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EL SISTEMA COMUNICATIU VALENCIA: 1975-1994

PRIMERA PART: MARC TEÓRIC

CAPITOL PRIMER: MARC TEÓRIC I METODOLÓGIC

1.1. El model de la interdependencia.

El model teóric de la interdependencia que es presenta a resquema següent 

parteix del principi que els principáis sistemes mantenen un cert grau 

d’autonomia funcional alhora que interactuen i es complementen de manera 

que es necessiten mútuament, cada un respecte deis altres i tots en conjunt, per a 

la consecució deis objectius de les institucions respectives. Així, cada un deis 

sistemes influeix sobre els altres en major o menor mesura segons les 

condicions concretes de cada societat (Ball, 1978; Alexander, 1981; Rosengren, 

1986; McLeod, Blumler, 1987; McQuail, 1991).

Sistema económic (SE) <--------------------------------------> Sistema social (SS)

Sistema polític (SP) - Sistema comunicatiu (SC) 
o Sistema de mitjans (SM)

El SM actúa de manera interactiva amb els canvis que es produeixen 

en la societat. En determinades condicions, la direcció de la influencia pot 

permetre identificar el carácter predominant d’algun deis sistemes, pero el principi 

básic del model parteix de la relació d’interdependéncia. El predomini de la
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influencia concreta en un espai i temps determinat d’un deis sistemes és una 

qüestió empírica que s’ha de comprovar de manera científica (Salvaggio, 1985).

La societat produeix les demandes d’informació i d’entreteniment a les quals 

respon el SM, també produeix els recursos financers i el temps que cal per al 

desenvolupament de les indústries deis mitjans, els Instruments técnics en qué es 

basen i l’ambient sociocultural i polític en qué operen. El SM albora estimula el 

canvi, accelera les demandes deis seus servéis, contribueix al clima sociocultural i 

polític i difon noves idees i innovacions técniques. Ni el SM ni la societat 

moderna es poden entendre un sense l’altre. Cada un és condició 

necessária pero no suficient de l’altre.

Des d’aquesta perspectiva interactiva, i de manera molt general, els mitjans es 

poden concebre igualment com a modelitzadors (estudis culturáis), espills  

(estructural-funcionalisme) i conseqüéncies del canvi social (economía 

política de la comunicació). La prioritat al sistema económic és característica 

histórica deis estudis d’orientació marxista i actualment es desenvolupa en els 

diversos enfocaments de l’economia política de la comunicació i la cultura (Richeri, 

1983; Schiller, 1986; Garnham, 1985; Mattelart i Piemme, 1982; Williams, 1982; 

Murciano, 1992; entre altres). La prioritat al sistema social, sistema de referéncia 

en qué actúen els mitjans, és característic deis diversos enfocaments sociológics 

de la comunicació social (per exemple: Merton, 1972; Lazarsfeld, Berelson, 

Gaudet, 1962; Klapper, 1974; Horkheimer, Adorno, (1969), 1994;De Fleur, Ball- 

Rokeach, 1982; Moragas, 1986; Thompson, 1990; Curran, Gurevitch, 1991). La 

prioritat al sistema polític es centra en l’estudi deis processos d’opinió pública i les 

polítiques de comunicació (Habermas, 1981; Bóckelmann, 1983; Grossi, 1984; 

Luhmann, 1989 i 1990; MacBride, 1980; Moragas, 1988; Gifreu, 1983 i 1991). La 

prioritat al sistema comunicatiu seria l’orientació netament comunicativa que



atribueix ais mitjans un paper modelitzador i quasi rector sobre la resta de 

sistemes (Gerbner, 1973 i 1984; MacLuhan, 1972; Hawkins, Pingree, 1980; Noelle- 

Neumann, .1979; Altheide, Snow, 1979 i 1988).

L’accent en un o altre enfocament es troba relacionat directament amb les 

parcel.les de la realitat seleccionades per a l’análisi i rorientació teórica en qué es 

fonamenten. En qualsevol cas, els mitjans de comunicació són missatgers del 

canvi institucionalment produít i, en aquest sentit, contribueixen tant a la 

promoció del canvi com al seu control (Luhmann, 1990).Tenen, per tant, un 

component tant conservador (de manteniment de l’ordre) com innovador (de 

promoció del canvi).

En la mesura que s’ocupen de construir contínuament imatges (representacions, 

informacions, noticies...) sobre l’ambient, en condicions de llibertat d’actuació, són 

molt sensibles a les noves demandes de la societat (investigació 

' permanent), les quals es difonen a través del SM creant nous consensos i 

contribuínt a la legitimado del SM i deis altres sistemes.

L’estructura comunicativa (interacció entre el sistema de mitjans i els altres 

sistemes) d’una societat l’entenem, dones, com el resultat d’un procés 

; complex, contínuament reelaborat i actualitzat, de producció, difusió i utilització 

institucionalitzada d’informació i altres continguts sobre aquesta societat en la 

mesura que existeix un interés (necessitat) per part de les diverses institucions, 

grups socials i públics diferenciats per produir i proveir-se d’informació a fi 

d’actualitzar el seu coneixement de l’entorn (sistema de referencia), satisfer la 

diversitat de demandes de servei i recreatives i orientar les seues estratégies 

d’intervenció social.

13



Com més cohesionada so c io cu ltu ra lm e n t i d ife renciada será una 

soc ie ta t més ca rac te rís tiqu es  especifiques (próp ies) tind rá  el seu 

sistem a com unica tiu  (tant des del puní de vista de l’estructura deis mitjans com 

deis fluxes comunicatius), sempre que es donen les condicions básiques de 

llibertats públiques, polítiques i d’empresa. En aquest sentit, els cond ic ionants 

estructurá is, tan t m ateria is com sociocu ltu ra ls  i po lítics, marquen els 

lím its  del que és possible successivament.

El desenvolupament económic, amb els recursos disponibles i les necessitats 

comunicatives de la societat, l’emergéncia de noves necessitats (servéis), la 

dinámica sociocultural, les continui'tats i fractures territorials que resulten de la 

formació histórica d’una comunitat, la major o menor articulado política d’un poder 

territorial, serien els eixos básics a considerar en relació a l’emergéncia d’un 

sistema comunicatiu relativament diferenciat.

És així com la formació d’espais territorials autónoms, dotats d’una dinámica 

sociopolítica relativament diferenciada, condiciona l’emergéncia de processos 

comunicatius propis que, a través deis processos complexos de producció 

informativa, es canalitzen i difonen peí sistema de mitjans alhora que 

contribueixen a la configurado i desenvolupament d’aquest sistema.

1.2. D im ensions analítiques.

Considerem per a la nostra análisi quatre dimensions, cada una de les quals s’ha 

d’estudiar tenint en compte les altres tres (perspectiva sistémica).

1. dimensió espacial

2. dimensió estructural
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3. dimensió histórica

4. dimensió del poder

En aquesta dimensió es clau la noció d’espais de com un icac ió , entesos 

com a ámbits de recepció deis mitjans, i eventualment i indirectament de 

repercusió sobre els mitjans (Moragas, 1988), tant peí que fa ais continguts (entre 

Thomogeneització i la diversitat cultural), com a les estructures de propietat (entre 

el capital transnacional i les petitesem preses).

Una noció complementaria que ajuda a entendre la configuració deis espais de 

comunicació és la de com unita t cu ltu ra l, col.lectivitat que comparteix sistemes 

simbólics i codis expressius (Douglas, 1986; Gifreu, 1989; Mira, 1990) en diversos 

graus d’estructuració i cohesió, des deis més extensos (sistema lingüístic, cultura 

occidental, etc.) ais més específics (cultura local, de classe, professional, estils de 

vida, etc.).

La dialéctica g lo b a l- lo c a l, amb els processos de desterritorialització del local 

(ex. les parabóliques que permeten ais jubilats europeus mantenir el contacte 

permanent amb la seua societat des del sud del País Valenciá on tenen fixada la 

seua residencia), així com la universalització de localismes producte de 

rhegemonia mediática i cultural nord-americana, és una perspectiva 

indispensable en l’análisi deis espais de comunicació en l’actualitat (Mattelart, 

1993).

També cal considerar la diversitat d’apropiacions deis productes hegemónics de la 

comunicació de masses que es realitzen des de les distintes cultures. No és igual 

Dallasen castellá que en catalá, no s’interpreta amb els mateixos codis un culebro 

des del medi rural que des d’una gran metrópolis, etc. (Martín-Barbero, 1989).
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Finalment, en aquesta dimensió espacial, cal considerar la sobreposició d’espais i 

els processos d’inclusió:

local / regional / nacional i/o estatal / transnacional

1.2.2. Dimensió estructural. Ací el centre d’atenció són les principáis divisions que 

travesen l’ámbit del social, tant des de la perspectiva del conflicte com del 

manteniment de l’ordre. Des d’un enfocament sincrónic, s’investiguen les 

divisions de genere, edat, classe social, lingüístiques, educatives i 

culturáis, ideológico-polítiques, d ’espais d’adscripció (rural-urbá, 

provincia, grans ciutats) en relació ais usos que es tan deis mitjans 

de comunicació. És la dimensió pertinent per a l’análisi de la desigualtat social i 

el complex de diferencies en les relacions amb els mitjans al si de la societat 

(Gaziano, 1985; Diez Nicolás, 1992).

1.2.3.- Dimensió histórica. L’análisi s’orienta des de la perspectiva evolutiva - 

diacrónica- per tal de considerar la influencia del passat sobre el present, la 

consideració de la reproducció i el canvi social des de la construcció 

temporal i la singular acumulació histórica, amb les continuitats, ruptures i canvis 

que han contribuít a la producció del present (Braudel, 1968; Beltrán, 1985).

Des d’aquesta dimensió es tracta d’analitzar la societat que estudiem com a 

formació histórica, el paper que han ocupat els mitjans en la seua evolució, així 

com la seua funció, en interacció amb altres sistemes, quant a la transmissió 

cultural.

1.2.4.- Dimensió del poder. El punt d’interés ací rau en la consideració de la realitat 

social com a conflictiva, en qué interessos diferents s’oposen, de manera diversa i
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amb composicions ¡ estratégies distintes segons sistemes i institucions, i que com 

a resultat d’aquestes tensions uns grups exerceixen el domini -poder- sobre els 

altres (Giddens, 1979; Duverger, 1980; García Ferrando, 1993),

Tres fonts principáis de poder s ’han de considerar en aquesta 

dim ensió, amb una articulació complexa entre elles; el poder 

economic, el poder polític i el poder deis mitjans de comunícació.

Es tracta d’analitzar com l’exercici del domini en diversos ámbits de la realitat 

social -economic, polític, cultural- es tradueix en domini sobre els mitjans de 

comunicació i a través deis mitjans de comunicació (Glasgow University Media 

Group, 1976, 1980 i 1982; Gurevitch, Bennett, Curran i Woollacott, 1982). Els 

privilegis i desigualtats quant a Paccés ais mitjans i la relleváncia major o menor, 

quant al tractament que reben per part deis mitjans, que s’atorga a uns i altres 

grups en funció del seu poder. Les correspondéncies entre grups de poder i 

mitjans concrets. La institucionalització de les fonts i el control que algunes 

institucions poden arribar a exercir eventualment sobre la informació que els 

'afecta directament o indirecta. L’estandardització deis missatges i de les 

estratégies productives deis mitjans, les línies editorials, les seleccions quant ais 

continguts informatius... com a expressió complexa -no directament manipulativa o 

conspiratória en la majoria de casos- deis fluxes d’influéncia deis grups amb poder 

sobre els mitjans de comunicació i les eventuals resisténcies deis mitjans, o deis 

actors al si deis mitjans, a aquest domini.

El paper central que en aquesta dimensió pren el poder economic en la 

consideració deis mitjans com a empreses orientades al benefici i les interaccions 

del sector de la indústria de la comunicació amb els altres sectors económics. La 

relleváncia de les complexes relacions entre grups económics i mitjans de
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comunicació a través deis cicles de publicitat i consum. Els processos de 

concentrado empresarial horitzontal i vertical. En suma, és rellevant en aquest 

aspecte la consideració deis mass media com a part integrant del sistema 

economic amb vineles estrets amb el sistema polític (Bustamante, Zallo, 1988; 

Murciano, 1992; Sánchez-Tabernero, 1993; Richeri, 1994).

D’altra banda, en aquesta dimensió analítica, s’ha de considerar també el paper 

que realitzen els mitjans, i cada mitjá específicament si cal, com a instruments de 

legitimació/qüestionament del poder polític en la seua acció central i continua de 

difusió (interpretació) de les decisions del poder polític. Una selecció i interpretado 

de la realitat que es produeix en un procés de negociació amb el poder polític i, 

per tant, no com a simples transmissors de la política, sinó com a coproductors 

(Grossi, 1986).

En tercer lioc, cal considerar el poder que emana deis propis mitjans de 

comunicació i que la investigació sobre els efectes deis mitjans (Saperas, 198,7), 

de manera básica, ha identificat per la seua eficacia per a:

- atraure i dirigir l’atenció

- capacitat de persuasió (opinions i creences)

- influir en el comportament (votar, comprar...)

- conferir status i legitimitat

- definir i estructurar les percepcions de la realitat.

Aixó ens remet novament al problema sobre el control deis mitjans i de l’accés ais 

mitjans, problema que genera visions diferents sobre el poder deis media i que, al 

seu torn, s’expressa en la lluita política, en la diversitat de criteris quant a la 

regulació/desregulació deis mitjans i en la dinámica de competencia entre els 

mitjans peí mercat de la comunicació.
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1.3.- H ipótesi de treba ll sobre els m itjans de com un icac ió  al País 

V a len c ia .

La pregunta inicial que suscita la reflexió sobre els mitjans de comunicació al País 

Valencia, d’acord amb el marc teóric en que ens movem i les dimensions 

analítiques que hem explicitat seria:

Existe ix un sistema com unicatiu valencia?

La formulació afirmativa exigiría dem ostrar, per mitjá de les dimensions 

analítiques, l ’existéncia  d ’un sistema de m itjans específic de la socie ta t 

va le n c ia n a , entesa com la col.lectivitat que ocupa un territori amb una dinámica 

social relativament diferenciada. De manera complementaria, exigeix demostrar 

Pexisténcia d’un espai com un ica tiu  autónom , amb característiques própies 

(diferenciat), el qual alhora conté espais de dimensions més reduídes (local, 

comarcal, intercomarcal?, provincial) i forma part d ’espais més extensos 

(espanyol, europeu, transnacional).

La constitució, dins un marc de regulació, interacció i control més ampli 

(l’espanyol, i amb menor intensitat l’europeu) d’instáncies de gestió, administrado 

i control d’abast regional (ex. educatiu, sanitari, mediambiental...), genera 

dinámiques especifiques (regionals) que porten a tematitzacions autónomes 

respecte ais mares més amplis en la xarxa de mitjans valencians, les quals 

expressen, de manera diversa segons mitjans (tant per les seues especificitats 

tecnocomunicatíves com pels interessos que puguen canalitzar -més o menys 

homogenis o diversos), les distintes perspectives presents al si de l’opinió pública 

(conflicte) per tal d’operar reduccions i simplificacions sobre les qüestions en 

controversia i produir el consens necessari amb l’objectiu de contribuir a la presa
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de decisions.

L’existéncia d’un debat permanent, entre mitjans i a través deis mitjans, sobre les 

qüestions d’interés col.lectiu seria un primer nivell de configuració del sistema 

comunicatiu, La m ajor o menor presencia i continu'ítat de 

l’autoreflexivitat ens indicaría un perfil més o menys definit d’opinió 

pública autónoma.

Aquest debat pot ser canalitzat a través de mitjans constituits per la propia 

societat (premsa, radio i televisió especifiques), per mitjans provinents d’un 

espai més ampli que la inclou (premsa, radio i televisió espanyoles, i productes 

transnacionals inserís a tota mena de mitjans) o de manera mixta (d’un i altre 

ámbit, com és el cas valencia). Determinar el pes sobre la col.lectivitat, amb 

diversos indicadors, d’una i altra xarxa de mitjans permet una caracterització més 

precisa del sistema de mitjans específicament valencia i, globalment, del sjgtema 

comunicatiu realment existent al País Valencia.

La diferenciado que els mitjans espanyols fan deis productes comunicatius 

destinats al País Valencia (edicions especifiques, desconnexions...) serien un 

indicador de la necessitat d’adaptar-se a les característiques de l’espai social de 

recepció.

Atenent la realitat sociolingüística valenciana, l’existéncia de mitjans en catalá 

(valencia) (les seues dimensions i influencia social) com els diversos nivells de 

preséncia/abséncia del valencia en els mitjans en espanyol (castellá) 

seria un altre element característic i diferenciador del sistema comunicatiu 

valencia.
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La normativa específica emanada de la Generalitat Valenciana quant a 

la regulació deis mitjans, així com les polítiques de suport (ajudes, subvencions, 

insercions publicitáries institucionals, etc.) i, sobretot, la posta en funcionament de 

mitjans públics autonómics, serien elements claus a considerar en la 

configuració del sistema comunicatiu valencia.

La hipótesi de recapitulació que formulem és la següent:

- El País Valencia és una societat amb característiques própies

- immersa de fa segles dins el marc espanyol

- que amb el desenvolupament socioeconómic de les darreres décades

- ha generat noves necessitats i servéis comunicatius

- que en el marc de les llibertats polítiques i col.lectives que s’enceta amb 

la transició política espanyola

- i com a resultat d’un increment de la complexitat social que es tradueix en 

una major diferenciació estructural

- ha desenrotllat un sistema comunicatiu (sistema de mitjans) parcialment 

autónom i posterior al procés d’autonomia política

- que es troba infradesenvolupat i que conté potencialitats d’evolució tant en el 

sentit de major diferenciació i creixement com d’homogeneítzació i retrocés

- on les tendéncies a la major diferenciació i a l’hom ogeneítzació actúen 

simultániament

- el futur del qual depén de dinámiques predominantment externes al

propi sistema de mitjans, i són de carácter social, economic i polític.
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1.4.- Objectius de la investigació

L’objectiu primordial d ’aquesta investigació és la comprovació de la hipótesi 

plantejada a través de la descripció i análisi de l’evolució que han seguit els 

mitjans de comunicació social al País Valencia des de la f¡ del franquisme fins a la 

meitat de la década deis 90, per tal d’esbrinar els elements que han contribuít a la 

construcció de Tactual sistema comunicatiu valencia, així com descriure’n la seua 

configuració, identificar-ne les característiques estructuráis i tendéncies, des d’una 

perspectiva sociológica, i en relació a Pevolució i transformado experimentada per 

la societat valenciana durant el període considerat. Així, dones, es tracta d’una 

investigació amb un marc espacial i un període temporal clarament delimitáis:

Espai comunicatiu i sociopolític: País Valencia (Comunitat Autónoma dins el marc 

espanyol).

Periode temporal: des la transido política espanyola (1976) fins a la meitat de la 

década deis 90.

Partim, dones, d’un primer estadi en qué no h¡ havia una configuració propia, 

valenciana, deis mitjans de comunicació més enllá d’uns pocs accents referits a la 

informado més próxima i a la preséncia de continguts valencians en els mitjans 

existents a la fi de la dictadura. És a dir, la sola existéncia d’alguna revista, d ’algun 

programa radiofónic i d’una primera territorialització de TVE no constitueixen un 

sistema comunicatiu distint; els mitjans valencians de comunicació, per tant, a la fi 

del franquisme, es troben plenament -i diríem que també únicament- inserits al 

sistema comunicatiu espanyol del qual depenien i en el qual s’incloien a tots els 

efectes (polítlcs i normativo-legals, organitzatius i económics). L’estructura deis 

mitjans existents en aquell moment tampoc no presentava, ni podia presentar, 

característiques diferenciáis respecte al sistema comunicatiu autoritari vigent
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aleshores: una premsa estatal amb un diari a cada provincia, un diari privat pero 

fidel al régim en les províncies amb major densitat demográfica i vitalitat 

económica (Alacant i Valencia); una xarxa de radios estatals amb poca o nul.la 

programació diferenciada envers la societat valenciana, i dues xarxes 

radiofóniques privades de carácter comercial no informatives que no presentaven 

trets diferenciáis respecte a la seua programació per al País Valenciá en la mesura 

que emetien en cadena de manera molt dominant; una televisió pública (TVE) en 

mans de PEstat, la qual només a les acaballes del franquisme inicia una 

territorialització que permetrá mitja hora de programació informativa destinada ais 

valencians, encara que, en un primer moment, en aquella territorialització s’incloía 

també Múrcia i Albacete.

Tanmateix, la no configuració propia deis mitjans de comunicació que actúen 

sobre el País Valenciá, en la mesura que es troben subordináis a les úniques 

normatives estatals en un context autoritari de censura i control polític de la 

informado i deis continguts d’entreteniment i de divulgado cultural, no és obstacle 

perqué, sota el franquisme i en cercles reduíts i altament ideologitzats, comencen 

a perfilar-se algunes iniciatives que denoten la pervivéncia d’una societat amb 

trets diferenciáis, els quals serien a la base de la construcció del sistema 

comunicatiu valenciá en produir-se el canvi sociopolític.

En aquest sentit, les experiéncies pioneres del diari Al día i Primera Página, tot i 

produir-se en un context fortament autoritari encara, constitueixen un primer intent 

de mitjans informatius amb accent diferenciador, tant des del punt de vista de 

Pobertura a la pluralitat com des de Pacostament a la realitat immediata. La 

nombrosa emergencia de premsa clandestina, molta de la qual s’escriu en catalá, 

a partir de la década deis 60, seria un altre indicador tant de Pexigéncia de 

llibertats com de la necessitat d’uns mitjans que parlen de la realitat negada pels
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oficiáis i autoritzats. La vitalitat de la premsa comarcal i local, d’associacions 

culturáis, d’esplai i juvenils, a les acaballes del franquisme, tot i el seu públic 

limitat, serien també un indicador de les mancances comunicatives o, dit d’una 

altra manera, de les necessitats no cobertes pels mitjans oficiáis. Finalment, les 

primeres experiéncies a la radio i la televisió de programes en la llengua del país, 

amb Péxit de públic que aconsegueixen, serien també bona mostra de l’existéncia 

de demandes de la societat valenciana no satisfetes per la rigidesa i autoritarisme 

de l’aleshores vigent sistema comunicatiu espanyol.

El període de la transició política (1976-1982) posará les bases i també els límits 

quant a les possibilitats de desenvolupament d’un sistema comunicatiu valenciá 

amb l’emergéncia de noves experiéncies comunicatives de carácter alternatiu i/o 

democrátic ais mitjans dominants. Els mitjans escrits serán el terreny on es 

desenvoluparan la majoria d’aquelles experiéncies, atés que els mitjans 

audiovisuals restaran durant tot el període sota el control directe de l’Estat o 

només atendrán noves concessions en l’espai radiofónic de les xarxes comerciáis 

existents.

Si, d’una banda, aquest període d’ebullició comunicativa será fonamental quant a 

la formació deis periodistes i gestors que participaran anys després en la 

construcció del sistema comunicatiu valenciá; de l’altra, la crisi sociopolítica que 

viurá el País Valenciá impedirá el consens básic i retardará el procés de 

construcció del sistema comunicatiu valenciá.

Com ja hem indicat en abordar el marc teóric de la nostra investigació, en primer 

lloc, ens situem en una perspectiva sociológica d’análisi, la qual cosa vol dir que, 

tot i considerant la importáncia deis mitjans de comunicació en la societat actual, 

sense supeditar-los de manera mecánica a les torces económiques i polítiques,
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entenent que generen dinámiques própies d’actuació i desenvolupament, partim 

del principi que és en l’ámbit del social on s’expliquen les formes i els continguts 

que prenen els mitjans de comunicació, les quals expressen les condicions 

polítiques i económiques d’una societat determinada i donen resposta a les 

demandes de servéis d’altres institucions i grups socials. En aquest sentit, les 

formes deis mitjans de comunicació són el resultat del canvi social, del canvi 

historie. Així, dones, front a les perspectives que prioritzen el paper deis mitjans en 

els processos de canvi (teories de la modernització), tot i reconéixer el paper que 

poden teñir en tal sentit, coincidim amb els enfocaments que es fonamenten des 

de la relació entre el fenomen de la comunicació social i l’estructura social, és a 

dir, aquells que consideren que alió rellevant és el sistema de referéncia en qué 

actúen els mitjans, en definitiva, el context social, economic i polític en qué 

realitzen la seua activitat. Així i tot, aquesta perspectiva no impedeix atribuir, en 

determináis casos i per a certs mitjans, una considerable influéncia deis mitjans en 

general o d’algun mitjá específic sobre determinades institucions socials o públics 

concrets.

Aquesta perspectiva sociológica que estableix una relació d’interdependéncia 

entre el sistema comunicatiu i el sistema social, i que explica la seua emergéncia 

com el resultat d’un increment de la complexitat que es tradueix en una major 

diferenciació estructural, permet l’análisi deis mitjans com a institucions socials 

dins un marc més ampli i alhora exigeix Fús de les eines de la sociología empírica.

La perspectiva macrosocial que adoptem en aquesta investigació exigeix posar en 

relació l’evolució deis mitjans amb l’evolució de l’estructura de la societat en qué 

actúen, per tal de connectar el canvis que es produeixen en el sistema escollit 

(comunicatiu) amb els del context en qué es mouen. D’altra banda, són 

destacables les empremtes del poder polític com a instancia normativa que regula,
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autoritza, permet, tolera, limita, condiciona, prohibeix, impulsa, etcétera, el 

desenvolupament del sistema comunicatiu en el nostre context sociopolític.

En resum, entenem el sistema comunicatiu en la seua constitució com a 

dependent del sistema social i polític, els canvis principáis del qual vindran 

orientats per aquells i eventualment reguláis i controláis, mentre que una volta 

iniciat el procés d’establiment del sistema comunicatiu, producte del canvi historie 

en el qual els mateixos mitjans de comunicació poden haver tingut alguna 

influencia més o menys intensa, les relacions de tots tres sistemes serán 

d’interdependéncia en condicions d’estabilitat del sistema global i, en aqüestes 

circumstáncies, els mitjans, el sistema comunicatiu, poden jugar un paper rellevant 

quant a informació i control deis altres sistemes socials i en la promoció del canvi 

social.

Potser cal insistir en els criteris que orienten aquest investigador a l’hora d’escollir 

l’espai social de la seua análisi. Diverses constatacions poden contribuir a 

clarificar-ne l’elecció. En primer lloc, hom coneix l’existéncia d’una profusió de 

dades sobre els mitjans de comunicació orientades ais usos comerciáis i a la 

gestió gerencial de la comunicació i la societat, o també a l’análisi comparativa de 

grans espais en el context internacional, els quals no ofereixen dades sobre la 

realitat valenciana, la qual hom suposa subsumida en l’operacionalització 

d’aquelles dades sobre la societat espanyola en general.

En segon lloc, tenim els estudis que aporten informació sobre els mitjans 

valencians de comunicació, pero amb l’objectiu d’efectuar una análisi més 

detallada de la diversitat espanyola, és a dir, la realitat valenciana es considerada 

com una variable, o un conjunt de variables, de la societat espanyola; són els 

estudis que s’emmarquen en la tradició de la sociología regional espanyola i que
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en l’ámbit de la comunicació troben un ciar exponent en els informes anuals sobre 

comunicació social de Fundesco.

Amb altres objectius, pero amb procediments semblants tindríem els pocs treballs 

que analitzen la realitat comunicativa valenciana en relació al marc de la 

comunitat lingüística i cultural en qué s’inclou, és a dir, Tarea del domini iingüístic 

catalá que abasta el País Valencia, Catalunya i les liles (Gifreu i Corominas, 1991). 

En aquest darrer cas, el marc d’análisi ve orientat per una estrategia nacionalitária 

(la voluntat de construir la nació), és a dir, peí reconeixement de la conveniencia 

d ’adoptar una perspectiva unitaria en l’análisi d’aquells fenomens, com el 

comunicatiu, en els quals els lligams culturáis i lingüístics de les regions 

esmentades juguen un paper important, més encara, si l’objectiu implícit o explícit 

tracta d’esbrinar els instruments comunicatius que poden contribuir a mantenir i 

reforgar aquests vineles comunitaris. En aquest cas i en l’anterior, la realitat 

valenciana apareix com un component de l’agregat operatiu, bé per a I’análisi de 

la realitat comunicativa espanyola, bé per a l’análisi de la realitat comunicativa 

deis territoris de la llengua catalana (Paísos Catalans).

Óbviament, aqüestes estratégies de recull, tractament i análisi de la informació són 

pertinents ais objectius de cada estudi. En qualsevol cas, de tots els que inclouen 

dades sobre els mitjans valencians de comunicació, o deis que actúen sobre 

l’ámbit valenciá de recepció, en farem ús. Tanmateix, el que manca són les 

investigacions fetes a partir de la realitat valenciana. És un fet que els 

investigadors socials valencians no se n’han ocupat fins ara; potser altres 

urgéncies estructuráis els reclamaven la prioritat, i també cal teñir en compte la 

relativa jovenesa del sistema comunicatiu valenciá. D’altra banda, i no és una raó 

menor, la inexisténcia d’estudis universitaris en l’ámbit de la comunicació fins a un 

temps recent tampoc no ha afavorit que joves investigadors adregaren les seues
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recerques en aquesta direcció, la qual cosa només darrerament ha comenqat a 

corregir-se.

Ens trobem, per tant, amb una insuficiencia de dades sistematitzades sobre el 

sistema comunicatiu valenciá, i aquesta situació, quant a l’análisi deis mitjans que 

componen el gruix central del País Valenciá com a formació discursiva pública, 

constitueix el principal estímul intel.lectual a la nostra tasca investigadora i és el 

motiu central peí qual hem optat per realitzar aquesta tesi. Finalment, la 

perspectiva centrada en l’análisi de la realitat valenciana que adoptem tracta 

d’evitar I' insiderisme, potser aleshores difícil d’evitar, que va caracteritzar les 

investigacions socials de la primera generació de sociólegs valencians per mitjá 

de la comparació de l’espai valenciá en referencia al marc espanyol i al context 

europeu.

Establertes les premisses básiques de la nostra perspectiva, enunciarem ara de 

manera sintética i a grans trets ( per a una relació més detallada, vegeu nota 1.1) 

els objectius de ia nostra investigació:

1.- Assenyalar els principáis canvis esdevinguts en la societat valenciana en el 

pas de la societat agrária a la societat industrial, tot analitzant les principáis 

transformacions en l’estructura social, amb especial atenció al fenomen de la 

immigració i l’emergéncia i evolució de la consciencia nacional deis valencians.

2.- Caracteritzar els mitjans de comunicació del País Valenciá sota el franquisme 

dins el context general espanyol, amb atenció ais primers intents de premsa 

alternativa, tant de caire legal com clandestí.

3.- Distingir els elements de permanencia i canvi en els mitjans valencians de
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comunicació durant el postfranquisme o primera transició (1975-1978).

4.- Tragar el marc general del conflicto sociopolític (lingüístic, nacionalitari i polític), 

conegut com la batalla de Valencia, que es produeix al País Valenciá durant el 

període de la transició política, identificar els factors centráis de la tensió social i 

analitzar el paper que realitzen els diversos mitjans de comunicació, amb especial 

atenció al diari Las Provincias.

5 Detallar els principáis elements del marc normatiu de la comunicació social que 

deriven de la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia, el desplegament de la 

Llei d’Ús i Ensenyament del Valenciá, així com de les competéncies reguladores 

de la Generalitat Valenciana transferides per l’Estat, Paplicació de la Llei del Tercer 

Canal al País Valenciá i els inicis de la reglamentació europea d’aplicació.

6.- Tragar el marc general de la premsa escrita durant el període 1982-1994 i 

analitzar les diverses estratégies deis mitjans escrits, tot sintesitzant Pestructura de 

la premsa al País Valenciá i el seu paper dins el sistema comunicatiu.

7.- Analitzar la diversitat de Poferta radiofónica sobre el País Valenciá des deis 

diversos ámbits d’emissió i cobertura (espanyol, catalá, valenciá, comarcal i local) i 

aprofundir en Panálisi de Pauditori de la rádio segons les principáis variables 

d’estudi de Pestructura social.

8.- Tragar el marc general de la televisió i analitzar la diversitat de Poferta 

televisiva sobre el País Valenciá des deis diversos ámbits d’emissió i cobertura 

(internacional, espanyol, catalá, valenciá, i local), tot sintesitzant Pestructura del 

sistema televisiu al País Valenciá i el paper que juga dins el sistema comunicatiu.
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9- Comparar els índexs de difusió ¡ audiéncia deis mitjans al País Valenciá en 

relació a les altres comunitats autónomes.

10.- Determinar Pevolució i situació actual de l’ús del catalá ais diversos mitjans i 

les polítiques d’incentivació impulsades per la Generalitat Valenciana.

11.- Comparar el sistema comunicatiu valenciá en les condicions iniciáis (década 

deis setanta) i en la situació actual.

12.- Marcar les principáis tendéncies del sistema comunicatiu valenciá en 

Pactualitat i en relació al context espanyol i de la Unió Europea.

1.5.- La metodología: empírica, histórica i comparativa.

Abordar la metodología, els métodes, que usarem en aquesta investigació exigeix, 

de bon comengament, fer-ne alguns aclariments. En primer lloc, convé constatar la 

problematicitat d’alló que anomenem métode científic, tant per la manca d’acord 

dins Pámbit de la filosofía de la ciencia, com per la diversitat de práctiques 

científiques. Llavors, tot i no haver-h¡ un métode científic de forma canónica i 

completa, ens acollim a Pacord extés quant ais principis que han d’orientar 

Pactivitat científica: les actituds que fonamenten el que Gouldner va anomenar la 

cultura del discurs crític, el recurs a la comunitat científica com a árbitre del que 

s’entén per veritat, la contrastació amb Pevidéncia empírica i la dependéncia 

teórica, Pexclusió deliberada de la manipulado i Pengany, així com la renúncia a 

les apel.lacions absolutes quant a la veritat serien alguns deis trets principáis del 

quefer científic deis quals partim (Beltrán, 1985).

En aquest sentit, parlar de métode en sociología fa referencia al component lógic
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particular que tracta de transformar les especulacions ideológiques, filosófiques o 

literáries sobre la societat en intents de comprensió o explicació científica. La 

vessant analítica que introdueix els criteris cognoscitius generáis serien a la base 

del métode; deis métodes, en tant que el pluralisme cognitiu de les ciencies 

socials comporta el pluralisme metodológic, atenent a la multidimensionalitat i 

hipercomplexitat de la realitat social (García Ferrando, 1979 i 1993).

Una realitat, per tant, tan complexa com la que ens proposem d’investigar en 

aquesta tesi, exigeix, lógicament, dues operacions metodológiques. Per la 

primera, efectuem una reducció o selecció quant a l’objecte, per la segona, 

adoptem i combinem diversos métodes segons els aspectes de la realitat social 

que encarem.

Així, conscients de la impossibilitat d’un abastament total de l’objecte, reduím el 

camp d’análisi (sistema comunicatiu valenciá) a la premsa, la radio i la televisió, tot 

deixant fora del treball importants ámbits de la comunicació social com són les 

indústries editorial, discográfica, cinematográfica i videográfica, les quals, a més 

d’ultrapassar les nostres possibilitats reais i limitacions temporals, es troben poc 

desenvolupades al País Valenciá. Tampoc no ens ocuparem específicament del 

sector publicitari, encara que sí que en farem esment en tractar del seu paper dins 

els mitjans escollits. El fet que mai no s’haja realitzat cap investigació global sobre 

la comunicació social al País Valenciá actual suposa una tal obertura del camp 

d’análisi, així com una quasi total abséncia d’obres de referéncia que, en gran 

mesura, justifiquen operar reduccions que facen abastable la investigació, tot i 

que, com és obvi, de la selecció efectuada, n’és responsable l’autor.

Quant ais métodes a emprar, la perspectiva empírica, referida a fets i fenómens 

investigats a través de procediments de mesurament (métode quantitatiu) o
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d’análisi del llenguatge (métode qualitatiu), es constitueix en l’eix vertebrador de la 

nostra investigació. Amb el métode quantitatiu, sotmetrem a análisi aquells 

aspectes de l’objecte en qué la quantitat i la seua variació ens permeten descriure 

o explicar fenómens específics a trayés de técniques de mesura, utilització 

d’índexs i indicadors, i análisi de multitud de dades estadístiques. Amb el métode 

qualitatiu abordarem aquells aspectes i nivells de la realitat en qué tractarem 

d’establir identitats i diferéncies a través de l’análisi del llenguatge, singularitats 

quant a la interpretació de la realitat i la comunicació social i construccions 

ideológiques (García Ferrando, Ibáñez, Alvira (comps.), 1986 i 1994).

D’altra banda, els objectius de la investigació que hem explicitat ens exigeixen el 

recurs al métode historie per tal de resseguir l’evolució de la societat valenciana i 

el procés de construcció del sistema comunicatiu. Una análisi de l’estructura 

global de la societat, focalitzada en el paper deis mitjans de comunicació en la 

seua evolució, no pot defugir la dimensió temporal que ens permet reconstruir la 

génesi del present i, amb el recurs al métode comparatiu, descriure i tractar 

d’explicar el canvi.

El disseny d’investigació de qué partin és successivament sincrónic i diacrónic. 

Des de l’enfocament sincrónic, analitzarem les relacions entre el context 

sociopolític, l’acció deis mitjans i els püblics de la comunicació, tot distingint entre 

els diversos usos deis canals i les peediaritats deis productes comunicatius que la 

societat produeix. Des de Penfocamen: diacrónic investigarem les relacions entre 

el canvi social i la transformado deis productes comunicatius i els seus públics. La 

distinció de diverses etapes polítiques en la nostra societat, ens permetrá 

comparar el sistema de mitjans que ccrrespon a cada etapa i Particulado amb els 

públics (Martín Serrano, 1989).
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Finalment, cal deixar constancia que la perspectiva que adoptem és 

predominantment externa ais mitjans, és a dir, en la delimitació de l’objecte no 

considerem la investigació del complex de processos que es produeixen a! si deis 

mitjans i que porten a la producció deis continguts que arriben ais públics. Ens 

referim a aquelles investigacions de treball de camp basades en les técniques de 

Pobservació participant, l’análisi del discurs i de les condicions de producció, les 

histories de vida i les entrevistes en profunditat. Un camp encara inédit al País 

Valenciá o, si més no, a penes explorat. No obstant, sí que hem tractat de fer una 

primera aproximació a través de les entrevistes en profunditat sobre el període de 

la transició política. I, encara que no d’una manera sistemática, la nostra análisi es 

veurá enriquida per la nostra experiéncia com a guionista televisiu, comentarista 

radiofónic i periodista free-lance per a mitjans escrits, activitats en les quals no 

hem pogut, ni volgut, deixar en suspens la nostra condició d’investigador social.

La recopilació i Panálisi documental.

La selecció i obtenció de les dades que formen el gruix del referent empíric en el 

desplegament de la investigació és la primera tasca a realitzar una volta s’ha fixat 

el marc teóric i la metodologia a emprar. L’estratégia ha de ser clarament 

depredadora quant a Paprofitament de les dades ja produídes (fonts secundáries) 

que, en Pactualitat, i com a resultat de l’acció incessant de tota mena 

d’organitzacions públiques i privades, són cada vegada més abundoses. 

Tanmateix, de vegades, aqüestes dades no són rellevants per a la investigació en 

haver estat produídes amb altres objectius o no facilitar les agregacions i 

creuaments que ens serien d’utilitat. Quan hem pogut tractar les dades a partir deis 

documents, les hem ordenat i analitzat d’acord amb els nostre objectius. En altres 

casos, quan hem tingut accés a les fonts origináries, hem sol.licitat o realitzat 

treballs específics sobre les dades brutes per tal de produir la informació que
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perseguiem. En qualsevol cas, l’efecte “bola de neu” en la recerca de 

documentado i en el tractament d’aquesta que contínuament ens remet a altres 

fonts ens ha permés les oportunes operacions de contrast, alhora que ens ha 

exigit deturar la recerca en cada via concreta en considerar acomplert l’objectiu 

específic de la investigació.

Així, les dades sobre el marc normatiu de la comunicació social han estat 

produídes per la recopilació i análisi deis documents legáis que el regulen en 

cada moment (vegeu nota 1.2), mentre que la fixació sobre la interpretació que cal 

donar a aquests documents es produeix a través de les operacions de contrast 

sobre les interpretacions que hi han donat els diversos investigadors que se n’han 

ocupat i també per la confrontado d’informacions ais mitjans escrits.

La premsa escrita ha estat font continua d’informació sobre l’acció deis mitjans i 

les repercussions sobre els públics, sempre amb les degudes prevencions i el 

recurs a altres mitjans i fonts alternatives per tal d’evitar el biaix que deriva deis 

interessos de cada mitjá i de la propia línia editorial. Com a regla general, la 

comparació deis mateixos fets a través de diverses fonts informatives ha estat el 

criteri habitual que hem seguit i que hem complementat, de vegades, amb el 

recurs a la font d’origen (vegeu nota 1.3). El seguiment a través deis mitjans escrits 

deis principáis esdeveniments i conflictes en l’ámbit de la comunicació al País 

Valenciá ha estat una font primaria en Panálisi i evolució del sistema comunicatiu. 

També ens ha permés realizar análisis de tematitzacions especifiques d’alguns 

mitjans.

D’altra banda, hem pogut recollir una gran massa de dades quantitatives sobre la 

societat, els mitjans i els públics, les quals són el resultat deis principáis instituís i 

empreses d’investigació deis mitjans i també de la tasca investigadora de les
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institucions públiques (vegeu nota 1.4).

Finalment, la premsa escrita no només ha estat objecte del nostre interés com a 

font d’informació, si no que també l’hem sotmesa a análisi sistemática. A tal efecte, 

hem seleccionat diversos moments i mitjans per tal d’explorar orientacions i línies 

ideológiques, estabiir-ne comparacions i determinar el paper que han acomplit en 

un determinat període i en el tractament deis continguts temátics seleccionáis 

(vegeu nota 1.5).

1.5.2.- Técniques quantitatives: la producció de dades i l’análisi de dades 

secundáries.

En la tasca de recerca per a produir les dades que ens calen d’acord amb els 

objectius de la investigació, convé distingir entre aquelles dades que hem recolliit i 

tractat de primera má (dades primáries) i les que hem extret d’altres fonts 

estadístiques (dades secundáries). En el primer cas, ens referim a l’enquesta a les 

televisions locáis, els repertoris de publicacions que hem sotmés a classificació i 

quantificació i els diversos mostreigs per a l’análisi quantitativa de contingut 

(vegeu l’apéndix I).

Quant a les dades secundáries, la investigació administrativa o aplicada en 

produeix una gran quantitat, per la qual cosa una tasca primordial ha estat la 

selecció d’aquelles que són pertinents a la investigació plantejada. Principalment, 

aquelles que, en primer lloc, ofereixen dades sobre la realitat valenciana (per 

exemple, els treballs publicáis sobre el cens de població, l’EPA, etcétera) i els 

mitjans valencians (les enquestes del CIS per a la Generalitat Valenciana); segon, 

aquelles que provenint de mostres més extenses contenen variables que 

permeten obtenir informació sobre el conjunt valenciá o ofereixen dades de
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mitjans valencians específics (els treballs d’EGM i l’OJD); i en tercer lloc, els 

estudis publicats que ofereixen indicadors sobre el conjunt espanyol i 

comparacions per comunitats autónomes (per exemple, els informes anuals de 

Fundesco).

En la tasca de selecció i análisi de tot aquest voluminós conjunt de dades, índexs i 

indicadors (vegeu l’apéndix II), s’han tingut en compte els criteris técnics estandard 

peí que fa a l’adequació de la informació ais nostres objectius, així com els que 

al.ludeixen a la fiabilitat i validesa de les dades que aporten (González Rodríguez, 

1994). Així, s’ha tingut en compte tot alió que afecta a la credibilitat de les dades, 

les técniques de mostreig i recollida de la informació, el contingut deis qüestionaris 

i els procediments per al tractament de les dades. Finalment, sempre que ha estat 

possible hem fet recurs a la triángulació per tal d’afermar la fiabilitat de les dades 

Stewart, 1984).

1.5.3.- Técniques qualitatives: les entrevistes en profunditat i les análisis de 

contingut.

L’entrevista en profunditat, també anomenada oberta o semidirectiva, és una 

técnica d’investigació que es basa en la conversa amb un interlocutor, conversa 

que dirigeix i enregistra l’entrevistador amb el propósit d’afavorir la producció d’un 

discurs conversacional, continu i amb una certa línea argumental de l’entrevistat 

sobre un tema definit en el marc de la investigació. Es tracta, dones, d’una narració 

conversacional que creen conjuntament l’entrevistador i l’entrevistat, la qual conté 

un conjunt interelacionat d’estructures que la defineixen com a objecte d ’estudi 

(Grele, 1990).

El camp d’actuació de l’entrevista en profunditat és el de la parla en el sentit de
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Pactualització personalitzada del codi de la llengua. Lluny, pero, de la lingüística 

formalista i estructuralista, tractem la parla des del lloc del social i entenem el 

pariant des de la condició dialógica i intertextual de l’home, des de la seua 

condició d’animal social. Assumim que la parla té referents extradiscursius i que, 

entre aquests referents, es troben les practiques socials parcialment constitutives 

del discurs (Bourdieu, 1985; Beltran, 1991).

Si partim del model de les funcions del llenguatge de Román Jakobson (1981), 

l’entrevista oberta ens remet al que ell anomena la funció expressiva. L’entrevistat 

parla des de la seua biografía, entesa com el conjunt de les representacions 

associades ais esdeveniments viscuts. Parla d’una informació de la qual té alguna 

experiéncia i que emergeix en la conversa amb una orientado, deformado i 

interpretado singular. Llavors, la subjectivitat del producte informatiu que es 

genera és la principal característica i limitació. És així com la funció emotiva o 

expressiva centrada en el destinador esdevé el punt central de referencia de 

l’entrevista, perqué apunta a obtenir una expressió directa de l’actitud de l’emissor 

davant alió que constitueix el seu missatge (Alonso, 1994), punt central que 

transfereix identitat a la dimensió cognoscitiva i objectivant de la funció referencial 

del llenguatge. L’entrevista oberta, per tant, se sitúa entre l’ordre del dir i l’ordre 

del fer, un terreny intermedi que podríem anomenar el dir del fer. És una estrategia 

d’investigació rellevant per a l’análisi de la dimensió pragmática personalitzada, 

de la dimensió événementiel i diacrónica de l’objecte investigat (Berger, 1991).

Dins la diversitat de modalitats d’entrevista que s’usen a les ciéncies socials i 

atenent al grau d’apertura i directivitat, les entrevistes que nosaltres hem realitzat 

es podrien acollir a la modalitat d’entrevista oberta focalitzada sobre una área 

temática. Des de la funció referencial, el nostre objectiu perseguía informació, amb 

carácter exploratori o descriptiu, sobre fets en relació ais mitjans de comunicació
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valencians i el context sociohistóric del franquisme i del període de la transició 

política en qué aquests desplegaven la seua acció; informació que no era 

accesible a través de dades secundáries o estudis anteriors. Des de la funció 

expressiva, rastrejávem els sistemes de normes i valors assumits, les imatges i 

creences, els codis i estereotipus cristal.litzats, les ideologies explícites o 

subjacents, les rutes i trajectóries vitáis i professionals, el judici sobre les accions 

d’altres i sobre els mitjans; en suma, les representacions i interpretacions deis 

fenómens consideráis (vegeu l’apéndix I).

Quant a la informació més rellevant que deriva de les entrevistes, hem considerat 

adient presentar-la de manera esparsa al llarg deis capítols d’aquesta tesi seguint 

resquema general de l’obra. D’altra banda, la transcripció íntegra de les 

entrevistes es pot consultar a I’apéndix III.

Quant a les análisis de contingut a realitzar, convé explicitar, en primer lloc, les 

estratégies seguides en cada cas d’acord amb els objectius de la investigació; i en 

segon lloc, explicitar de manera sumaria els procediments que s’hi han seguit. Cal, 

així mateix, afirmar el carácter incomplet, més aviat exploratori i descriptiu, de les 

análisis realitzades.

Una primera análisi, amb l’objectiu explícit de considerar el paper deis principáis 

mitjans escrits durant la transició política i demostrar les manipulacions que 

protagonitzaren, explora i compara els discursos de la premsa valenciana, tot 

considerant, com a focus principal de l’análisi, els textos referits al procés 

autonómic i la guerra de símbols i lingüística que es va desencadenar. El mitjá 

escrit que es considera central per a I’análisi és el diari Las Provincias, amb el 

qual es contrasten els productes de la resta de mitjans. En aquest cas, l’estratégia 

d’análisi será qualitativa en la investigació deis productes comunicatius que es
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tracten, qualitativa, si es vol, en el sentit més general, aquella que es concentra en 

la presencia o abséncia de determinades característiques del contingut. Així, en 

Las Provincias prendrem els titulars de la primera plana com a unitats d’análisi 

que expressen la relleváncia máxima que el mitjá dóna a determinats continguts, 

els analitzarem des deis nivells semántic i pragmátic, i comparant amb els altres 

mitjans establirem les principáis correspondéncies i divergéncies quant ais 

continguts explícits i les omissions (vegeu el capítol cinqué). Seguirem, alhora, 

una estrategia intertextual quan tractarem d’establir el sentit per relació amb altres 

textos, i extratextual, o contextúa!, quan farem referencia a alió que domina el text 

d ’alguna manera, les presuposicions no textuals; en el sentit més ampli, 

l’estratégia extratextual posará en contacte els textos amb el marc sociopolític en 

qué apareixen i sobre el qual pretenen influir (Navarro i Díaz, 1994).

Una segona análisi de contingut té l’objectiu d’investigar el tractament que els 

mitjans escrits donen al conjunt temátic relatiu a continguts sobre la comunicació 

social i els seus mitjans. Es tracta en aquest cas d’una análisi quantitativa peí que 

fa a la freqüéncia en qué apareixen cada una de les institucions mediátiques 

(Kripendorff, 1991). La informació que se’n deriva apareix esparsa al llarg deis 

capítols de la tesi (a l’apéndix I s’ofereix la relació de les fitxes classificades, les 

categories temátiques extretes i un resum de l’análisi quantitativa).
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SEGONA PART: EL PROCÉS D'ESTABLIMENT DEL SISTEMA 

COMUNICATIU VALENCIÁ

CAPÍTOL SEGON: EL PAÍS VALENCIÁ DURANT ELS ANYS 60 I 70

2.- In trodúce lo

Aquest període de la recent historia valenciana ha suposat globalment el de major 

transformació social en un lapse de temps tan breu. Si bé, el País Valenciá 

participa, com a part inclosa, de les característiques generáis de l’Espanya 

d’aquell temps i de les que deriven del régim polític aleshores vigent, també 

experimenta un seguit de canvis que, en abséncia d’uns sólids precedents al 

segle XIX -industrialització basca i catalana- o de la protecció i impuls inversor de 

l’Estat, tan d’aquest espai social l’escenari d’un canvi accelerat i no previst que va 

sorprendre a propis i estranys i, tot seguit, va generar una literatura d’interpretació 

sociohistórica i d’análisis sociológiques que ha estimulat el debat sobre la societat 

valenciana fins ais nostres dies. Abans, pero, d’entrar a considerar alguns deis 

aspectes centráis d’aquesta transformació, deis avangos en la investigació social 

que l’acompanyaren i les principáis aportacions al coneixement de la realitat 

valenciana, convé que ens aturem, encara que breument, a fer-ne una 

aproximació general.

La década deis 60 suposa la fi de l’autarquia franquista i l’accés al govern de 

l’Estat deis tecnócrates de l’Opus Dei representáis per Alberto Ullastres i López 

Rodó. Eficiencia, obertura i europeítzació serán referents constants en la seua 

acció política i en el nou discurs tecnocrátic. El creixement sense precedents que 

experimentará l’economia espanyola amb una industrialització accelerada, un 

intens procés d ’urbanització i la secularització de la vida quotidiana, juntament
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amb Pobertura a Pexterior, comportará també una revitalització de la societat civil 

amb el que aixó suposa de conflicte amb les estructures polítiques del régim. Com 

ha escrit Picó (1982, pág. 45), Tépoca Fraga plasmará molt bé la contradicció 

entre el verbalisme liberalitzador i la realitat opressora” . En aquest context, es 

poden entendre els intents oberturistes del régim (Llei de Premsa i Impremta, 

llibertat religiosa) i el manteniment deis mecanismes repressius, com també 

Pincrement de les accions de l’oposició antifranquista, el renaixement del 

valencianisme polític i el sorgiment del nou moviment obrer.

Al País Valenciá d’aquells anys s’escometen importants plans infrastructurals no 

exempts de polémica i queixes per la minsa aportado estatal, especialment, peí 

que fa al Pía Sud del riu Túria sufragat pels valencians amb una sobretaxa de 

correus. Altres obres importants de Pépoca són, a Valéncia, Pobertura de Paccés a 

la línia general de Barcelona, el tancament de Pestació d’Aragó, la reforma de la 

plaga del “Caudillo”, el trasllat de la fira de Mostres a Paterna, els inicis de la 

urbanització del Saler, Paprovació del PGOU, i la posta en marxa de pians de 

construccions escolars, abastiment i distribució d’aigües potables i clavegueram. 

Quant a Pimpuls a Pensenyament, destaca la creació de l’Escola de Magisteri, la 

Facultat de Ciéncies Económiques, la Universitat Laboral i Pengegament de la 

segona universitat valenciana: la Universitat Politécnica, la qual fou dirigida i 

controlada pels membres de l’Opus Dei. A la ciutat d’Alacant també es promou la 

reforma urbanística amb PEixampla del Passeig de PEsplanada, el túnel del castell 

de Santa Bárbara, les ampliacions de PAIbufereta i, en Pámbit educatiu, comenga 

la promoció del CEU, el qual esdevindrá, anys després, la tercera universitat del 

País Valenciá (Picó, 1982, págs 45-47).

Aquest ambient de reforma urbanística i d’embranzida de la indústria turística 

comportará una ferotge especulació del sol que a la ciutat de Valéncia va suposar
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una despesa de 65.000 milions de pessetes en l’adquisició de solars per a la 

construcció d’habitatges en el període 1960-1975, mentre la inversió industrial en 

tot el País Valenciá era al voltant de 21.000 milions en el període 1966-1972, i de

13.000 milions de pessetes del 1973 al 1975 (Sorribes, 1978). Quant al turisme, 

assoleix la máxima densitat a I’área d’Alacant-Benidorm (Costa Blanca), la qual 

del 1964 al 1972 passa de 90.000 turistes a 4 milions (Soler, 1990). En qualsevol 

cas, el desenrotllisme del ciment es fará palés tot al llarg del territori valenciá, tant 

á la costa com a les principáis ciutats del País, les quals atreuen la població de 

l’interior i forts contingents d’immigrants que procedeixen d’altres parts d’Espanya.

La transformació industrial del País Valenciá, recolzada fonamentalment en la 

petita i mitjana indústria que es genera sobre la base de la tradició artesanal, es va 

traduir rápidament en un accentuat descens de la població agrária, procés de 

desagrarització que, tot i ser paral.leí al que s’esdevé a tot Espanya, presenta al 

País Valenciá una intensitat i acceleració singular, alhora que la població creix 

més en aquesta década (1960-70) que en cap altre moment de la historia. El 

baby boom i el saldo migratori positiu són els trets principáis d’aquest increment 

poblacional. Com a exemple, podem indicar que només la comarca de l’Horta 

augmentará el nombre deis seus habitants en un 55% entre l’any 1960 i 1975, tot i 

que, sense alterar la dinámica urbanitzadora del moviment migratori global, 

desenes de milers de valencians abandonen el territori en aquests anys i entre

40.000 i 50.000 surten cada any temporalment a fer la verema francesa. Les 

causes d’aquest darrer comportament d’un sector de la població s’han identificat 

amb les resisténcies deis agricultors (má d’obra qualificada en el camp) a 

incorporar-se al peonatge industrial.

El creixement económic del País Valenciá, la rápida industrialització i la seua 

capacitat exportadora, en el model de desenvolupament que impulsava el
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franquisme, va comportar la desatenció ais problemes de servéis i infrastructures 

que es generaven i aguditzava la ja tradicional desafecció de la burgesia 

valenciana respecte ais problemes del País (vegeu nota 2.1).

Com assenyalávem adés, la liberalització del franquisme i la modernització de les 

estructures productives va generar una revitalització de la societat civil. En l’ámbit 

social, cultural i polític, atesa la carencia o, si més no, feblesa d’una burgesia 

il.lustrada que encapgalara un projecte de canvi global per al País Valenciá, la 

iniciativa antifranquista, democrática i mobilitzadora deis sectors més proclius al 

canvi, restará en l’emergéncia de nous actors. El nou moviment obrer será el 

principal protagonista de l’oposició al franquisme alhora que creix 

progressivament la contestado universitária al régim. L’aparició el 1962 del llibre 

de Joan Fuster Nosaltres, els valencians suposará un fort revulsiu en I’adormida 

consciencia nacional deis valencians que es perllongará en un intens activisme de 

difusió cultural al llarg del País per part de la jove generació d’universitaris. També 

será 1’inici de Panticatalanisme secessionista en materia lingüística i cultural. La 

creixent influencia del Partit Comunista i l’aparició de noves forces d’esquerra i 

nacionalistes conformará el gruix principal del moviment d’oposició, el qual, a la fi 

del franquisme, s’unirá sota la consigna “Llibertat, Amnistía i Estatuí d’Autonomia” .

2.1.- De la societat agraria a la industrialització valenciana.

El 21 de gener de 1974, el socioleg Amando de Miguel, acabat d’incorporar al 

Departament de Sociología de la Universitat de Valéncia, feia una conferéncia a 

l’Ateneu Mercantil d’aquesta ciutat davant una nodrida representació de la 

intel.lectualitat valenciana. De moment -ja hi tornarem després-, només volem 

destacar una imatge d’aquest perspicag nou vingut que exemplifica el miratge que 

ha pesat durant anys sobre l’economia valenciana. Diu així: “entra massa pels ulls
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el paisatge de l’horta com per a adonar-nos que la major part de la gent h¡ viu de 

la indústria”. I al.ludint al que anomena el “lament agrari” dirá: “El llaurador porta 

massa temps sent un grup minoritari pero perviu com a estereotip regional” . El pes 

del passat agrari continuava tenint vigencia en les expressions ideológiques i en 

la mateixa estructura social segons l’autor, i aixó, malgrat la relativament exitosa 

industrialització valenciana.

El mateix Joan Fuster, tot i el seu distanciament del genere laudatori hortofrutícola 

de les glories valencianes, insistirá en el carácter agrari de l’economia valenciana 

(vegeu nota 2.2), perpectiva que tindrá una gran influencia en els joves 

intel.lectuals deis 60 i no será rebatuda pels investigadors socials fins a la década 

deis 70.

Molts autors han insistit en qué Fuster no té responsabilitat en el manteniment 

d’aquesta perspectiva agrarista de l’economia valenciana. L’any 1962, l’autor 

escriu amb les poques dades disponibles sobre l’economia valenciana i, quant a 

la informado que ofereix, el retrat és, si fa no fa, prou encertat referint-se al País 

Valenciá deis anys 50. Qüestió diferent que ara sabem és que, mentre Fuster 

escrivia, el País comengava a industrialitzar-se, que la població activa es 

desplagava de l’agricultura a la indústria i els servéis, que comengava una 

afluéncia important de població immigrada; en definitiva, que, a poc a poc per a un 

observador sense instruments, pero molt rápidament en el temps historie, el País, 

la seua estructura económica i social, estava experimentant grans canvis.

[.'economista Ernest Lluch (1976, p.15), en analitzar les págines que Fuster dedica 

a la no industrialització valenciana, al raquitisme de la indústria valenciana, 

“réplica del minifundisme rural” segons l’escriptor, ha insistit en descárrec de 

Fuster:
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És aquesta indústria la que tara el canvi del País. Cree que val la pena que quedi ciar: ningú no 

va preveure que aixó passaria. Sense investigadors socials, tora del grup d’historiadors 

catalano-valencians, amb les “torces vives” lligades al passat, sense servéis d’estudis: hi havia 

una altra possibilitat?

En qualsevol cas, segons indica Damiá Molla (1979a, págs. 54-55), la taxa de 

variació de la població laboral capitalista agrícola, de l’any 1950 al 1970, 

experimenta una disminució en els seus efectius del 51 per cent, mentre que la 

població industrial per al mateix període experimenta un increment del 137 per 

cent, alhora que la població ocupada en els servéis creix en un 90 per cent. Al 

rerefons d’aquest procés, no hi ha, segons l’esmentat autor, un retrocés del 

capitalisme agrari, sinó “un procés de reconversió de l’estructura agraria que es 

tecnifica i allibera má d’obra”.

Al següent quadre es pot veure amb claredat el progressiu descens de població 

activa agraria i comparar-ne les dades valencianes amb les del conjunt espanyol.

QUADRE 2.1
PERCENTATGE DE POBLACIÓ ACTIVA AGRARIA

DEL TOTAL DE POBLACIÓ ACTIVA

ANYS PAÍS VALENCIA ESPANYA

1950 47 50

1960 36 41

1970 21 25

Font: A. de Miguel (1976). Pág. 292.

Es pot observar al quadre com la desagrarització valenciana es produeix més 

prompte i més rápidament que al conjunt d’Espanya, encara que la davallada 

durant la década deis 60 será menor que en el conjunt espanyol, pero, alhora, 

com dirá Amando de Miguel (1976, pág. 293):
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“El País Valenciá, sense desagraritzar-se massa, s’industrialitza i es terciaritza a major velocitat. 

no només que el conjunt espanyol sinó que la resta del paísos catalans”.

I afegeix:

També cal dir que en aquesta darrera década, si bé a tot Espanya alio que més creix són els 

servéis, al País Valenciá (a pesar del boom  turístic) el que s'incrementa més encara és la 

població industrial. És innegable, pertant, el rápid procés d’expansió fabril del País Valenciá”.

Per a acabar concloent:

Alió que no és pot sostenir més és que el País Valenciá siga una regió “eminentment agrária”.

A les darreries del 50 Peufória tarongera havia comengat a declinar. L’arrossar, 

durant els 60, decreix a raó de mil hectárees per any, pero la superficie citrícola 

continua creixent i Pexcessiva productivitat de la taronja, amb les dificultáis que 

comencen a presentar-se al mércat europeu arran del 60, en deté l’expansió de la 

producció i deflacciona la térra que en poc de temps es deprecia fins al 50 per 

cent. Aquesta situado fará augmentar Péxode rural. El deteriorament, dones, deis 

preus agrícoles i la no participado del País Valenciá en el rápid desenvolupament 

ramader i pesquer propiciat per l’Estat foren les causes de la pérdua relativa de 

posicions en el sector primari (Picó, 1982, pág. 50).

D’altra banda, tal com venim apuntant, el creixement industrial valenciá de la 

década deis 60 (312,4%) fou superior al del País Base (254,9%) i al de Catalunya 

(266,2%). Una industrialització, per tant, més rápida que la mitjana espanyola i 

afavorida per Pexportació de productes industriáis, els quals, només a la provincia 

de Valéncia, del 1961 al 1971, es van multiplicar per onze (Picó, 1982, págs. 50 i 

51).

La torta caiguda de la població agrícola i els importants increments deis sectors de 

la indústria i els servéis en un lapse de temps tan breu conduíen Damiá Mollá a
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considerar que, en el context europeu, l’increment de població industrial era tal 

que es perfilava com un fenomen de característiques excepcionals.

QUADRE 2.2
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ ACTIVA DEL PAÍS VALENCIÁ (1950-1970)

SECTOR 1950 1960 1970

AGRICULTURA 47,3 35,9 21,1

INDÚSTRIA 28,0 35,1 43,3

SERVEIS 24,7 29,0 35,6

Font: Damiá Molla, 1979a, pág. 116.

D’altra banda, les característiques de la industrialització valenciana, basada en la 

petita i mitjana indústria, generaren un debat al si de la intel.lectualitat valenciana, 

fonamentalment protagonitzat per economistes i sociólegs, que apuntaven al 

decadentisme industrial per la manca d’inversions foránees i la progressiva 

obsolescencia de la indústria artesano-familiar. El debat arribava fins al 

qüestionament de l’existéncia de la burgesia, almenys d’una burgesia comme il 

faut. L’espill de Catalunya i el model clássic d’industrialització eren el rerefons del 

debat que partia de les afirmacions de Fuster, les qual havien estat assumides de 

vegades molt acríticament i sense massa instruments per a observar la realitat. La 

suposada decadencia económica del País s’identificava amb la permanencia de la 

vella classe dirigent, la qual tractaria d’esdevenir administradora del capital 

estranger que invertirá al País Valenciá, tot mantenint les árees de poder i frenant 

el protagonisme de la nova burgesia industrial (Lluch, 1976, págs. 175 i ss.).

Des d’una perspectiva de sociologia crítica esquerrana es contemplava la 

industrialització valenciana com un procés heterónom en que els nous gerents no 

constituíen “una nova classe, ni tan sois una capa burgesa numéricament 

important, prou coherent davant la resta de la burgesia, i autónoma front al capital 

monopolista” (Marqués,1974, pág. 164). I contradient els tópics deis epígons
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fusterians, s’afirmava l’existéncia d’una plataforma burgesa previa dedicada a 

l’agricultura i el comerq, activitats que condicionaven les seues actituds actuals i 

mostraven un desfasament entre aqüestes i el volum deis seus negocis. Josep- 

Vicent Marqués considerará una ¡Musió ideológica que aqueixos burgesos 

constituesquen un agent social nou i afirmará literalment que “el destí d’un nou 

burgés valenciá és o vegetar, més o menys, prosperant en els camps secundaris 

que li deixa la burgesia financera, o convertir-se ell mateix en burgesia financera”, 

per a acabar considerant l’escás entusiasme d’una burgesia tal per limitar els seus 

negocis al País d’origen i implicar-se en els problemes estructuráis del País 

Valenciá.

Mentre a dins de les visions critiques preocupava el suposat decadentisme 

industrial i entre la burgesia es mantenía y acrimonia sol.licitant, la mirada externa 

d’Amando de Miguel pren major consistencia llegida des deis 90, lluny de 

Papassionament peí País i les ánsies transformadores que ocupaven els 

intel.lectuals valencians; el que ell anomenava la sociología aflictiva que es coia al 

seua voltant, cordialment oposta al que, de l’altre cantó, s’etiquetava de 

sociología consoladora. De Miguel considera el que hem exposat al parágraf 

anterior com una mena d’análisi d’intencions que substitueix l’análisi de la realitat. 

Ell considera els burgesos valencians admirablement coherents i passablement 

progressius si se’ls comparava amb els nuclis burgesos d’altres llocs (vegeu nota 

2.3).

En el que sí sembla haver-hi un acord generalitzat és quant a les característiques 

ideológiques i de comportament social de les classes dominants valencianes que 

ja havien estat analitzades per Joan Fuster. El provincianisme i provincialisme que 

ve de llarg, si més no del set-cents valenciá, la pervivéncia d’una mentalitat agrária 

que sobrevalora la propietat de ierres i lloa una tradició ideológica de considerar
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el País com un paradís agrícola, el tópic del Levante Feliz que feu fortuna durant el 

franquisme, la manca de conflictivitat en les situacions de crisi respecte ais 

governants de Madrid, etc, són trets que es repeteixen abundosament en la 

literatura de reflexió sobre el País deis anys setanta (vegeu nota 2.4).

No és l’objecte d’aquest treball aprofundir en el debat sobre la industrialització 

valenciana, sinó només apuntar-ne algún deis elements clau que, alhora, donen 

noticia de la migradesa de dades estructuráis retrospectives, de la influencia del 

diagnóstic de Fuster i, sobretot, de l’efervescéncia i apassionament amb qué 

s’analitzava la situado del País Valenciá.

Amb l’avantatge que dóna el temps transcorregut, podem afirmar que no s’han 

acomplit els temors de decadencia industrial del País tan impregnats de fatalisme 

agrari, “ideologia camperola incrustada en les actituds de les elits industriáis” (de 

Miguel, 1976, pág. 282), malgrat la insistencia en aquesta profecía autoderrotant. 

Tanmateix, aixó no vol dir que la industrialització valenciana fóra exempta de 

contradiccions, manca de qualitat i de formado, desequilibris territorials, salaris 

baixos, problemes d’infrastructura i servéis, etc. que els sociólegs i economistes 

detectaren i plantejaren al seu moment.

En resum, la transformado operada al País Valenciá fins ais anys 70 deriva del 

desplegament i ampliació de les estructures sócio-económiques capitalistas, 

l’eixamplament de les quals es realitza per mitjá d’un fort procés de 

desagrarització-industrialització en qué el capital industrial desplaga el capitaiisme 

agromercantilista (Mollá, 1979a, pág. 55). Ens trobem, llavors, davant una societat 

capitalista de caire industrial amb trets molt semblants ais de la resta de l’occident 

europeu, tot i que sense els avantatges del benestar produít en aquelles. Hi 

emergeix una burgesia clarament industrial, alhora que es produeix un fort
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retrocés de les capes mitjanes tradicionals ¡ l’extensió de noves professions que 

acabaran configurant una ampia classe mitjana amb distinta mentalitat. Abans 

pero, es produi.rá un fort eixamplament del proletariat industrial, el qual será el 

principal protagonista de la crisi económica que coincideix amb la ti del 

franquisme.

Les repercusions del desenvolupament económic sobre el territori comporten una 

notable acceleració del procés de concentració urbana i Tagreujament deis 

desequilibris territorials intems. Seguint Sorribes (1982), les dues grans árees de 

major concentració de població serán Valéncia i la seua área d’influéncia (área 

metropolitana, l’Horta, Camp de Morvedre i Ribera Alta) i l’eix Alacant-Elx. A la 

ciutat d’Elx, l’any 1970, la meitat deis censats no havien nascut al municipi i la 

major part deis seus immigrants provenien del Baix Segura i THorta de Múrcia. 

Altres árees que experimenten un creixement notable de població són l’eix Alcoi- 

Gandia i la Plana de Castelló (Alta i Baixa). Són aqüestes árees de major 

creixement les que concentren també els nivells de renda i d’inversió productiva 

més elevats. D’altra banda, la majoria de les comarques de l’interior, a excepció de 

l’Alcoiá, la Valí d’Albaida i la Foia de Bunyol, patiran un despoblament progressiu.

Els municipis de menys de 10.000 habitants veuran notablement reduíts els seus 

efectius. L’any 1975 el 60 per cent de la població viu en municipis de més de

20.000 habitants, mentre que l’any 1960 contenien un poc més del 40 per cent de 

població. A Timportant fenomen de la immigració que tractarem després, cal afegir 

el no menys important deis desplagaments interns: més de 300.000 persones 

canvien de municipi de residencia entre l’any 1962 i el 1975.

Els principáis factors d’aquest desequilibri territorial que actúen de manera 

acumulativa són els següents: en primer lloc, l’atracció que per al capital inversor



tenen les árees urbanes ja consolidades, en les quals troben millors condicions 

generáis de producció; en segon lloc, el tipus d’estructura productiva, ates que el 

creixement industrial s’ha produ'ít en sectors que proporcionalment utilitzen molta 

má d’obra (textil, calcer, moble, taulellet, joguet, etc.) repartida en petites i mitjanes 

empreses, a la qual cosa cal afegir altres sectors importants en Tus intensiu de má 

d’obra (construcció i turisme); en tercer lloc, cal considerar la concentració massiva 

del boom turístic en el litoral; i, finalment, l’abséncia d’una política territorial que 

introduís elements correctors i no permetés la ferotge especulació del sol que ha 

conduít ais problemes de congestió urbana per un creixement d’altes densitats 

(Sorribes, 1982, págs. 190-196).

2.1.1.- L’impacte en l’estructura social

El tret fonamental que s’esdevé simultániament al procés d’industrialització és 

l’espectacular creixement de població. El País Valencia que el 1900 tenia un poc 

més d’un milió i mig d’habitants passará el 1975 a quasi tres milions i mig.

L’increment més notable és el que es produeix en la década deis 60 quan 

s’aguditza el procés de transició demográfica en eixamplar-se molt rápidament les 

estructures sócio-económiques del capitalisme industrial, un creixement de 

població que quasi és tant com el produi't durant tota la primera meitat del segle, 

les causes del qual cal cercar tant en el creixement de les taxes de reproducció 

vegetatives com en el nombrós contingent d’immigrants que entren i s’estableixen 

al País Valenciá en aquest període (Mollá, 1979). Convé parar esment que, per al 

període 1970-1975, mentre el creixement vegetatiu dóna raó del 48 per cent del 

creixement total de la població, el saldo migratori n’explica l’altre 52 per cent 

(Sorribes, 1982, pág. 185).
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QUADRE 2.3
FVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DEL PAÍS VALENCIÁ (1950-1975)

ANY POBLACIÓ TOTAL VARIACIÓ EN % IABSOLUTS

1950 2.307.068 5,9 130.398

1960 2.480.879 7,5 173.811

1970 3.073.255 23,8 592.384

1975 3.411.218 11,0 337.963

Font: Damiá Molla, 1982. La población.

Si atenem a l’edat i el sexe de la població, l’estructura de la població valenciana 

ha experimentat un gran canvi. Com apunta Damiá Molla (1982), el perfil de la 

pirámide de població valenciana passa, del 1950 al 1970, de la figura de “finestra 

coronelía” a la de “trompeta”: una població rejovenida que es recupera de la baixa 

natalitat a partir del baby boom que s’inicia al 1965, pero que, alhora, en 

descendir la taxa de mortalitat, augmenta la longevitat de la població. Una 

població rejovenida, dones, pero també amb una considerable cárrega d’edats 

senils.

QUADRE 2.4
EVOLUCIÓ DEL GRAU D'ENVELLIMENT l JOVENTUT 

_________ DE LA POBLACIÓ VALENCIANA_________

ANY % MÉS DE 65 ANYS % MENYS DE 15 ANYS

1950 8,3 23,2

1960 9,7 24,7

1970 10,4 27,0

Font: Damiá Molla, 1982. La población.

D’altra banda, al següent quadre (2.5) podem observar l’evolució de la taxa 

d’activitat, la qual disminueix progressivament com a conseqüéncia de l’increment 

en el grau d’escolarització i l’acurtament de l’edat de jubilació, tot experimentant 

una pérdua aproximada de sis punts. Paral.lelament, s’incrementa el percentatge 

de població activa assalariada en més de setze punts com a indicador ciar de 

l’extensió de les relacions socials de producció capitalista a mesura que avanga el 

creixement económic
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La incorporació de la dona al treball és un altre element característic de la 

transformació de l’estructura social valenciana que, amb el temps tindrá importants 

repercusions en els costums, les actituds, les relacions entre els generes i el canvi 

en les estructures familars. Com es pot observar al següent quadre (2.6), la 

incorporació de la dona s’efectua amb intensitat dins la década deis setanta.

QUADRE2.5
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA SOBRE LA PT 

I PELS ASSALARIATS SOBRE LA PA EN PERCENTATGES 

ANY % PA/PT PAssa./PA

1962 42,99 62,43

1964 41,66 63,36

1967 41,66 64,13

1969 41,36 65,46

1971 39,31 68,45

1973 37,79 78,76

1975 37,29 78,73

Font: Banc de Bilbao. La renta Nacional de España y su distribución 
provincial. Pres de Josep Sorribes, 1982.

Durant els 60, només incrementa en un punt la seua participació en el treball, 

mentre que, de l’any 1970 al 1977, experimentara un creixement de 10 punts. La 

participació de les dones en els diferents sectors económics, per a I’any 1970 

(dades de Damiá Molla, 1979a), amb una participació total del 20,4 per cent, es 

reparteix de la següent manera: un 1 per cent en l’agricultura, un 9,2 per cent en la 

indústria i un 10,2 per cent en els servéis.

QUADRE 2.6
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA SEGONS SEXE 

(EN PERCENTATGES^

ANY BARONS DONES

1960 80,01 19,09

1970 79,61 20,39

1972 75,20 24,80

1977 69,60 30,40

Font: Josep Sorribes, 1982.
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Finalment, malgrat les diferencies que presenta el següent quadre (2.7) respecte a 

les dades censáis que hem oferit en un altre moment \  a grans trets, permet 

observar l’espectacular canvi produít en la distribució de la població activa per 

sectors.

QUADRE 2.7
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA PER SECTORS

ANY AGRICULTURA ÍNDÚSTRIA SERVÉIS

1962 38,4 31,7 29,7

1964 34,9 35,5 29,5

1967 31,3 35,9 34,3

1969 30,0 36,3 33,6

1971 25,8 38,8 35,3

1973 20,1 41,3 38,5

1975 16,8 44,7 38,4

Font: Banc de Bilbao. Josep Sorribes, 1982.

Quant al nivell de qualificació laboral de la població, resulta difícil fer-ne 

afirmacions taxatives peí fet que els criteris de qualificació deis censos del 1950 i 

1960, en no estar referits a títols oficiáis atorgats peí sistema educatiu2 , eren molt 

ambigus, a la qual cosa s’ha d’afegir, en la recollida censal, l’eventual tendencia 

deis declarants a sobreestimar la qualificació del treball que realitzaven. Amb 

aqüestes prevencions, apuntem, seguint Molla (1979a), que per a l’any 1970 la 

majoria de la població laboral no agraria és prácticament qualificada, mentre que 

el camp valenciá continua amb uns nivells de qualificació molt baixos que oculten 

la pericia acumulada peí llaurador valenciá que no es reflecteix ais censos.

1 Diversos autors com J. A. Lasuen, J. M. Naredo, Amando de Miguel i Damiá Molla, entre altres, 
criticaren a bastament les dades del Banc de Bilbao, les quals entenien que emmascaraven el procés 
industrialitzador valenciá i adolien de greus problemes metodologics.

* Cal teñir en compte la feblesa de la formació professional reglada en aquells anys.
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2.1.2.- El fenomen de la immigració.

Per a la descripció de les dades sobre immigració al País Valéncia, seguirem en 

aquest apartat el capítol sobre els moviments migratoris que el professor Damiá 

Molla (1979b) dedicava en el seu estudi sobre la població valenciana (a la nota 

2.5 n’oferim un breu resum historie).

El País Valenciá que, peí que acabem d’esmentar, era un espai social amb una 

posició desfavorable en l’emissió-recepció de població, passa a convertir-se a 

partir deis anys 60 en una área de torta atracció immigratória. Les dades censáis

QUADRE 2.8
EMIGRACIÓ VALENCIANA (1964-19731

ANY A ESPANYA A ULTRAMAR A EUROPA TOTAL

1964 6.029 405 7.539 13.973

1965 5.444 400 2.909 8.753

1966 4.522 554 2.556 7.642

1967 - -- ~
1968 6.340 417 7.358 14.082

1969 6.251 369 8.180 14.800

1970 6.272 287 9.554 16.113

1971 4.958 397 10.040 15.395

1972 6.713 100 8.252 15.065

TOTAL 46.529 2.929 56.355 105.813

Font: Damiá Molla (1979b, pág. 83).

de 1970 ofereixen la xifra de 704.859 persones residents al País i que havien 

nascut tora del territori valenciá. Sembla que s’ha produit un fort retrocés en 

remigració d’escala que utilitzava el territori valenciá com a punt intermedi en el 

camí cap a Catalunya i Europa. El procés d’assentament al País Valenciá es fa 

evident i implica que per a l’any 1975 prop d’una tercera part de la població és 

d’origen immigrat. El saldo migratori entre el 1960 i el 1975 ofereix un balag positiu
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de prop de mig milió de persones (vegeu nota 2.6).

QUADRE 2.9
SALDO MIGRATORI BRUT DEL PAÍS VALENCIÁ (1900-19751

VARIACIÓ CREIXEMENT SALDO

PÉQADES TOTAL VEGETATIU MIGRATORI

1900-10 116.594 155.103 -38.509

1910-20 41.387 79.585 -38.198

1920-30 151.244 128.987 22.257

1930-40 279.912 66.411 213.501

1940-50 130.398 124.087 6.314

1950-60 173.811 192.232 -18.421

1960-70 592.384 265.957 326.427

1970-75 337.963 161.447 176.516

Font: Damiá Molla (1979b, pág. 86).

QUADRE 2.10
PROPORCIÓ SEGONS EDAT DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA ENTRE 1960-70
(inclou només les set primeres árees emissores)

AREA 10-24 ANYS 25-49 ANYS MÉS D£.£Q
ANDALUSIA 40,6 42,1 17,3

C. LA NOVA 35,9 46,0 18,8

MÚRCIA 36,9 45,0 17,5

ARAGÓ 34,5 44,2 21,1
CATALUNYA 26,0 51,6 22,4

EXTREMADURA 39,4 43,0 17,6

C. LA VELLA 37,0 45,0 18,0

Font: Damiá Mollá (1979b, pág. 90).

La innegable ¡ important contribució deis immigrats al desenvolupament económic 

del País ha tingut conseqüéncies no únicament económiques. D’una banda, ha 

permés compensar el complex d’inferioritat present en ampies sectors de la 

població valenciana en haver-hi algú altre per davall en l’escala social. En aquest 

sentit, els prejudicis xenófobs s’han expressat per mitjá de termes pejoratius com
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“xurros’e , “castellans” o “manxegos”, equivalents a! de “xarnego” a Catalunya, en 

qué la distancia lingüística -parlaven espanyol- unida a la condició de classe - 

ocupaven els llocs més baixos de l’estratificació social- actuaven com a elements 

identificadors de Pimmigrant. La condició de classe és important perqué mai no es 

titlará de “xurro” al burgés valenciá castellanitzat. D’altra banda, la nombrosa 

entrada al territori valenciá de població de parla espanyola, tindrá conseqüéncies 

en les dificultáis posteriors per al procés de normalització lingüística i cultural del 

País Valenciá, tot i que més per l’apatia deis immigrants davant la cultura i les 

característiques diferenciáis deis valencians, que no per una declarada i oberta 

bel.ligeráncia, la qual encapgalaran els valencians d’origen que s ’han 

castellanitzat. En aquest sentit, la posterior polarització política esquerra-dreta, a 

favor i en contra del redregament nacional del País Valenciá, actuará com un fre en 

l’eventual mobilització de la població immigrada contra la cultura del País.

També és cert, com analitzava Marqués, que un poblé que no té una definició clara 

de qui és difícilment pot oferir una imatge a Timmigrant que li permeta reconéixer 

les diferéncies, respectar-les i eventualment integrar-s’hi. Més encara si pot obviar 

el problema remetent-se a la pertinenga al marc espanyol i a Pús de Púnica 

llengua aleshores oficial: el castellá.

2.1.3.- El moviment obrer i els empresaris.

Les característiques de la industrialització valenciana que hem apuntat 

comportaven un increment deis efectius empresarials industriáis, per la 

progressiva creació de petites i mitjanes empreses, i una ámplia extensió del 

nombre de treballadors, peí fet, ja subratllat, de la poca tecnificació i la conseqüent 

utilització massiva de má d’obra. Són els anys, abandonada la política autárquica,

3 Josep-Vicent Marqués (1974) en féu una fonamental aportado a les característiques 
ideológiques d’aquest prejudici.
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en qué el govern intenta les primeres reformes en l’ámbit de les relacions entre 

treballadors i empresaris, entre les quals destaca la llei de Convenís Col.lectius 

que esdevindrá Pinstrument de totes les reivindicacions i conflictes obrers, alhora 

que será clau per al desenvolupament organitzatiu del moviment obrer. S’hi 

introdueixen els sistemes de racionalització del treball (Bedaux, Metra, primes, 

cronometratges.etc.) que, al seu torn, generaran descontent i conflicte. És l’época 

del “miracle espanyol” recolzat sobre el treball deis obrers, les divises de 

Pemigració i la pluriocupació de la nova classe mitjana, tots a la recerca deis sis- 

cents, Pentrada del pis, la rentadora i el televisor, els pagaments a terminis, etc., 

que perfilen la progressiva expansió del consum.

Quant ais empresaris destaca Pimportant increment de noves empreses petites i 

mitjanes. De fet, com indica el següent quadre (2.11), hi ha un considerable 

descens d’empresaris que han heretat Pempresa, mentre augmenten notablement 

els fundadors. Les dimensions reduídes de la majoria de les empreses i la poca 

incorporació de técnica explica el lent i escás creixement deis mánagers 

professionals.

El predomini de les empreses petites, el minifundisme empresarial, s’observa 

clarament en la següent comparació entre Barcelona i Valéncia. La majoria de les 

empreses valencianes (62%) tenien menys de cent treballadors, cosa a la qual

QUADRE 2.11
EVOLUCIÓ DE LES RELACIONS AMB LA FUNDACIÓ DE L’EMPRESA 

EMPRESARIS DE VALENCIA AMB MÉS DE 50 TREBALLADORS

RELACIÓ ANY 1959 ANY 1974

HEREUS 51 36

FUNDADORS 29 41

MÁNAGERS 19 23

TOTAL 100% 100%

Font: Linz, J. J. i de Miguel, A.(1963) i Picó, J. (1976).
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cabria afegir l’extensa trama deis petits tallers de tota mena amb menys de cinc 

treballadors. La Valéncia del 1971 encara no havia aconseguit l’estructura 

d’empreses de la Barcelona deis 60, tot i que alguns indicis (de Miguel, 1976, pág. 

320) ja apuntaven al creixement de grandária i a la correcció de la tendencia 

esmentada per a anar acostant-se, a poc a poc, al model d’empresa mitjana de 

nivell "europeu” o fins i tot “catalá”.

QUADRE 2.12
GRANDÁRIA 1 NOMBRE D’EMPRESES BARCELONA (19581 I VALENCIA (1971)

_________NOMBRE____________________   PERCENTATGE_

GRANDÁRIA BAR/1958 VAL/1971 BAR/1958 VAL/1971

50-99 879 574 47 62

100-199 552 216 29 23

200-500 339 127 18 12

MÉS DE 500 113 31 6 3

TOTALS 1.883 948 100 100

Font: Josep Picó, 1976, pág. 108

Josep Picó (1976, pág. 123), analitzant la mobílitat empresarial per mitjá d’una 

enquesta ais empresaris l’any 1974, concloía assenyalant que s’havia produít el 

trencament del model económic agrícola en el pas de la primera a la segona 

generado d’empresaris, que comengava a esquerdar-se la dedicació comercial en 

benefici de la industrial en el pas de la segona a la tercera generado i que la 

societat valenciana es professionalitzava rápidament, tot i que l’índex encara era 

baix. El punt de suport d’aquest procés havia estat la propietat privada que havia 

passat d’agrícola o comercial a industrial. Picó, insistía, dones, que era més 

significatiu el canvi d’activitat económica que no el grau de mobilitat social.

Quant al comportament deis empresaris, cómodament instal.lats en l’autoritarisme 

franquista, paternalistes majoritáriament en les seues relacions amb els 

treballadors, amb un teixit industrial molt jove i orientat cap a l’exportació -les
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exportacions industriáis valencians passen deis 400 milions a primers deis anys 

60 ais més de 65.000 milions del 1976 que representen un 35 per cent del VAB del 

sector (Soler, 1990)-, queda ben retratat en les conclusions fináis de l'estudi de 

Picó sobre Pempresariat valenciá (vegeu nota 2.7).

Quant al moviment obrer, la introducció d’un model més flexible de negociació (els 

convenis col.lectius) posava el marc per a una confrontació d’interessos més 

directa, la qual cosa va conduir al desenvolupament de la conflictivitat laboral. Els 

primers conflictes, a principis deis 60, es produ'iren a les grans empreses com 

Altos Hornos de Sagunt o MACOSA per reivindicacions salarials o contra els 

expedients de crisi. Tot i la participació d’antics militants ugetistes i cenetistes, 

aqüestes organitzacions trigaran anys encara a reorganitzar-se i serán els 

comunistes i els católics els qui.protagonizaran el nou moviment obrer. Els obrers 

católics d’HOAC i JOC formaren USO (Unió Sindical Obrera), mentre els 

comunistes demostraven una gran capacitat per a connectar amb la nova classe 

treballadora. La confluencia de tots aquells esforgos, acompanyats en diversos 

moments de repressió per part del régim, fou Paparició de Comissions Obreres; 

una nova forma unitaria d’autoorganització i lluita que sorgia en relació a 

problemes i reivindicacions especifiques i en qué participaven treballadors 

d’ideologies diverses. El moviment es va estendre per les árees industriáis del 

País Valenciá i en les eleccions de 1966 Comissions va aconseguir un gran éxit. El 

primer de maig de 1967 Comissions va organitzar a Valéncia la primera 

manifestació des de la fi de la guerra sota el reclam de la llibertat sindical, la qual 

fou reprimida durament i va conduir a diverses detencions (Saz, 1990, págs. 344- 

346).

Malgrat el progressiu creixement del moviment que cohesionava Comissions, el 

seu assentament al País Valenciá fou frágil. El fet que el desenvolupament
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industrial no prenguera torga fins ben entrada la década deis 60 (Lluch, 1976); 

l’estancament anterior de la societat valenciana, ancorada en l’economia 

autárquica de la postguera, amb l’aTllament i predomini de la tradició que 

comportava (Picó, 1977); unit a la mateixa estructura económica i empresarial - 

plantes de grandária reduída, gerents propietaris no professionals, molía má 

d’obra amb gran tradició artesanal i agrícola-, entre altres factors, expliquen per 

qué Comissions no va assolir una implantació sólida en els centres de treball, va 

teñir un carácter més suprastructural que a altres llocs, i es va fer torta a les grans 

empreses. Al següent quadre (2.13) es pot veure la baixa contlictualitat de 

Valéncia i Alacant si ho comparem amb la dinámica contlictual de Barcelona o del 

conjunt d’Espanya.

Tot i aixó, atenent al creixement de la contlictualitat global d’Espanya, el govern va 

considerar que l’experiéncia de Comissions havia anat massa lluny i el 1967 les 

va declarar il.legáis (vegeu nota 2.8). El sindicalisme democrátic es reféu a poc a 

poc, tot i que, del 69 al 73, hi va predominar la divisió, la preeminencia deis 

discursos ideológics, la tensió amb les vies legáis i en la recerca d’alternatives que 

s’adoptaven de les experiéncies d’atres llocs. L’any 1974, quan la crisi económica 

occidental es feia sentir agreujada per la ti del cicle llarg de creixement de 

l’economia espanyola, la contlictualitat creix al País Valenciá; en aquest any es 

poden comptar 43 conflictes. I s’en produeixen 45 l’any 1975. Són anys intensos 

del moviment obrer que, si bé des del punt de vista quantitatiu poden ser 

consideráis negatius pels acomiadaments, sancions i escasses millores salaríais, 

des d’una perspectiva histórica marquen un salt qualitatiu en Particulado del 

sindicalisme valenciá (Picó, 1977 i 1982).
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QUADRE 2.13
EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTUALITAT LABORALÍNOMBRE DE CONFLICTES1

ANY VALÉNCIA ALACANT BARCELONA TOTAL ESPANYA

1965 . . .  .2 . . .  . .3 . 158 232

1966 27 26 25 171

1967 1 1 82 567

1968 18 2 31 351

1969 2 - 36 491

1970 6 2 155 1.595

1971 14 2 139 616

1972 7 31 135 853

1973 5 22 286 931

Font: Ministerio de Trabajo. Citat a Picó, 1977. Pág. 157.

La mobilització massiva deis sindicalistes -més de 200.000 treballadors 

valencians es mobilitzaren els primers mesos del 76- per les llibertats 

democrátiques, alhora que es.mantenen les lluites obreres, tara de les torces 

sindicáis un interlocutor imprescindible per ais pactes socials i polítics posteriors 

que obriren el camí cap a l’establiment de la democracia.

2.2.- El resorgiment de la consciencia nacional

Hi ha acord entre els historiadors que durant la República el valencianisme va 

aconseguir la maduresa cultural i política que no havia tingut mai (vegeu nota 2. 

9). No hi arriba, pero, a constituir un partit nacionalista d’esquerra amb prou torga 

en el sistema de partits regionals, tot i que va aconseguir impregnar 

d’autonomisme el conjunt de l’esquerra. La guerra ho trenca tot i l’autonomia 

valenciana tou ajornada per la prevaléncia, al si de Tesquerra majoritária, de la 

idea que calía la centralització per a guanyar la guerra (M. Ardit, 1980).

Aquell valencianisme rigorós, ben documentat, que ja no tenia res a veure amb els 

entreteniments joctloralescos i tolclórics de fináis del XIX i principis del segle XX,
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fou durament reprimit peí franquisme. Les noves autoritats només permeteren 

l’activitat intrascendent de Lo Rat-Penat, associació cultural de carácter 

conservador, mantenidora de “les glories valencianes”, que fou reautoritzada l’any 

1940, l’exhibició de la bandera tricolor de la ciutat de Valéncia i el sainet de 

qualitat ínfima. El 1949 Miquel Adlert i Xavier Casp funden Peditorial Torre que 

reprén la publicació de llibres en valenciá, tot i que la difusió i influencia és 

mínima. Unes poques tertulies mantenien el caliu del valencianisme fins que a la 

meitat deis 50 comenga a canviar l’ambient. A Lo Rat Penat arriben un grapat de 

joves que formen la secció jovenívola i que ais anys seixanta desplegaran una 

gran activitat. A la Universitat es crea l’Aula Ausiás March, punt de referencia de la 

nova generació valencianista que protagonitzará la posterior embranzida del 

valencianisme. A la Facultat de Lletres es deixa sentir el magisteri intel.lectual de 

diversos professors catalans com Joan Reglá, Miquel Tarradell, Caries Dolg i Emili 

Giralt. El valencianisme s’estén i es popularitza. Les idees que bullien en aquell 

ambient, sense cap demérit per a Tautor, les recollirá Joan Fuster en el llibre 

Nosaltres, els valencians; una síntesi erudita, singular i novedosa d’afrontar la 

historia i les possibilitats deis valencians com a poblé. La intel.lectualitat 

valenciana i la jove generació universitária s’adheriren majoritáriament ais 

plantejaments de Fuster, mentre la dreta llangava una campanya denigratória, més 

de Thome que de Pobra, que ens sitúa en els precendents de la posterior 

confrontació durant la batalla de Valéncia (1978-1982).

A fináis deis anys seixanta, passat el període d’incubació en l’elit intel.lectual, el 

valencianisme entra en una fase de maduresa. Apareixen les primeres llibreries 

dedicades a la difusió de la cultura catalana (Can Boíls, Concret i Tres i Quatre) i el 

llibre en catalá cada vegada es fa més habitual ais mostradors. La Nova Cangó 

s’havia fet popular grácies ais discos de Raimon. Les “rutes” i “aplecs” , les 

conferéncies i xarrades peí país es multipliquen. Es forma el PSV (Partit Socialista
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Valenciá) que des del 1964 al 1968 aglutina els universitaris valencianistes i 

d’esquerres. Segons Ismael Saz (1990), el PSV fou el principal responsable del 

fet que el valencianisme polític haja permeabilitzat totes les torces progressistes 

valencianes. Ja en els setanta apareixeran Germania Socialista, PSPV (Partit 

Socialista del País Valenciá) i PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional deis 

Paísos Catalans), organitzacions nacionalistes d’esquerra, i la demócrata cristiana 

UDPV (Unió Democrática del País Valenciá). Al sí deis partits d’organització estatal 

com el PCE, OIC, MC i altres grups d’esquerra també es fará sentir la influencia del 

valencianisme, entre altres coses, per la presencia en aqüestes organitzacions 

polítiques d’antics militants del PSV. Cal considerar que a dins del valencianisme 

sempre s’havia mantingut un important component esquerrá; el 1961 un grup de 

joves de Lo Rat-Penat havien format el Front Marxista que després s’incorporaria 

al Partit Comunista (vegeu nota 2.10).

Com ha assenyalat l’historiador Marc Baldó (1990), el “redreg” valenciá no es pot 

entendre sois des del vessant nacionalista. Era també recuperado ideológica 

després del xoc del feixisme, recerca de llibertat, múltiple confluencia de corrents 

que tendeixen a recuperar la historia, crit intel.lectual en un context social 

d’oposició i creixent mobilització contra la Dictadura. En aquesta mateixa línia 

argumental es pronuncia el professor de dret polític Manuel Alcaraz (1985) en 

subratllar la confluencia amb el moviment obrer i també amb l’ecologisme, el 

feminisme i els moviments juvenils (vegeu nota 2.11).

A la ti de la Dictadura, el valencianisme era un moviment sólid que arribava a totes 

les torces democrátiques, s’havia convertit en una idea torga important per al nou 

període que s’obria i comptava amb una reconeguda solvéncia intel.lectual. La 

creixent adhesió social i l’actitud clara i pionera, junt al moviment obrer, en la lluita 

contra el franquisme, a més deis altres factors ja consideráis, li havien permés

65



d’acumular legitimitat davant la societat valenciana. L’evolució del procés 

nacionalitari en el nou régim que s’encetava permetia albirar grans canvis en el 

País Valenciá.

2.2.1.- L’obra de Joan Fuster Nosaltres, els valencians.

En la inhibició deis altres pren estímul el meu propósit. És un primer motiu: escric aquest llibre 

perqué ningú no l’ha escrit encara, i perqué ningú no sembla disposat a escriure’l. Una altra 

cosa puc al.legar, en segon lloc, a favor meu: el fet de compartir un apriorisme militant sense el 

qual tota indagació seria un entreteniment sórdid i gratuít. M ’apresso a proclamar-ho: 

apriorisme, o partit pres, o com li vulgueu dir. entenguem-nos, pero: no pas de cara al passat ni 

de cara a la circumstáncia immediata, sinó respecte a les possibilitats obertes al dia demá. Dins 

les meves -i tan óbviesl- limitacions hauré de valer-me de la historia i hauré d’acudir a les dades 

que el socióleg es reserva: ho faré amb la més rigorora objectivitat. De tota manera, estic 

convengut que una obra com aquesta no pot ésser concebuda sinó des d’una decisió de 

futur. I aixó que anomeno “decisió de futur” és un punt que fa temps que tinc ciar. Si comengo 

per denunciar la nostra malaftia o les nostre malalties col.lectives, és que sé que sense aixó 

mai no tindrem la possibilitat de sobreposar-nos-hi. Els valencians hem de defensar-nos com a 

poblé: tal és, redul't a afirmació incitant, l'apriorisme a qué em referia.4

Amb aqüestes paraules introductóries justificava Pautor el fet d’escriure aquest 

llibre. Dues ¡dees que es mantenen tot al llarg del llibre: Papriorisme militant peí 

poblé valenciá i la decisió de futur, aixó sí, amb la major objectivitat possible quant 

a les dades. A la mateixa introducció del llibre, Fuster insisteix que 

Papassionament per la vida i el destí del seu poblé és potser Púnica passió noble 

que s’hi reconeix.

Segons Pautor, “fallem” com a poblé normal. Es tracta d’un déficit que va més enllá 

del grau de concreció institucional que puguem teñir. “Deficiéncia obscura en la 

nostra constitució col.lectiva, en ¡a nostra complexió de societat”. Fuster al.ludeix al

4 Págs. 19-20. Tot i que la primera edició és de l’any 1962 i fou el primer llibre publicat per l’editorial 
que prengué el nom d’aquell any, citarem sempre per l’edició del 1994 que conté l’important próleg a 
la segona edició (1964), ates que és la més accessible actualment al lector.
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“trist teixit d’abandons, de desídies, de timideses, de mimetismes estérils; una 

barreja de localisme inútil i de conformitat provinciana, una progressiva 

depauperado social” (pág. 14). Les “conclusions desoladores” conduirien a la 

“definitiva despersonalització” i Fuster les rebutja perqué troba un voluminós 

contrast entre el “desballestament” social que s’ha produít i les característiques 

col.lectives que mantenen eis valencians com “una gent enérgicament 

diferenciada”. Els condicionaments materials del país, la sedimentació histórica i la 

vitalitat económica deis darrers cent anys en serien bona prova que els valencians 

“no som ben bé un poblé apátic i escarransit” (pág. 15).

L” ’ambigüitat paralitzadora, enervant” que segons l’autor és la sensació 

predominant entre els valencians, rau en el fet d’una manca de projecte col.lectiu: 

“alió que hauríem d’ésser”. I l’autor respon de seguida: “qualsevol cosa que no fos 

la societat desarmada i subalterna que avui és”. El “marginalisme” deis valencians 

prové del fet que “la perspectiva integradora” (Espanya) “no ha arribat a subsumir- 

nos del tot en una nova categoría global”, mentre que les reaccions deis 

valencians no han depassat “la forma trivial i primaria de l’anticentralisme” (pág. 

16).

Fuster rebutja el victimisme sense negar la importáncia deis factors externs, pero 

insisteix que molt pobles han travessat moments semblants i “han sabut i pogut 

‘digerir-los’”. “Som un poblé anomal, els valencians. Pero les anomalies d’un 

poblé mai no són fortui'tes” (pag. 18). “La nostra feblesa no depén tant deis atacs i 

les maquinacions d’un enemic hipotétic o real, com d’una predisposició propia, 

anterior, que no ens permet de contrarestar-los amb eficiencia, i posterior, que ens 

impedeix de superar-ne els resultats desastrosos” (págs. 17-18). Després de 

reconéixer la complexitat del problema que encara, Fuster demana una 

“investigado molt afinada de la societat, en l’espai i en el temps” (pág. 18) i apunta
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que aquesta tasca no l’han teta fins ara ni els historiadors ni els sociólegs. Per 

aixó, ja en la primera página de la introducció, planteja que el llibre demanava un 

altre autor, un historiador o un socióleg, “o, millor encara, un oportuníssim centaure 

d’historiador i de socióleg” (pag. 13).

Alió que es proposa de fer l’autor és, dones, explicar “qué som” els valencians i 

“per qué som com som”, tasca que el porta necessáriament a remuntar-se a la 

genealogía del poblé valencia i ha identificar els principáis problemes. És, per tant, 

un intent globalitzador peí que fa a la qüestió nacional deis valencians, fet des de 

ferudició colossal de fautor, amb una perspectiva crítica i de balang historie, 

punyent quant a la realitat d’aquell present i escrit en un estil directe i amé. Tot aixó 

el fa un producte únic en el seu moment. La manera novedosa i integral com 

analitza la trajectória histórica deis valencians, la provocació que hi conté d’incitar 

a la consciéncia col.lectiva serán les claus del seu impacte.

El llibre, després de la Introducció que hem exposat, és dividit en tres parts. A la 

primera “Els fets”, Fuster s’ocupa de la historia des de la Conquesta fins al principi 

del segle XX. A la segona, “Les indecisions”, s’aplica a l’análisi crítica de les 

principáis claus del “fracás” deis valencians com a poblé. Finalment, a la tercera 

part, n’identifica els que considera els principáis problemes.

En la síntesi histórica, Fuster analitza la Conquesta, la repoblació del territori i 

assenyala el carácter dual del nou Regne; una part interior repoblada per 

aragonesos i de parla castellana posterior, i una part costanera de parla catalana 

que assimila els pobladors d’altres llengües en el territori on s’assenta, pero que 

no assimila rinterior. “Dualitat insolubie” segons fautor que será causa de molts 

problemes posteriors. Les repoblacions posteriors, del XVI al XIX, no alteraran la 

capacitat d’assimilació de la part catalana. I la primacia d’aquesta será tan forta
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que des del primer moment hom dirá “valencia” per referir-se al que té a veure 

amb la zona catalana, igual com el nom de “llengua valenciana” es referirá al 

catalá local, sense que mai no se li done aquest nom al castellano-aragonés, 

posem per cas. I Fuster llanga una de les afirmacions que més polémica provocará 

anys després:

El País Valencia continua essent un “fet catalá” en la seua realitat més radical. Sense que hi 

hagi hagut mai cap discriminació deliberada, els valencians no catalans han estat en la práctica 

uns valencians secundaris o margináis (pág. 37) (...) Dir-nos “valencians”, en definitiva, és la 

nostra manera de dir-nos “catalans” (pág. 39).

L’autor reconeix l’existéncia d’una personalitat regional privativa, pero rebutja els 

tópics segregáis entorn de la capital i la seua horta com una “fal.lácia insigne” en 

la pretensió d’aplicar-los al conjunt del país. Tampoc no és cosa de la variant 

dialectal del catalá ni de l’existéncia d’un Regne, sino de la disparitat d’estructures 

socials a la Baixa Edat Mitjana. Tanmateix, reblant el clau, afirma que hi ha menys 

diferencies entre les comarques “catalanes” i “valencianes” contigües, que no 

entre comarques valencianes de llengua distinta. No és només la llengua al seu 

parer, pero la unitat lingüística indica una altra unitat subjacent (vegeu nota 2.12).

Fent un salt en l’análisi histórica que efectúa Fuster, el 1707, quan Felip V derogá 

els Furs de Valencia en el que semblava una venjanga o un cástig, Fuster 

considera, tanmateix, que el rei hauria fet el mateix sense l’excusa de la rebel.lió i 

raona les causes que exigien de suprimir la pluralitat legislativa de l’Estat. “Els 

juristes valencians del XVIII van sentir-se immediatament cómodes dins 

l’ordenament legal castellá (...) Sembla que la submissió al nou estat de coses fou 

velog i integral” (pág. 86). La nova situació fou acompanyada d’un revifament 

económic: un fort corrent immigratori i una certa expansió fabril, agrícola i 

comercial que provoca l’estabilització d’unes noves minories dirigents, procedents 

en bona part de la petita noblesa i de la burgesia. La II.lustrado, “sense la
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virulencia criticista ni el nervi escéptic que tenia a l’altra banda deis Pirineus" 

responia a les exigéncies del temps. Segons Fuster, la II.lustrado valenciana fou 

molt digna en l’ordre intel.lectual i cita els noms de Mayans, Cavanilles, 

Villanueva, Jordi Juan, Pérez Bayer i P. Teixídor.

Cavallers, comerciants, eclesiástics, a la ciutat, paíen.lectures franceses o s’ajustaven en 

tertulies engrescadores. A l’aillament deis pobles arribaven llibres i noticies excitants, que 

algún propietari acomodat o un rector fi meditaven en llurs ocis. La iJ.lusió del progrés, l’esperit 

de tolerancia, la filantropía, totes les virtuts de l’época, arrelaven entre aquells personatges 

encuriosits i ben intencionáis. D ’ells partirá una gran renovado de la vida valenciana. Al camp 

són assajats conreus inédits, s’estenen els més productius, s’amplien els regs (...) Les 

iniciatives sorgien deis il.lustráis indígenes, que ben sovint s’avangaven a les del ministres 

borbónics. En 1776 hom fundava la Societat Económica d’Amics del País, i així quedava 

institucionalitzada la inquietud constructiva. Escoles i Académies completaven l’instrumental 

reformista. Els regnats de Ferran VI i de Caries III foren l’etapa de major rendiment. Més o 

menys, com en els altres territoris de la Monarquía (pág. 87-88).

Així, descriu Fuster l’ambient intel.lectual que impulsa la torta embranzida fabril, 

agrícola i comercial que ja s ’orienta cap a l’exportació en la seda i aiguns 

productes del camp. Les condicions per a una “potent florida industrial” de cara al 

segle XIX s’estaven produínt. “Emergía una nova capa burgesa, emprenedora i 

laboriosa, de la qual cabia esperar grans coses: les classes mitjanes 

s’estabilitzaven”. Tot i aixó, será el sector mercantil de la burgesia qui reixirá en 

mantenir més continuítat que l’industrial. Els comerciants, en la lectura de Fuster, 

serán una classe porosa i elástica que esdevindrá al segle XIX el principal suport 

del liberalisme valenciá, mentre el camp es fa carlí per raons inseparables de les 

dures condicions arrendatáries que suportaven i que propiciaven la revolta.

La primera part de Nosaltres, els valencians es tanca amb l’apartat final dedicat a 

la industria i el comerg durant el segle XIX i els inicis del XX. Fuster relata les 

dades principáis i conclou que la industrialització no es projecta durant el XIX
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perqué “el diner del camp no afluía a inversions de tipus industrial, i l’activitat fabril 

hagué de desplegar-se com una prolongació gairebé estricta del taller artesa”. La 

crisi de la seda, a més, arruina el principal producte de l’exportació. A principi del 

XX, per a Fuster, resquema económico-social del XIX resta sense alteracions 

profundes. “El País Valencia será encara ’eminenment agrícola’” . La taronja 

esdevindrá el conreu principal. I Fuster conclou:

La societat valenciana será una societat rural: vull dir, básicament estacionaria -malgrat la 

immensa riquesa creada pels pagesos amb la incessant bonificado de la térra-, acéfala i neutra 

(pag. 101).

Així clou Fuster la primera part del llibre, amb aqüestes frases lapidáries on es 

concentra molt de la seua visió del País Valencia modern. Quatre adjectius que 

donen una imatge no gens afalagadora de l’economia i la política valencianes del 

primer terg del segle XX: rural, estacionan, acéfal i neutre. Ja hi tornarem després 

quan comentarem globalment l’obra.

Si a la primera part Fuster fa una tria selectiva per fer una ullada general a la 

historia deis valencians, en la qual ja emergeixen les claus del seu pensament, a 

la segona, Les indecisions, hi insisteix amb major contundencia. Ara, pero, ja no 

jugant a l’historiador descriptiu i analític, sinó amb el que ell mateix a la Introducció 

anunciava de fer: prendre partit. És en aquests textos i en els de la tercera part on 

apareix el Fuster nacionalista que tracta de trobar les claus del que ell considera el 

“tracas” del seu poblé. Pero no són textos de simple elaborado ideológica 

destináis a enardir cap massa, tot i que la posició presa no s’hi amaga en cap 

moment; també hi ha passatges que demostren Palgada intel.lectual de Fuster per 

a Panálisi cultural. En aquest sentit, la seua lectura de Phumanisme, Panálisi de la 

decadéncia en el barroc i la subliteratura de l’época en catalá, els apunts d’história 

social de la llengua, Pinflux del romanticisme i Pemergéncia de la Renaixenca,



sempre amb el retrat de l’ambient social a cada moment, ens donen mostres del 

millor Fuster i han tingut una considerable influencia en els especialistes 

posteriors.

Quatre capítols componen la segona part de Nosaltres, els valencians. En primer 

lloc, Fuster analitza la diversa composició nacional d’origen sobre el territori 

valencia i relata com l’evolució histórica no ha fet possible 1’articulació d’un sol 

poblé sobre tot el territori; és el que anomena la "dualitat insoluble”. Aragonesos, 

castelians i murcians que poblen les comarques amb menys pes demográfic i 

económic i “catalans” instal.lats a la franja litoral. Els primers no es plantegen cap 

qüestió nacional perqué la tenen resolta “dins els quadres oficiáis de l’Estat” 

(vegeu nota 2.13).

Al segon capítol d’aquesta part, Fuster s’encara amb el progressiu creixement del

particularisme valencia i el manteniment del sentiment d’unitat catalana. Deis “vers

catalans” que havia dit Ramón Muntaner es passará, “inevitablement” segons

Fuster, al gentilici de “valencians”, el qual,durant molt de temps, només volia dir

que eren naturals o veíns del nou Estat. De fet, per ais estrangers, especialment

per ais italians que patiren les invasions militars i pacifiques, els valencians eren

uns catalans més. “Pero de cara a l’interior, el nom era confusionan”. La manca,

dones, d’un nom que englobara tots els catalans i diferenciara els habitants del

Principat havia de teñir “conseqüéncies greus”.

I aquest nom no podia improvisar-se, i menys encara en una época de relativa relaxado de la 

unitat nacional. Els "valencians” i els “mallorquins” comengaven a covar llur particularisme i en 

res no mostra tanta susceptibilitat un amor propi localista com en les qüestions d’aparenga 

(pág. 121).

L’amfíbologia del terme “catalá” acaba limitant-lo a les coses i la gent del Principat, 

tot i que no desapareix la consciencia de pertanyer a la mateixa comunitat; la
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paraula preferida llavors será “germanor” . “I la llengua quedará ais ulls de tots com 

el signe més net d’aquella fraternitat”, dirá Fuster per referir-se al període de la 

Renaixenga. Cald.rá esperar, al segle XX, perqué la consciencia de catalanitat 

prenga una “energia civil decidida”. I ara es refereix ais valencianistes d’abans de 

la guerra.

Al particularisme valenciá, paral.leí a la consciencia de catalanitat, s’afegeix el 

particularisme local que Fuster troba que emergeix amb torga durant els segles 

XIV i XV (vegeu nota 2. 14).

Aquest fervor “patriotic” será el que anomenará “llengua valenciana” al catalá en 

l’época d’Ausiás March, del Tirant, de Jaume Roig, de Roís de Corella, encara que 

la denominació no tenia cap accent secessionista. El nom particularista, prendrá 

nou valor i es revelará “escandalosament imprudent”, amb el tomb de segle quan 

s’inicia la decadencia. Llavors, “llengua valenciana” pretendrá designar “una 

ramificació regional de l’idioma comú” i, un poc després, “aquella llengua antiga i 

remota” rebrá el nom de “llemosP’: antiga llengua mare de la qual havien nascut el 

valenciá i el catalá. Per a Fuster, “un altre aveng de signe disgregado^’. Una 

diferencia, entre catalá i valenciá, que segons l’escriptor, coincidint amb el filóleg 

Sanchis Guarner, aquells homes atribulen al fet que, en el valenciá, hi ha una 

major penetració de castellanismes. A més, els homes de la Renaixenca, malgrat 

la seua consciencia unitaria, continuaran usant el nom de “ llemosí” . Segons 

Fuster, no van saber combatre el confusionisme i es deixaren atreure per la “mania 

particularista”. Aquesta reminiscencia ancentral del vincle entre catalans que 

mantenien els lletraferits no lleva perqué dos valencians disputaren, amb un 

“catalá”, l’edició d’un Nou Testament en catalá que planejava la Societat Bíblica de 

Londres. Comportament que ja apareix en el Set-cents quan Galiana i Ros, en 

plantejar-se editar textos literaris medievals, pensen en el mercat deis Paísos



Catalans.

Pero el patriotisme particularista no dona més que per a un recel envers els 

castellans i els catalans estrictes. Segons Fuster, el tracas d’aquell incipient 

patriotisme restringit al País Valenciá rau en la seua modernitat, és a dir, sense 

mitología épica que exhibir com a tradició nacional, “burgés” en el sentit de ciutadá 

i molt recent en el temps quant a la seua manifestado. A més el País Valenciá ja 

no comptava intemacionalment i el que es podia exhibir era la condició de regne i 

poca cosa més. Per a Fuster, “foteses forals”. El patriotisme espanyol, d’altra 

banda, creix en el període de la decadencia i el País Valenciá ha de reposar la 

seua poblado per l’expulsió deis moriscos. La Guerra del Francés va incrementar 

el patriotisme espanyol que creixia més que a altres llocs precisament a causa de 

la feblesa del particularisme regional.

Les divisions provincials del XIX acabaren d’afeblir-lo i crearen un nou 

particularisme a llur mida. El gentilici “valencians”, altra vegada la qüestió de 

noms, podia retrocedir per a referir-se només ais habitants de la provincia de 

Valencia, més encara, de la ciutat de Valencia. Entre els valencians apareix la 

distinció d’alacantins i castellonencs. Tothom se sent i es diu valenciá, afirma 

Fuster, “pero l’empremta provincialista ha vingut a degradar més encara el 

patriotisme localista” . Fuster deplora la pervivéncia del jacobinisme en el foment 

tant de la “histeria provincialista” com del “regionalisme” ultrancer i escriu un deis 

fragments més aclaridors de la seua perspectiva:

Un País Valenciá aTIIat és una utopia i seria una traído a la seua propia esséncia. Des de Salses 

a Guardamar, de Maó a Fraga, som un poblé: un sol poblé. Cada un deis nostres paísos n’és 

un fragment: o millor un membre. La historia i la geografía -la societat particular que formem- 

ens dóna una fisonomía matisada i complementaria, i el conjunt té, i en un moment de plenitud 

normal el tindria amb admirable justesa, un perfecte equilibri en tots els ordres de la vida 

col.lectiva. Els Paísos Catalans no són solament un petit tros d’humanitat que parla una
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mateixa llengua. Són aixó, evidentment: pero el fet de parlar una llengua, la mateixa, és 

resultat d’una altra unitat anterior i origen de nous llagos d’unitat (pág. 133).

L’autor, per si no ha quedat ben ciar, poa en la Crónica de Ramón Muntaner 

Teiximpli de la mata de jone”, per insistir en la fortalesa que dona la unitat entre 

els Paísos Catalans.

En els textos que segueixen Fuster relata la decadencia del catalá al País Valenciá 

des del segle XVI: Pabandó deis escriptors a la recerca del mercat espanyol, la 

castellanització de I’aristocrácia i, a partir del XVIII, l’obligat pas de l’Administració 

al castellá. Amb Pajuda de Pesglesia i Pescóla, al XIX, el castellá será la llengua 

culta. Parlar en castellá es convertía en senyal de distinció. Els escriptors emigren 

de ciutat i de llengua. El monolingüisme cultural s’imposava i només el trenca la 

multitud de setmanaris populars (El Mole, El Chornaler, La Traca, i El Palleter), 

periodisme de libel, satíric, que atacaven les autoritats, escrits amb ortografía 

castellana i en un valenciá-patués. I després, la Renaixenga que, malgrat la seua 

timidesa política, reintrodueix plenament el catalá en la seua producció literária. 

Comptat i debatut, per més que Pempenta del anys 20 i 30 d’aquest segle és 

important, “els representant de la tradició castellanista subsistien. I avui les coses 

no han canviat” (pág. 149). La “coentor” , sinónim de “cursilería”, que acompanyava 

els comportaments de canvi lingüístic al XIX, denota la rifa que en fan les classes 

baixes, alhora que indica Pavang de la castellanització entre els burgesos i els 

nous rics. I el que Fuster observa per a Pactualitat deis inicis deis 60 és que el 

canvi idiomátic continuava creixent (vegeu nota 2.15).

La manca d’intruments sólids de defensa lingüística (“el castellá ocupa les trones i 

la premsa diária, Pescóla i Pescenari , la tribuna política i la cátedra académica”) 

acreix el problema i porta Fuster a plantejar la disjuntiva entre dues llengües per 

al poblé valenciá, peí que representa Puna, el catalá, d’afirmació de la cultura
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propia i d’opció civil de cara al futur, i l’altra, el castellá peí que suposa de 

despersonalització i asimilació definitiva. No cal dir quina és la tria de Fuster.

Al capítol que tanca aquesta segona part, l’autor resegueix la trajectoria del que 

anomena les “dues tradicions” ; des de la necessária tolerancia deis reis 

medievals, amb súbdits cristians i moros, i jueus, a més deis cátars refugiats al 

nord del País Valenciá, a la introducció del Sant Ofici en la seua modalitat 

castellana; des de Parrelament de Perasmisme a la persecució del luteranisme (el 

1525 fou confiscada a Sant Sebastiá una tramesa de llibres de Luter que enviaven 

a Valencia des de Flandes) (vegeu nota 2.16).

La tolerancia torna amb la ll.lustració i al segle XIX Valencia és un focus del 

liberaíisme. El romanticisme, que a Valencia pren en la modalitat francesa 

d’exaltació individualista, abona les tendéncies progressives de l’época. El 

liberaíisme radical donará peu al republicanisme i Panticlericalisme, el qual, 

aquest darrer, adquirirá proporcions tragicómiques al País Valenciá en aldarulls de 

carrer. Paral.lelament, católics, tradicionalistes, i cacics, donaran eos a un corrent 

conservador que ja en el segle XX s’agrupará en la Dreta Regional Valenciana.

Els blasquistes i la Dreta, Fuster insisteix, no només per interessos de classe, sinó 

també com a conseqüéncia del sucursalisme polític valenciá, “prescindiren de 

l’unica orientado que podia haver-los donat un cert sentit: la nacional” (pág. 169). I 

Fuster conclou proposant la preeminencia de la qüestió nacional sobre la lluita de 

classes si es vol aconseguir la plena normalitat civil:

En qualsevol esquema viable, en el supósit d’una “normalitat” civil, totes les discrepáncies

dreta-esquerra que venim rastrejant en aqüestes observacions, hauran d’ésser relegades a

un lloc secundan. Caldrá una doble revistó: des de l’angle classista i des de l’angle nacional.

Obrers i burgesos, bracers i terratinents, ho han de reconsiderar, oblidant les dolces
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mitologies vuitcentistes (pág. 169).

Finalment, a la tercera part del llibre, Els problemes, Fuster n’identifica 

fonamentalment tres, gb és: la manca d’una realització completa de l’Estat unitari 

centralista espanyol, el qual tindrá com a conseqüéncia l’insurgentisme del XIX 

(vegeu nota 2.17); la manca d’una industrialització suficient durant el mateix segle 

(vegeu nota 2.18); i el provincianisme de la societat valenciana, amb els seus 

respectius provincialismes (vegeu nota 2.19). Podríem afegir-ne un quart que 

deriva en gran mesura deis anteriors: el “tracas” o, si més no, greu insuficiencia, de 

la Renaixenga valenciana.

Fuster dedica un apartat a la capital del País, “Una capital desbordada”. Primer, fou 

ciutat hanseática durant segles. Al XVIII, compta, per primera vegada amb un país 

que li fa costat i, malgrat haver esdevingut periferia, hi juga un cert paper com a 

capital d’un regne que s’acaba. El XIX era el moment en qué hauria d’haver-se 

format una classe dirigent burgesa, pero la divisió provincial i “l’abséncia de 

minories rectores responsables” ho va reduir a una mesura estrictament municipal. 

Novament, junt a aquests factors, hi juga el problema deis noms; “una cosa tan 

bestia com el nom, per exemple, es convertía en un problema entre els valencians” 

(pág. 200). ReduTda la insurrecció valenciana, es prolonga en forma de testa: les 

falles. I la mirada de Fuster es deté sobre la Valencia contemporánia al seu llibre:

Avui mateix, quan Valencia voreja els sis-cents mil habitants i s’anima amb una alegre 

pul.lulació de cafeteries estil vagament americanoide i de boutiques  d’una “finor” que admira, i 

de senyoretes que parlen en castellá, i d’excelsos neons publicitaris, i d ’automóbils 

immarcescibles; quan Valencia es posa el discret uniforme cosmopolita que li correspon, 

encara s’hi respira el ruralisme (pág. 197). Seria exagerat de dir que Valéncia, poc 

industrialitzada, viu deis servéis que presta al seu camp. Seria exagerat, ho reconec. pero 

alguna cosa d’aixó hi ha (pág. 198).

D’altra banda, el País Valenciá va esdevenir provincia molt abans de dividir-lo en
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1833. Fou provincia des del moment que va prendre consciencia de la seua 

situació periférica. I aixó data del XVII. Al XVIII els valencians s’esforgaran per 

“integrar-se” en la proposta “nacional”, fascinats peí nou prestigi de la Monarquía. 

“Espanya ja no és solament una idea d’erudits” (pág. 204). El creixent 

espanyolisme Hasta la Renaixenga; LLorente deia: “qui siga més valenciá, será 

més espanyol” . I la cosa no canvia fins a principi del segle XX. Aquest 

sucursalisme, tret intrínsec de tota situació provinciana, es caracteritza peí fet de 

girar entorn d’un centre sense poder incorporar-s’hi. El provinciá “vaga pels afores 

de l’Estat i pels afores de la mitología estatal”. S’ha esforgat en assimilar-s’hi. En 

part, ho ha aconseguit. “Pero els fet de cada dia li demostren que l’altra part d’ell 

segueix inassimilada: inassimilable” (pág. 207). El provinciá, planteja Fuster, és un 

ressentit, una mena de ciutadá de segona, ex-céntric, que reacciona contra el 

centralisme administratiu peí seu mal funcionament.

Hi ha valencians que, anticentralistes rabiosos, serien feligos amb una descentralització

castellanitzant. Aquesta és la posició conseqüent del “sucursalisme” (pág. 208).

El complex d’inferioritat que rau al fons del provincianisme es dirigeix, moltes 

vegades, contra els altres pobles provincians. Per aixó, les comparacions es fan 

amb els “súbdits” de la nostra especie i, especialment, quan no solament, amb els 

catalans estrictes. L’autor hi aboca episodis en qué la mentalitat provinciana deis 

valencians es dol d’alguna mesura central no tant per les repercussions obvies, 

sinó peí fet de no haver estat també infligida ais catalans estrictes. I l’altra cara del 

sucursalisme sera l’exacerbació de l’amor propi local.

La provincianització no només ha provocat provincianisme. També ha donat peu a 

un provincialisme perillos, ajudat per la nomenclatura confusionária. No és gaire 

detectable a Casteíló, pero sí a Alacant. L’alacantinisme, que segons Fuster té 

alguna relació amb la incorporació tardana d’aquelles terres del sud al Regne de
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Valencia, es cova amb la castellanització de la ciutat d’Alacant experimentada 

durant el XIX. Al segle XX, i mentre escriu Fuster, la murcianització d’Alacant ja es 

fa sentir i l’alacantinisme pren la forma, unit a Múrcia, del nom “sudeste de 

España”. La seua viabilitat, pero, és ben dubtosa. A més, la gent d ’amples 

contrades de la provincia se senten valencians i rebutgen la maniobra.

Sobre les restes hanseátiques de la ciutat de Valencia creix també un 

provincialisme “restringidor”. Els clixés de la ciutat i l’horta, inacceptables més 

enllá d’aquesta comarca, fomenten els altres provincialismes. Al remat, si no s’ha 

arribat a una dissolució és perqué

El País Valenciá conserva les seves estructures unitáries, de tipus social i económic, bastant 

fortes, i Valencia continua essent la “capital" malgrat ella mateixa: un punt inevitable de relació i 

de concentració. Pero li manca la capacitat directiva. No “fa seu" el país ni l’encarna o el 

representa en la mesura que caldria (pág. 219).

I Fuster torna a Papel.lacio patriótica:

La unitat del País Valenciá, intacta en el seu fons económic i cultural, no té sinó un reflex 

insuficient en el pía de la consciencia. O el reenfortim, o caurem en la més ¡nsoluble de les 

disgregacions (...) La superació deis localismes inics i destorbadors ens és necessária com el 

pa que mengem. Comengant peí localisme de la capital. Si no ho fem, els valencians estarem  

condemnats a esdevenir cada vegada més “provincians". Volem dir: més inerts, més 

despersonalitzats, més ensopits (pág. 219).

No és cap casualitat, en la intenció de Fuster, el tema que tria per a tancar la seua 

obra: la Renaixenga i el valencianisme polític de les primeries d’aquest segle, és a 

dir, el fracás del moviment literari al XIX i la traumática interrupció del nacionalisme 

emergent al XX. Dues tries estratégiques per tal d’encoratjar a l’estudi del país la 

jove generació d’universitaris i convocar a tots a la tasca col.lectiva de 

redrecament nacional i cultural. Si fa no fa, així tanca el text (vegeu nota 2.20).
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Amb el canvi de segle, alguna cosa es mou al valencianisme; petits grups de joves 

que connecten amb la tradició liberal de la Renaixenqa, la de Llombart. Pero no 

són literats, sinó polítics; gent de classe mitjana i de poblé que tracta de fer un 

valencianisme més social. El 1906 creen la societat “Valencia Nova”. El 1907, 

segon centenari de la batalla d’Almansa, en un ambient “solidarista” - émul de la 

“Solidaritat Catalana”-, convoquen una Assemblea Regionalista que boicotegen 

els blasquistes sense éxit. L’any 1909, coincidint amb PExposició Regional 

Valenciana, la Joventut Valencianista feu les primeres actuacions sorolloses en 

protesta per la “coentor” i el provincialisme d’alguns actes de l’Exposició. En 

aquests anys naixen els primers setmanaris polítics valencianistes, “més o menys 

declaradament pancatalanistes” . S’hi produeix una consciencia clara que cal 

cremar les etapes que els senyors del Rat-Penat no havien acomplit, tant en l’ordre 

cultural com en el polític. Els progressos en aquest sentit eren apreciables, pero la 

solidesa i amplitud que el moviment prenia fou “degollada de cop” (guerra civil).

Fins ací, un dens resum de l’obra de Joan Fuster Nosaltres, els valencians. Ara 

tractarem de fer-ne una análisi i, després, apuntarem el ressó que va teñir sobre la 

societat valenciana, millor dit, sobre alguns reduíts sectors, claus pero, de la 

societat. No considerarem, d’altra banda, cosa que depassa en molt els nostres 

objectius, la influencia d’aquest llibre en l’ámbit global de la cultura catalana, en 

una línia semblant a l’influx que va teñir Noticia de Catalunya de J. Vicens Vives o 

Els mallorquins de Josep Meliá.

El llibre de Fuster és l’obra d’un modern per diverses raons. En primer lloc és 

l’obra d’un il.lustrat, d’un erudit racionalista que anteposa, a la ideologia, la passió 

peí coneixement. En segon lloc, és modern en la pretensió totalitzadora de la 

historia que s’oposa a la concepció fragmentaria de la postmodernitat. Hi manté un 

to teleológic que, lluny si es vol de plantejaments merament evolucionistes, indica
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Túnica solució deis valencians com a poblé: és la seua proposta a l’aporia del País 

Valenciá contemporani. I també és modern en el sentit renovador de la 

historiografía i d’incitador a racció col.lectiva.

A partir de la pregunta essencialista i metafísica del qué som , l’autor construeix 

una filosofía de la historia deis valencians. Els episodis de cada moment historie, 

de cada época són analitzats i jutjats, també jutjats -l’autor ens ha deixat ben ciar 

el seu posicionament ideológic de bon comengament-, per tal d'escatir alió 

característic i diferencial deis valencians (pretensió ontológica) i les fractures que 

s’hi produeixen, els entrebanes que barren el pas a la normalitat nacional. I els 

mateixos moments són reanalitzats des de diverses perspectives. Així, la fundació 

del Regne, el segle d’or valenciá, la decadencia, la II.lustrado, l’insurgentisme, la 

Renaixenga, són sotmesos a diversos enfocaments. Tots els capítols de la segona i 

tercera part del llibre transiten cada vegada des del principi historie deis actuals 

valencians fins al segle XX: unes vegades será l’análisi de les classes socials i les 

seues relacions, altres hi excel.lirá l’investigador de la cultura, altres encara será 

Phistoriador de la política o deis moviments socials. L’objectiu ciar és reconstruir la 

genealogía col.lectiva deis valencians; els factors constitutius, estructuráis i 

histories.

Les idees insistents de Fuster que es teixeixen tot al llarg del text són la dualitat 

insoluble, la catalanitat del país, el provincianisme i provincialisme, la fallida en els 

moments clau (insurgentisme, Renaixenga, industrializado), el problema de la 

qüestió de noms; ¡dees que el menen a una actitud pessimista, fatalisme 

historicista, en concloure que “fallem” com a poblé. Manca en Fuster una clara 

explicitació del model referencial deis pobles que “no fallen” . Suposem que “no 

fallar” deu voler dir haver assolit un Estat propi en el temps modern com altres 

pobles, ¿deis valencians? ¿deis Paísos Catalans?. No ha pogut ser: hem fallat.
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“Ens han fallat els homes”. Aquesta és una de les frases que més clarament 

impugnaran els estudiosos socials per ser una afirmació que infravalora els 

condicionants estructuráis.

No és,dones, la lectura de Fuster una análisi marxista, no és una lectura de classe. 

Hi conté apunts d’interés per a una perspectiva tal, pero s’hi centra en una análisi 

de la dominació nacional des de la perspectiva histórica, del procés i les causes 

que porten a la minva entre els valencians de la consciencia de catalanitat, de la 

consciencia col.lectiva diferenciada. Ofereix, aixó sí, una reconstrucció espacio- 

temporal que permeta ais valencians contemporanis recuperar un sentit historie; la 

historicitat com a eix de la consciencia col.lectiva que porte a la mobilització social. 

Els ecos voltairians de la tríade cultura-consciéncia-llibertat actúen de motor en el 

plantejament de Fuster.

En el pía ideológico-científic, el llibre posa les bases de la moderna investigació 

científico-social i trenca amb el discurs ideológico-burgés que s’havia construít a 

l’entorn d’uns pocs mites i tópics. Quant a l’impuls a la investigació, l’obra és plena 

de suggeriments, d’anotacions sobre vuits historiográfics, d’indicacions sobre 

fenómens poc estudiáis. El sol fet del marc espacial i temporal escollit demostra la 

utilitat d’escollir l’ámbit valenciá com a unitat d’análisi. La resposta, en aquesta 

sentit, deis investigadors universitaris, suposará el pie desenvolupament de les 

ciéncies socials al País Valenciá.

En el pía directament polític, el llibre introdueix i potencia el debat sobre la qüéstió 

nacional deis valencians, cohesiona el moviment nacionalista i el dota d’un 

discurs de gran poder d’atracció a les acaballes del franquisme. Sense aquest 

llibre, predicat per tot arreu en xarrades i col.toquis durant els 60 i 70, el 

valencianisme no haguera tingut la capacitat d’adhesió i de penetració social que
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va manifestar fins a la batalla de Valencia. Sense aquest llibre que ficava el dit en 

la nafra de la catalanitat del país i removía l’anticatalanisme latent de segles en la 

societat valenciana, sobretot de Valencia ciutat, potser la batalla de Valencia no 

hagués tingut la virulencia que va presentar.

Els dos nivells al.ludits, ideoldgico-científic i polític, se sobreposen continuament al 

text. En tractar-se d’un assaig, en haver deixat ben clares les intencions, l’autor no 

fa trampa. O potser sí: amb la censura franquista. Pot fer passar per un innocent 

llibre d’história local el que conté un dur al.legat antijacobí, antiunitarista espanyol. 

Alhora, aquesta estructura que uneix dades históriques, análisis i interpretacions, 

amb propostes polítiques nacionalitáries també té, d’altra banda, una major 

eficacia comunicativa, didáctica i persuasora; elements que n’expliquen l’éxit i el 

refús de qué fou objecte per part del poder local en veure impugnat el seu discurs i 

detectar el perill mobilitzador que implicava.

Quant a les febleses de l’análisi de Fuster en el pía ideologico-científic, Josep Picó 

(1986), en un deis pocs treballs publicáis sobre la qüestió, des de la sociología del 

coneixement, després de considerar problemes menors de l’obra l’émfasi de 

Fuster en l’agrarisme del país, la vertebrado política o el conflicte lingüístic, 

n’assenyala, com a principal debilitat, la sobredosi de necessitat histórica que 

Fuster fonamenta en solides condicions de possibilitat; el punt feble, dones, és 

l’interrogant sobre la composició i la forga de l’estructura social.

Rafael LI. Ninyoles (1982), peí seu compte, entenia l’obra de Fuster com la 

indefugible réplica ais plantejaments de la historiografía espanyola i ais 

filosofemes xovinistes del 98. Recoltzant-se en Salvador Giner i en Amando de 

Miguel, incidía en la importáncia de l’obra com a part integrant del bagatge 

sociologic peí fet que, en Panálisi sobre el país, predomina en Fuster l’element
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racional i científic sobre l’ideológic i el polític. Amb tot i aixó, Ninyoles rebutja 

l’essencialisme fusteriá i considera els riscos intel.lectuals de l’assaig 

d’introspecció col.lectiva en relació a la particular concepció del temps i l’espai 

que comporta. Segons Ninyoles, si bé la sociología valenciana es veurá 

esperonada per l’obra de Fuster, també hi manté una “cordial discrepancia” quant 

a les principáis hipótesis (vegeu nota 2.21).

Peí nostre compte, afegiríem altres febleses de l’assaig fusteriá com l’escassa 

referencia al marc espanyol i al context europeu en qué s’esdevenen el processos 

que l’autor analitza, és a dir, l’excessiva cárrega de perspectiva interna, sense 

especificació de mares referencials o criteris comparatius amb altres espais 

europeus. Tanmateix, en descárrec de l’autor, caldria dir que el que ell es 

proposava era analitzar el cas valenciá en funció de criteris i valors únicament 

valencians. La nostra crítica, dones, és externa al llibre. S’endevina a l’obra que el 

referent de contrast respecte a la situació valenciana (per extensió ais Paísos 

Catalans) són les nacions amb estat. D’altra banda, si hi ha comparació, és entre 

els Paísos Catalans, sobretot entre El País Valenciá i Catalunya, i no s’en fan, de 

comparacions, amb altres espais culturáis europeus sense estat. Tot i aixó, 

entenem que s’han menystingut les condicions de producció de l’obra: les 

dificultáis per a accedir ais textos sobre Europa que haurien permés alió que 

reclamem; els perills, fins i tot físics, per a entrar a fons en la que podríem 

anomenar qüestió espanyola; en suma, les importants limitacions d’accés a la 

informació, fins i tot l’escassa i fragmentária informació sobre el País Valenciá 

contemporani, i els greus constrenyiments a la producció del text: amb un ull 

pensant en el lector model i amb l’altre en el lector censor i l’eventual repressió. 

Aquest problema de l’época, el context franquista, ha estat poc considerat en la 

majoria deis autors que han criticat el text. Hom ha arribat a retreure-li, a Fuster, 

que no analitzara el període republicá, com si una tal empresa fóra possible en



aquell moment en un llibre amb pretensions de curs legal.

D’altra banda, se n.’ha parlat molt del llibre i contra el llibre. L’economista Ernest 

Lluch el va considerar el paradigma de referencia deis cientifics socials deis 60 i 

70. El socióleg Josep-Vicent Marqués, més mesuradament si es vol, el 

considerava punt de referencia, pero no punt de partida i menys encara una biblia. 

Més crítíc encara quant a l’acollida de l’obra entre els intel.lectuals, el 

sociolingüista Lluís Vicent Aracil afirmará que, a Fuster, més que aprofitar-se’l, se 

Vaprofeta i l’antropóleg Joan Francesc Mirá reconeixerá que l’excessiva 

importancia donada al llibre ha tingut efectes nocius sobre el conjunt del nostre 

pensament.

En aquest darrer sentit, convé reteñir les consideracions de Josep Solves (1995, p. 

65) quant a la mena d’argot que la devoció al llibre va generar i que identificava 

com a fusteriá l’usuari d’aquell léxic. Paraules com dimissió, defecció, fracás... 

reflexen la mentalitat esquerrana-progressista-nacionalista - fusteriana- d’una certa 

intel.lectualitat valenciana -dirá Solves- i instauren una certa litúrgia del 

llenguatge.

D’altra banda, entre l’aprofitament intel.lectual de les hipótesis fusterianes i 

I’aprofetament sociopolític, trobem un vuit notable, només mínimament treballat per 

Picó i Ninyoles, peí que fa a l’análisi científica de la recepció de l’obra en la 

intel.lectualitat en particular i en la societat valenciana global, així com de la seua 

influéncia posterior. Un estudi amb les eines de la sociología del coneixement, de 

la cultura i de la comunicació, ens seria de gran utilitat per a comprendre millor la 

versatilitat de l’obra de Fuster, la qual sí que ha estat més analitzada amb les eines 

de la crítica literaria. En el primer sentit, només el treball de Soives (1995) 

comenga a apuntar en aquesta línia; interessant és la hipótesi que planteja
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d’entendre 1’obra de Fuster com la continuado de 1’insurrecionisme, conseqüéncia 

lógica d’una tendencia iniciada a principis de segle que s’orienta cap a 

l’independentisme, un nou intent de resoldre Petern problema d’Espanya.

2.2.2.- El moviment de redregament cultural i lingüístic.

El petit ambient valencianista que s’havia anat congriant durant els anys 40 i 50, 

pren el vol a partir deis 60 per la conjuminació d’un seguit de factors: la recepció 

d’aquestes idees per part deis joves universitaris, el reinici de la producció cultural, 

la projecció social de la nova canpó, la formació d’organitzacions polítiques 

esquerranes i nacionalistes, la intervenció pública d’intel.iectuals de prestigi, la 

difusió de publicacions clandestines i legáis de caire valencianista i escrites en 

catalá.

L’alianga a cada cop més intensa, de vegades fins i tot fusió, del valencianisme 

cultural i polític amb l’esquerra fará d’aquest, tot i els problemes deis 

valencianistes al si de Pesquerra espanyola, l’element aglutinant i mobilitzador 

més potent juntament amb les reivindicacions obreres i les exigéncies elementáis 

de llibertats democrátiques.

Amb la descomposició del franquisme, ja en els 70, l’accés a la universitat, per 

primera vegada significativa quantitativament, d’una tornada de joves de les capes 

mitjanes i populars de les comarques, i la creació d’una infrastructura cultural, per 

bé que mínima (editorials, Secretariat de Pldioma, llibreries, Premis Octubre, 

revistes...), permetran Pexpansió social del valencianisme (vegeu nota 2.22).

La década deis 70 és el període de més activitat cultural. Quasi totes les ciutats 

mitjanes i grans tenen alguna associació per on passen periódicament
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conferenciants, grups de teatre, cantants. Quasi totes tenen les seues revistes de 

caire sociocultural. Es tracta sempre, óbviament, de minories actives. Pero, a 

través de jes activitats culturáis més populars i massives, sobretot, la cangó, el 

valencianisme, com a part integrant, i el moviment antifranquista, en general, van 

impregnant la societat d’anhel democrátic i de sentiment autonomista.

Iniciada la transició democrática, el valencianisme aconsegueix alguns 

reconeixements socials i institucionals. El 9 d’octubre de 1977 es produeix a 

Valencia la manifestació més gran de tota la historia en demanda de l’autonomia. 

La victoria de resquema en les primeres eleccions a Corts espanyoles constituents 

en el conjunt del País Valenciá portará, després de molts estira i arronses amb el 

govem de Madrid, a la constitució del Consell Pre-autonómic del País Valenciá. La 

senyera de les quatre barres, símbol historie del País i de la unitat medieval sota la 

monarquía cataiano-aragonesa, oneja a molts ajuntament del país i de les 

diputacions, després de les eleccions municipals que també guanyará l’esquerra. 

Será en aquests anys quan esclatará el conflicte sociopolític que s’ha anomenat la 

batalla de Valencia i que tractarem en un altre moment.

Aquesta narració podria conduir a pensar en una recuperació de la consciencia 

nacional de gran magnitud social. Res més lluny de la realitat. La forga majoritária 

del sentiment espanyol, la precária articulació de la societat valenciana com a 

opinió pública diferenciada -el paper de la premsa com veurem és un factor clau 

en aquesta qüestió-, el provincianisme i provincialisme deis valencians, l’entrada 

massiva d’immigrants no assimilats, la propia jovenesa del valencianisme i altres 

factors, fan minoritari el valencianisme polític, mentre que el cultural té una certa 

influencia sobre el conjunt de l’esquerra, no tan intensa com perqué no esdevinga 

moneda de canvi en les negociacions amb el centre i la dreta a l’hora de pactar 

l’estatut d’autonomia. Potser aquell moviment deis 70, aquell estat naixent que
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diría Francesco Alberoni, hagués pogut desenvolupar-se i aconseguir major 

adhesió social, si no hagués mediat la fractura social que va suposar la 

impugnació de la unitat de la llengua i de la comunitat cultural, la qual alguns han 

considerat que facilitava, en part, el mateix valencianisme al que acusen d’excés 

de racionalisme, elitisme i infravaloració deis particularismes valencians (Molla, D. 

i Mira, E. 1986; Franch, V. et al. 1988).

QUADRE 2.14
REGIONS I NACIONALITATS D’ESPANYA SEGONS LES ACTITUDS 

A FAVOR* DE DIVERSES FORMES D’ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT
REGIÓ/NAC. 
PAÍS BASC I

CENTRALISME AUTONOMIA FEDERALISME INDEP. NS/NC

NAVARRA 14 25 22 32 7
CATALUNYA 22 41 16 15 7
GALICIA 44 40 7 3 6
PAIS VALENCIA 29 41 5 4 11
ANDALUSIA 30 46 8 2 14
MADRID 34 50 7 5 4
CANÁRIES 19 51 2 6 22
RESTA REGIONS 43 41 6 3 6

TOTAL 33 41 11 7 8

Font: J. J. Linz: “La España de la autonomías”. Vol II. Espasa*Calpe. Madrid, 1981.
* En percentatges horitzo nta ls .

En qualsevol cas, res millor que la fredor de Pestadística aplicada per fer-se una 

idea del nivell de creixement que havia assolit el valencianisme al final de la 

década, certament, quan ja es notaven els efectes del confiicte entre els 

valencians. Al següent quadre, extret de J. J. Linz (1981) es poden veure les 

actituds favorables deis habitants de les diverses regions i nacionalitats d’Espanya 

quant a les possibles alternatives d’organització política. Es pot observar 

clarament que el País Valenciá presenta un percentatge elevat de partidaris del 

centralisme.



2.2.3.- Els intel.lectuals fusterians ¡ la investigació social.

L’aparició del llibre Nosaltres, els valencians estimula Pambient intel.lectual de la 

Valencia d’aleshores. El mestratge de professors universitaris com Murillo, Regla, 

Tarradell, Giralt, Nadal, Sanchis Guarner... orienta les inquietuds investigadores 

del grup de joves universitaris que es preocupen peí país i permet posar les bases 

de Pemergéncia d’una ciencia social orientada al coneixement de la realitat 

propia: Peconomia, la historiografía, la sociología i l’antropologia serán les 

disciplines que més se’n beneficiaran.

A fináis deis 60, apareixen una bona quantitat de textos que s’orienten a 

aprofundir en el millor coneixement de la realitat económica, social i histórica 

(vegeu nota 2.23). A principis deis 70, quan la transformado industrialitzadora que 

s’estava produint al País Valenciá comengava a ser verificada pels investigadors 

socials, es genera una intensa polémica respecte a la realitat valenciana i el rumb 

que pot prendre aquesta societat. Els joves universitaris del període 

immediatament anterior preparen els seus primers estudis i en alguns casos les 

seues tesis doctoráis. La major part d’ells han esdevingut professors universitaris. 

L’adhesió parcial o total, les refutacions, matisacions o critiques a l’obra de Fuster 

proliferen en aquella efervescéncia polemista i investigadora. Com hem explicitat 

pagines enrere, els nous científics socials, en la pretensió d’inserir el seu treball en 

els procediments de rigor analític que exigeix la propia disciplina, usen l’obra de 

Fuster com una font d’hipótesis que exigeixen comprovació o refusament i es 

distancien de Pessencialisme i la sobrecárrega historicista de Fuster. Quasibé tots, 

pero, reconeixen el deute amb el mestre de Sueca i el reenfocament que aixó 

suposa per al seu treball investigador, si més no, perqué tots els estudis tindran 

com a marc d ’análisi el País Valenciá d’alguna o altra manera (vegeu nota 2.24).
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Limitant-los a l’obra deis sociólegs d’aquell moment, Rafael LI. Ninyoles, en la 

introducció a l’obra col.lectiva L'estructura social al País Valenciá (1982), trobava 

en la sociología valenciana les característiques següents: interés per l’estructura 

social histórica, marcat accent del carácter teóricament crític de les investigacions, 

posició antiempirista que no antiempírica, insuficiéncies empíriques en relació 

amb els problemes de finanpament per a produir dades i, per tant, productes de 

caire més aviat artesanal, "insiderisme” i compromís polític que es projectava en 

una activitat d’intervenció pública del discurs sociológic (Ninyoles, 1982, págs. 20- 

24).

Peí seu compte, Josep Picó (1986) l’ha considerada una sociologia-resposta a la 

realitat política i social del moment historie (1960-1980), la qual troba 

caracteritzada pels problemes i les contradiccions del tardocapitalisme que 

afecten una societat en vies d’industrialització i modernització, ofegada pels 

condicionaments ideológics deis últims anys de la dictadura, i que arrossegava un 

problema historie d ’opressió cultural (nacional). Entén Picó que la sociología 

d’aquesta primera hora es troba travessada per un punt de mira central que és 

Panálisi de la dominació en tres nivells: sócio-económic, ideológico-comunicatiu i 

polític. Al primer, correspondrien els estudis sobre les classes socials que 

realitzaren Mollá i Picó. Al segon, els treballs de Ninyoles, Marqués i Salcedo. I al 

tercer, confluirien tots plegats en la denúncia de la dominació i del poder des d’una 

postura crítica.

En parlar d’aquells treballs, Manuel García Ferrando (1992), tot i reconéixer-los la 

vocació científica, indica que participaren del carácter crític fusteriá i no assoliren, 

llevat de comptades ocasions, “el nivell d’evidéncia empírica exigible ais moderns 

treballs d’investigació sociológica. El compromís amb la realitat política i cultural 

era sovint tan gran que resultava difícil separar el científic de l’intel.lectual
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compromés amb el seu entorn social” (vegeu nota 2.25).

En qualsevol cas, el que és indubtable és que, amb tots els ets i els uts producte 

de l’época, la sociología valenciana naix de la resposta de les noves generacions 

a la convocatoria de Fuster per tal de conéixer millor la societat valenciana. 

Alguns, fins i tot, així ho feren constar ais prólegs deis seus llibres. Anys després, 

no resolta Tapona fusteriana -que diria Picó- en el sentit cobejat, i amb la segona 

gran transformació que experimenta el País Valenciá, només la socioíingüística ha 

continuat en el terreny de la sociología del coneixement i en Tanálisi social del 

llenguatge, mentre els altres sociólegs han emprés altres tasques professionals 

dins la sociología alhora que han anat separant aquella fusió entre el polític i el 

científic a qué al.ludia García Ferrando. La investigació social durant la década 

deis 80 es produirá dins uns párametres semblants ais de Tentorn espanyol i 

europeu, tant en el vessant académic com en el de la investigació aplicada o 

administrativa.
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CAPÍTOL TERCER: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. DEL

FRANQUISME A LA PRIMERA TRANSICIÓ

3.1. Els mltjans de comunicació sota el franquisme

Situació general dins el context espanyol

El professor González Seara (1972, posteriorment ministre amb UCD duránt la 

transició, va caracteritzar la premsa espanyola de l’última etapa del franquisme en 

els següents termes:

1. Inserció en un context ideológic molt semblant, amb poques possibilitats, per 

tant, d’independéncia.

2. Situació que es veu agreujada per la vinculado o pertinenga a societats 

anónimes poc consistents o a entitats estatals. La premsa del “Movimiento” 

posseeix el 34 per cent deis diaris.

3. No sorprén, en aquest context, Pabséncia de periódics d’esquerres.

4. El pes de la premsa és petit si atenem el seu tiratge.

5. Hom pot parlar d’una estructura subdesenrotllada, amb poca independencia i 

capacitat de maniobra, que presenta un desequilibri notori amb el 

desenvolupament d’altres sectors.

6. És un mitjá que repeteix formules sabudes, tocant els problemes de passada i 

fent equilibris per tal de compensar Patreviment ideológic amb Pagudesa 

semántica. Cal un seguit de claus per entendre la intenció oculta o el doble sentit 

del missatge. No és estrany, dones, que la línia d’humor haja esdevingut 

Pabocador de la crítica política.

7. Aquests condicionaments básics deis continguts informatius porten a una 

mania iconográfica que dedica un gran percentatge de l’espai a activitats 

individuáis.
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8. La Llei Fraga ha permés una certa diferenciado ideológica que es mou, pero, 

dins d’un espectre molt reduTt que és el que pertany a les tendéncies integrades 

en el sistema dirigent.

González Seara considerava, malgrat tot, la premsa com el mitjá amb més prestigi 

i concloía subratllant la posició de retardament deis mitjans escrits davant 

l’estructura social del país.

Tot i la moderado amb qué s’expressa González Seara, producte no només del 

seu taranná ideológic sinó també del lloc i el temps en qué escriu, la seua 

caracterizado és una bona radiografía de la premsa espanyola de les acaballes 

del franquisme. Quant al prestigi de la premsa, cal entendre’l en el context de la 

resta de mitjans. Si, en la premsa, l’Estat permetia que s’expressaren les diverses 

famílies del franquisme, en el cas de la radio i la televisió el control era absolut. 

Una sola televisió en mans de l’Estat i un poder omnímode també a la radio, en la 

qual, malgrat l’existéncia de dues cadenes comerciáis -la cadena SER i la cadena 

de Radio Popular- no es podia fer altra informació que la que preparava la radio 

oficial del Régim. La SER i Radio Popular estaven obligades a connectar amb el 

“Diario hablado de Radio Nacional de España”, conegut popularment com el 

parte.

Pero, com deia González Seara, l’estructura social havia experimentat una 

important transformado a partir deis anys 60. En gran mesura, la Llei Fraga no 

havia estat mes que l’intent d’adaptar-se a la gran transformació que estava 

experimentant la societat d ’aleshores: expansió económica amb una 

industrialització accelerada, procés creixent d’urbanització i secularització de la 

vida quotidiana.



De fet, si en l’aspecte sócio-económic, a mesura que avanga la década deis 60, 

Espanya presenta totes les característiques de les societats capitalistes, en 

l’aspecte polític coptinuava |a rigidesa de la legislado franquista. El desenrotllisme 

iniciat peí régim a partir de 1957 “no trenca la continuítat de un sistema basat 

fonamentalment en la repressió, i la substitució deis corporativistes católics - 

acenepistes- pels economicistes tecnocrátics -opusdeistes- no suposa un canvi 

substancial en les relacions de classe sobre les quals recolza el franquisme” 

(Terrón, 1981 ,vegeu nota 3.1).

La promulgació de la llei que fixaria els límits d’expressió de les opinions, la Ley 

de Prensa e Imprenta (LPI), va haver d’esperar quatre anys des de la formació del 

nou govern el 1962. No obstant aixó, seguint Elias Díaz (1974) , a partir de 1962 

es produeix una creixent liberalització intel.lectual i un notable augment de 

l’interés general pels assumptes polítics, cosa que es troba en relació amb les 

mesures adregades a establir una major toleráncia en la llibertat d’expressió 

(végeu nota 3.2).

Peí nostre compte, creiem que cal insistir en el fet que la liberalització quedava 

limitada a un cercle reduít de la població i que només l’obertura que vindria amb la 

LPI ampliaría els canals informatius i faria possible la participado de la nova 

classe mitjana, sorgida del desenvolupament económic, en aquell ambient 

liberalitzador que s’havia iniciat en els sectors intel.lectuals.

D’altra banda, el ministeri d’lnformació i Turisme (MIT), creat el 1951 per a 

gestionar principalment, entre altres tasques, la política comunicativa del régim i el 

control sobre els continguts de la comunicació, esdevé a partir de l’any 1962, any 

en que se’n fa carree Manuel Fraga Iribarne, un instrument de gran importáncia en 

Pestratégia propagandística del franquisme, importáncia que creix alhora que es
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desenvolupa la televisió, aparell la utilitat del qual no podia escapar a la nova 

tornada de dirigents franquistes. El MIT assumia les competéncies en exclusiva en 

l’emissió de televisió, i Fraga, segons conta Gifreu (1983, p. 316), “utilitzá a fons 

les possibilitats polítiques i propagandístiques que l¡ proporcionava tot Paparell 

informatiu que controlava des del MIT, no sois en benefici de la seua propia imatge 

a través de la ja poderosa TVE -amb aparicions diáries i planificades en la petita 

pantalla-, sinó també en suport del régim, especialment en ocasió del referéndum 

de 1966 a favor de Franco i de la “celebració” poc abans deis “25 anys de pau”, 

ocasions en qué Fraga ja plantejá i realitzá auténtiques campanyes de marketing 

polític a l’estil nord-americá”.

Així, dones, el període que va del 1962 al 1966 es caracteritza per un gir en la 

política comunicativa del régim les bases de la qual es poden trobar en les 

transformacions económiques que es produeixen com a resultat del Plan de 

Estabilización que s’havia iniciat el 1957 i que portará l’Opus al poder, amb el 

predomini del que Amando de Miguel (1975) va anomenar la tecnocracia per a 

referir-se al nou esperit empresarial representat pels homes de l’Opus, els quals, 

segons el professor Carlos Moya, amb la seua ética acomplien la mateixa funció 

impulsora que Max Weber havia indicat per a l’ética calvinista en relació al 

desenvolupament de l’esperit del capitalisme.

El nou gir comunicatiu del régim, tanmateix, com ja hem assenyalat, haurá 

d’esperar la LPI, encara que bufen vents de renovació ais sectors intel.lectuals. El 

període de Fraga al MIT, abans de la promulgació de la LPI, no es pot considerar 

de liberalització de la premsa a no ser que considerárem liberalitzador el fet 

d’afluixar en les consignes per escrit, la disminució del volum d’indicacions sobre 

números extraordinaris dedicáis a dates importants que el régim considerava que 

calia recordar, o la supressió de l’enviament de guions per a preparar editorials
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sobre temes preestablerts amb indicació de parágrafs i eslógans d’obligada 

inclusió ais diaris (Fernández Areal, 1976). És a dir, a tots els efectes continuava 

vigent la férria llei.de 1.938.i la premsa no disposava d’una norma clara quant ais 

límits legáis de la llibertat d’expressió i informació.

3.1.2.- La premsa diaria i periódica.

Élement característic de la premsa diaria espanyola durant els anys seixanta és 

l’elevat nombre de periódics que hi ha si ho relacionem amb el tiratge total 

d’exemplars: 107 periódics diaris per a una mitjana global de 2.215.065 

exemplars, la qual cosa, en relació a la població, suposa l’existéncia de 71,3 

exemplars per cada mil habitants (IOP, 1964). Cal recordar que per davall de 

l’índex 100 es considera que un país es troba es una situació subdesenvolupada 

quant a premsa. En el cas valencia, hi havia cinc diaris distribuios de la següent 

manera:

- tres a Valencia. Las Provincias, Levante i Jornada.

- un a Castelló. Mediterráneo.

- i un a Alacant. Información.

Deis cinc diaris ressenyats, llevat de Las Provincias, la resta pertanyien a la 

cadena Prensa del Movimiento. Alacant i Castelló, per tant, només disposaven 

d’un diari que pertanyia al Movimiento, mentre que a Valencia, Levante i Jornada, 

del Movimiento, concentraven més de la meitat de la difusió d’exemplars de la 

provincia -que eren 71.000- en aquesta cadena. El 1963, el periódic de Múrcia La 

Verdad, apareix a Alacant amb una edició propia. Aquest periódic que pertany a 

l’Editorial Católica (EDICA) será l’únic d’aquesta cadena amb edició al País 

Valencia i la seua difusió es trobará limitada a les ciutats d’Alacant i Elx i la 

comarca de la Vega Baixa.
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D’altra banda, cal indicar que entre Madrid i Barcelona recollien el 52 per cent del 

tiratge mitjá global de diaris per a tot l’Estat. El tiratge global mitjá deis diaris 

valencians superava lleugerament els cent mil exemplars, la qual cosa vol dir que 

no arribava a participar del cinc per cent del tiratge total de l’Estat. L’índex de 

difusió deis diaris, per a l’any 1964, d’acord amb la població valenciana 

d’aleshores (2.716.000 habitants) no arribava ais 40 exemplars per mil habitants, 

indicador més que tercermundista que dóna pistes sobre l’evolució posterior de la 

difusió deis mitjans valencians; sempre per davall de la mitjana estatal.

Peí que fa a publicacions no diáries, la provincia de Valencia ocupava un tercer 

lioc, precedida per Madrid i Barcelona. De les prop de tres mil revistes que 

s’editaven a Espanya, Valencia en publicava 161, el que es tradueix en un 6 per 

cent del total estatal. No és alié a aquest fenomen el fet que aleshores Valencia 

era un deis centres més importants de publicacions infantils i juvenils, és a dir, és 

Pera daurada del tebeo valencia.

Tornant a la premsa diaria, és important destacar que el conjunt de la informado 

escrita a qué tenien accés els valencians deis anys seixanta i editada al territori 

valencia el constitueix un grup de quatre diaris del Movimiento, l’únic diari 

valencia, Las Provincias, propietat de la familia Doménech, que Franco no va 

tancar Pany 39 i l’edició alacantina d’un periódic de Múrcia, La Verdad, dependent 

de PEditorial Católica, la qual tenia diaris en altres parts de PEstat i era propietaria 

de Pagéncia d’informació LOGOS.

D’altra banda, no s’editava a Valencia ninguna de les revistes importants de 

PEditorial Católica, les quals, emparades per PEsglésia, esdevingueren en moltes 

ocasions portaveus de Poposició d’esquerra i foren un instrument d’expressió de
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les actituds critiques deis sectors católics de base, sobretot, a partir del Concili 

Vaticá II.

Un tercer grup de publicacions, a més de la premsa del Movimiento i PEditorial 

Católica, que tampoc va deixar sentir la seua influencia en les edicions 

valencianes, fou el conjunt de publicacions vinculades a l’Opus Dei (vegeu nota

3.3). Els investigadors solen diferenciar aquest grup de PEditorial Católica peí fet 

que la seua component política és molt més explícita i es troba en íntima connexió 

amb Pexpansió del poder polític i económic tecnocrátic (Terrón, 1981, pág. 184).

Finalment, una altra empresa editorial a destacar era “Prensa Española S. A.", 

editora de l’ABC de Madrid i de Sevilla i de la revista Blanco y  Negro. Cal fer notar 

que la tendencia “donjuanista” representada per I'ABC  i altres diaris d’Euskadi i 

Catalunya és inexistent a la premsa valenciana d’aleshores, tot i que, tant 

PEditorial Católica com la premsa de l’Opus i els monárquics, tingueren el seu 

públic al País Valencia.

3.1.3.» Els efectes de la Llei de Premsa i Impremía (LPI) al País Valencia: les 

sancions.

Coneguda també com la Llei Fraga, la Llei de Premsa i Impremta (LPI) fou 

presentada a les Corts espanyoles el mes de marg de 1966 i va entrar en vigor el 

nou d’abril. Substituía la Llei de Premsa de 22 d’abril de 1938, la qual havia estat 

tan negativa com que prohibía la creació d’empreses periodístiques, anuí.lava la 

capacitat de decisió del director, el qual era nomenat directament peí Govern, 

censurava préviament els textos i imposava les consignes polítiques de cada 

moment. A més, la intensa depuració de periodistes que es feu durant 28 anys va 

servir per a convertir els periodistes en funcionaris de la ideología (vegeu nota
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3.4). Amb aquesta utilització de la premsa per tal d’imposar la ideología estatal, la 

venda diaria de periódics a Espanya no arribava al milió i mig d’exemplars durant 

la década deis cinquanta.

La LPI va suposar un reconeixement explícit que la informació no és propietat de 

l’Estat, ni ha de ser un instrument per ais seus objectius polítics. De fet, el 

reconeixement d’una certa llibertat d’expressió suposava correr algún risc quant a 

l’ús que se’n fera. Tot i aixó, el govern es reservava suficients mecanismes 

repressius per tal que les transgressions no anaren molt més enllá deis (ímits 

marcats a la Llei. Com indica Javier Terrón, peí que fa a llibertat d’expressió, la Llei 

s ’erigia en una tercera via entre la llibertat de premsa consagrada ais pai'sos 

occidentals i el sistema de control imposat per la llei del 38 que ara s’abandonava. 

Segons l’exposició de motius que es feia al document aprovat, els principis 

fonamentals en qué deia inspirar-se eren: la llibertat d’expressió, la llibertat 

d’empresa i la lliure designado de director.

Si al primer article de Ja Llei es reconeix la llibertat d’expressió i el dret a la difusió 

d’informacions, tot seguit, a l’article segon, s’expliciten les limitacions següents:

- El respeto a la verdad y a la moral.

- El acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales.

- Las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del

orden público interior y la paz exterior.

- El debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y

administrativa.

- La independencia de los tribunales: y

- La salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.
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Tot i que la interpretado d’aquestes limitacions a la llibertat d’expressió podrien 

donar peu a especulacions quant a la seua aplicació, la práctica va demostrar que 

era el calaix que permetia la repressió més eficaq.

A l’article tercer de la LPI s’estableix la prohibició de la censura previa i de la 

consulta obligatoria. La contrapartida a aquesta ambigua llibertat s’estableix al 

capítol deu, en el qual s’expliciten mecanismes exhaustius de repressió per a fer 

efectiva la responsabilitat que es derive de les infraccions corrieses. Així, tal com 

s’indica ais articles 63, 64, 65, 66, 67 i 68 el sistema de responsabilitat que 

s’imposava feia possible que un periodista puguera ser sancionat per:

1. Els Tribunals ordinaris

2. El Tribunal d’Ordre Públic, el temut TOP

3. Tribunals especiáis (militars, per exemple)

4. El Tribunal d’Ética Professional, del qual formaven part funcionaris del

Ministeri d’lnformació i Turisme

5. Un expedient administratiu obert peí propi Ministeri (Fernández Areal, 

1976, pág. 105).

La lliure elecció del director per l’empresa periodística havia estat una demanda 

continuada deis sectors de l’Església que veien en la designació directa per part 

de l’Estat un perill greu per al manteniment d’una premsa católica independent o, 

si més no, relativament autónoma del poder polític. A l’article 40 de la LPI 

s’establia la lliure elecció del director per part de reimpresa, pero, tal com hem dit 

en parlar de la llibertat d’expressió, també s’establia un sistema complex que 

permetia mantenir un control estríete de l’activitat del director.

Així, l’article 34 fa responsable el director de l’orientació i determinació del

contingut del periódic i al 37 se li atorgava el dret de vetar el contingut de tots els
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origináis. La conseqüéncia immediata era que es concentrava en el director la 

responsabilitat de totes les infraccions que es cometeren a través del mitjá al seu 

carree amb independencia de la responsabilitat civil o penal que puguera recaure 

en altres persones.

L’especial configuracíó que s’atribueix ais professionals de la informació en el 

“Estatuto de la Profesión Periodística” que, tot i no ser funcionaris públics quasibé 

els equiparava per l’obligada inscripció en el Registre del MIT, limitava 

notablement la llibertat d’acció del director, ates que 1’Administració es reservava 

el dret a establir incapacitáis especifiques per a exercir el carree de director. 

També el Jurat d’Ética Professional, establert per PEstatut, esdevingué un 

instrument de control sobre els directors (Fernández Areal, 1976, p. 123).

D’altra banda, la llibertat d’empresa que s’establia a l’article 16 de la LPI per a les 

empreses periodístiques, al 44 per a les agencies d’informació i al 50 per a les 

editorials, també, com hem vist amb els altres principis, pateix limitacions tan greus 

que posen en qüestió la mateixa llibertat que es proclama. Així, el Govern es 

reservava Ja facultat de denegar la inscripció i, per tant, la constitució d’empreses 

periodístiques, sempre que, al seu parer i havent escoltat el “Consejo Nacional de 

Prensa” i el “Sindicato Nacional de la Prensa” , considerara l’existéncia d’indicis 

racionáis, és a dir, un discutible análisi d’intencions, de qué l’empresa sol.licitant 

puga anar contra les imprecises i difuses limitacions quant a llibertat d’expressió 

que es relacionaven a l’article segon.

Quant a les agencies informatives, s’expressava la mateixa limitació totalment 

discrecional i sotmesa al criteri subjectiu deis dictamens de les institucions adés 

esmentades i, a més, 1’article 49, indicava que “podrá ser concedida a una agencia 

nacional con representación de las Entidades públicas y de los medios
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informativos, o en régimen cooperativo de éstos últimos, la distribución en 

exclusiva y sin discriminación alguna, de las noticias procedentes de agencias 

extranjeras”. El que es pretenia, óbviament, era mantenir el monopoli estatal de les 

noticies de l’estranger per mitjá de la reestructuració administrativa de l’agéncia 

EFE, la qual estava vinculada directament al MIT. La raó, per tant, és ben evident; 

si la Llei de Premsa pretenia una certa obertura interior per tal d’augmentar la 

base social de suport al régim -la nova classe mitjana, sobretot- calia mantenir la 

informado procedent de l’exterior ben controlada, peí fet que ais paísos europeus 

no hi havia les limitacions a la llibertat d’expressió que es contenien a la LPI, la 

qual cosa podia fer perillar aquell objectiu d’ampliació de la base social del régim.

No obstant totes les limitacions indicades, la Llei de 1966, en suprimir la censura 

prévia, va permetre l’aparició de noves publicacions i el nomenament lliure deis 

directors, va suposar un millorament de la situació informativa que permetia, a qui 

n’estava disposat, d’arriscar-se i forpar els marges informatius del franquisme. 

També és cert que en l’atreviment trobaren el cástic en forma d’expedient 

sancionador del Ministeri que dirigía Manuel Fraga. I també és cert que totes les 

limitacions portaren a molts periodistes a una autocensura de supervivéncia 

professional. Així fou com la llibertat d’expressió proclamada en la Llei va quedar 

reduída a ben poca cosa. Si bé, fou inevitable l’augment del volum d’informació a 

l’abast deis ciutadans i l’entrada, per bé que tímida, d’opinions polítiques 

divergents que anaven posant les bases de la transició cap a un sistema polític 

pluralista que encara es faria d’esperar una década.

La prova inequívoca de qué la LPI era un instrument destinat al control polític de la 

llibertat d’expressió la tenim en el fet que la major part deis expedients incoats 

durant els primers quatre anys d’aplicació es feren en raó de l’article segon (vegeu 

nota 3.5). Malgrat que ningún grup de premsa diaria o periódica havia exercit una

103



crítica frontal a la política oficial i encara menys contra el sistema, el panorama 

informatiu havia canviat més depressa del que s’esperava el Govern, el qual va 

prendre d’immediat un seguit de mesures per tal de posar fre a l’atreviment 

d’alguns mitjans. Així, l’any 67 s’inclouen al Codi Penal com a delictes les 

infraccions a l’article segon de la Llei de Premsa. L’any 68 es promulga la “Ley de 

Secretos Oficiales” que va permetre entre altres coses sostreure a l’opinió pública 

els projectes preparatoris a la regulació de les associacions estudiantils o la 

documentació sobre el cas “Matesa” . També al 68 es posaven limitacions a les 

informacions sobre l’actuació del TOP; només es podria difondre alió que la 

Secretaria Técnica del Tribunal considerara d’interés. Finalment, el gener de 1969 

es decretava l’estat d’excepció sobre tot el territori de l’Estat amb el que es tornava 

a l’antic sistema de censura previa.

Durant els anys següents, substituít l’any 1969 Manuel Fraga per Sánchez Bella, 

el número d’expedients es redueix per dos motius principáis, una tébia apertura 

informativa i una millor adaptado deis periodistes i les empreses informatives ais 

usos de la limitada llibertat d’expressió. En els darrers anys del franquisme, del 73 

al 75, els motius deis expedients sancionadors oscilaran, segons cada moment, 

entre les sancions menys polítiques (sexe) que expressen la voluntat d’obertura 

d’alguns sectors del régim, época de Pío Cabanillas, amb les estrictament 

polítiques, época del ministre Herrera, que expressen, al seu torn, la por del régim 

en estat de descomposició. En aquest darrer sentit, fou tristament célebre l’any 75 

la multa de 250.000 pessetes i quatre mesos de suspensió per a la revista Triunfo 

per un article proféticament titulat “¿Estamos preparados para el cambio?”

Encara l’any 1975, segons conta Josep Gifreu (1983, p.328), en l’obertura de l’any 

judicial, el Fiscal del Tribunal Suprem, Antonio José García Rodríguez-Acosta, 

exposá en la memoria elevada al govern, que “el periodista está obligat a declarar
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davant deis tribunals, fins i tot quan la declarado implique la revelació de les fonts 

informatives, ja que el deure de testificar en procediments penáis justifica la 

revelació del secret professjonal”. ..............................................................................

Aquest era el context en que es movia la premsa del País Valencia, premsa 

genuflexa en paraules del veterá periodista i lluitador per la democracia Vicent 

Ventura: “era d’una submissió total, si vas mirant un per un quasibé tots els 

periodistes. Directors sobretot, és ciar, els quals eren uns senyors franquistes 

absolutament” (Xambó, 1995, p.260). De fet, cap diari, deis cinc principáis que 

hem assenyalat, fou mai sancionat. És ben evident, dones, que no hi havia, ni hi 

cabia, cap atreviment ni vel.leítat crítico-democrática en aquells tristos papers sota 

el franquisme. La submissió, la fidelitat i, fins i tot, la complaenqa, foren la 

característica dominant en els periódics valencians, en els de la cadena del 

“Movimiento” i també en Las Provincias.

La revisió minuciosa deis quadres que ofereix Javier Terrón (1981, págs 220-255) 

quant a expedients sancionadors, per al País Valencia, dóna els resultats 

següents:

- Tres sancions a la Cartelera Turia. La primera de 5.000 pessetes per una 

crítica del film “Posición avanzada”, en la qual, segons l’autoritat, s’atemptava 

contra institucions i persones, publicada la primera setmana de maig del 66. La 

segona i la tercera, ambdues de 10.000 pessetes, per atemptar contra la moral, 

sense més indicacions, en l’exemplar de 27 de maig a 2 de juny del 68 í en 

Pexemplar del 12 al 18 de maig del 69.

- Tres sancions al diari Primera Página d’Alacant. La primera, de 5.000 

pessetes per un article crític titulat “Sobre la venta del islote Altea” , publicat el 6 de 

juny del 69. La segona considerada un atemptat molt greu contra la moral, amb 

sanció de 250.000 pessetes, per un reportatge que va aparéixer consecutivament
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els dies 13 i 14 de gener de 1972 que es titulava “La homosexualidad en Alicante” . 

I la tercera, amb sanció de 25.000 pessetes, motivada per una suposada crítica a 

institucions i persones, publicada el 2 de íebrer de 1972 -a cinc mesos del 

tancament definitiu del diari que havia comengat la seua atrevida peripecia 

informativa el 1968. L’article en qüestió portava el significatiu i premonitori títol de 

“Aquí bajas la cabeza o te vas” .

- Dues sancions a la revista Obra de Castelló, revista pertanyent a l’OAR, 

associació juvenil d’orientació católica. La primera, de 50.000 pessetes, per la 

crítica continguda en un article que es titulava “La semana madrileña: 

embotellamientos” i que es va publicar el 6 de novembre del 72. I la segona, de 

25.000 pessetes, per un article que es titulava “En torno a la política municipal” i 

que es va publicar el 4 de marg del 74.

- Una sanció de 20.000 pessetes a la revista Canfali d’Alacant per una 

crítica indeterminada, no consta el títol de rarticle, publicada el 10 del 10 del 76.

Aquest és el trist balang de la lluita deis mitjans valencians de comunicació per la 

democracia si prenem l’existéncia de sancions com un indicador d’atreviment deis 

periodistes i les empreses per tal de forgar els marges del franquisme i eixamplar- 

los en el sentit de fer realitat, encara que només fóra una mica, la llibertat 

d’expressió que pomposament proclamaven a la LPI. Deu sancions entre les prop 

de 450 que va imposar el MIT. Set de les sancions, a revistes periódiques de 

carácter local amb una difusió molt limitada i tres sancions a l’únic diari Primera 

Página que, sota el franquisme, va suposar una ventada d’aire frese i una escletxa 

en el quasibé total monolitisme informatiu que hi havia al País Valencia.

No pretenem dir amb aixó que el criteri de les sancions siga l’unic per a valorar la 

voluntat democrática deis mitjans i els periodistes que hi treballaven. De fet, algú 

més ho va intentar. Pero, com afirmen els periodistes entrevistáis a Dies de
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premsa (Xambó,1995), amb tanta por i prudencia que mai no depassaren el marge 

establert, d’altra banda, ben difícil de conéixer, el marge, si recordem l’ambigüitat 

de ('article segon i la discrecionalitat amb qué Faplicava l’autoritat. Així, en els pocs 

que volien dir alguna cosa, l’autocensura actuava poderosament. En la resta de 

periodistes no calia cap autocensura perqué o eren addictes al régim o tenien tan 

gran amor a la nómina i tanta por que els impedia qualsevol atreviment per mínim 

que tora.

També va teñir un cert relleu l’activitat deis periodistes que feien de corresponsals 

de mitjans de tora del País Valencia. Així, la revista Panorama de Madrid va rebre 

una sanció de 5.000 pessetes per una suposada falta a la veritat i al respecte a les 

persones per un article publicat la segona quinzena d’abril de 1966 que es titulava 

“Sobre las Fallas de Valencia” . Ja en 1975 i havent mort el dictador, la revista 

Mundo internacional de Barcelona va rebre una sanció de 50.000 pessetes per 

atemptar contra les liéis fonamentals i la “Ley de Principios del Movimiento 

Nacional” en un article que es titulava “La oposición en Valencia”.

El cas que va provocar un major escándol entre les forces vives, com 

s’autonomenaven els franquistes, fou el reportatge sobre les Falles de la revista 

Ajoblanco de Barcelona, publicat el 10 de marg de 1976. Els autors del reportatge 

eren Amadeu Fabregat i Rafael Ventura Meliá, entre d’altres. L’acusació d’atemptar 

contra la moral i l’honor de les persones va ser sancionada amb 250.000 pessetes 

i quatre mesos de suspensió de la publicació. A més, peí que fa ais autors, 

l’assumpte va passar a mans del TOP, mentre a Valencia ciutat els sectors més 

reaccionaris exigien que es desterrara de la ciutat els autors, els quals, a més, 

perderen el treball que tenien a RNE en el programa De Dalt a Baix.

El cas Ajoblanco va cristalitzar totes les ires mal dissimulades de la dreta
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valenciana contra el valencianisme cultural i polític, i fou utilitzat a bastament en la 

confrontació social entre els sectors nostálgics del franquisme i els sectors 

progressistes i valencianistes en la que posteriorment s’anomenaria la batalla de 

Valencia. Un deis casos més notoris en aquest sentit fou la crua polémica que van 

mantenir l’any 1978, d’una banda, Manuel Broseta des de Las Provincias i, de 

l’altra, Amadeu Fabregat des de Valencia Semanal.

3.1.4." La radio.

El desenvolupament de la radio i la televisió al País Valencia sota el franquisme 

presenta les característiques própies del sotmetiment a un régim dictatorial i 

decididament intervencionista, tot i que, a diferéncia de 1’estricte monopoli que 

havien implantat els régims d’Alemanya, Italia o la URSS, en el cas espanyol es 

cedeix una part de l’espai radioeléctric, per concessió de l’Estat, a la iniciativa 

privada (SER) i a l’Església (COPE), reservant-se l’Estat el monopoli absolut de la 

televisió des de la seua aparició.

No és alié a aquesta actitud fortament intervencionista el coneixement per part del 

régim franquista de l’enorme poder propagandista de la radio, primer, i la televisió 

després. Així, si la radio, en náixer, havia estat primer un negoci deis fabricants 

d ’aparells i una passió deis primers clubs de radioaficionats, els governs hi 

trobaren prompte un instrument polític i propagandista d’efectes inicialment quasi 

mágics entre la població, alhora que la iniciativa privada tractava d’impulsar la 

vessant comunicativa de carácter comercial i publicitaria.

Quan P11 de juliol de 1936 un grup de falangistes envaeixen els estudis de Radio 

Valéncia i llancen consignes per la sublevació contra la República des deis 

micrófons, posaven de relleu el paper mobilitzador de les masses que tenia la
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radio, la qual esdevindria un instrument important de propaganda durant la guerra 

que estava a punt de comengar.

La historia valenciana de la radio está per escriure i els pocs autors que hi han 

guaitat han trobat greus dificultáis documentáis peí que fa ais inicis, els anys de la 

República i la Guerra Civil. Seguint Alfons Álvarez (1987), sabem que el 1913 

s’instal.lá la primera estació radiotelegrafía al País Valencia, en concret a la ciutat 

de Paterna. El 1914 la Universitat de Valencia posava en marxa una petita estació 

de radio i el 1920 feia la primera emissió en retransmetre un concert des del Palau 

d’Exposicions fins al Paranimf de la Universitat. Era la primera demostració pública 

del nou mitjá de comunicació en terres valencianes.

El 1908 s’establia el monopoli estatal sobre les comunicacions radioeléctriques, el 

1923 es fixava el régim d’emissores de radiodifusió i la seua explotació, la qual 

podia fer-se per part de l’Estat mateix o en régim de concessió. L’any 1924 el 

govern espanyol va fixar les normes jurídiques per a l’establiment d’emissores 

comerciáis. Les primeres colles de radioaficionats apareixen tot seguint. Hi 

destaquen Rádio Club d’Alcoi i la Penya de l’Ateneu de Valéncia, aquests darrers 

posaran en marxa una emissora a l’hotel Reina Victoria que va teñir una existéncia 

molt breu (vegeu nota 3.6).

Segons conta Alfons Álvarez, a la década deis 50 hi havia un grapat d’emissores 

parroquials que emetien al País Valencia. La dependéncia de les parróquies, diu 

Álvarez, “les feia molt diverses i properes ais problemes de la gent entre la qual 

s’ubicaven”. La jerarquía eclesiástica tracta de regu larizar i controlar les 

emissores parroquials, així que a partir de 1957 les substituirá per altres més 

potents que emeten en OM des de les diócesis. La nova Cadena d’Ones Populars 

apareixerá de resultes de l’acord entre Església i Estat. L’1 de juliol de 1965 es va

109



inaugurar l’emissora de Radio Populara Valencia i el 1972 el govern aprovava els 

estatuts de la COPE, ais quals es declarava la voluntat de col.laborar en la 

realització de la missió de PEsglésia en el món.

De totes les mesures normatives dictades durant el franquisme, a més de les ja 

esmentades, cal destacar per la seua trascendencia per a Pordenament de la 

radiodifusió el Pía Transitori d’Ones Mitjanes de Radiodifusió, Decret de 23 de 

desembre de 1964. En aquell Pía i amb l’objectiu d’evitar la proliferació 

d’emissores d’OM, es varen reduir aqüestes en dos tergos. També obligava tots els 

concessionaris d’estacions en OM a emetre en FM com a segona forma d’emissió. 

Definitivament, l’Estat es reservava en aquest decret l’exclusiva utilització de les 

ones llargues i curtes. El resultat fou una drástica reducció d’emissores petites de 

carácter local, el retardament en l’aparició de noves empreses privades de 

radiodifusió i el manteniment de l’hegemonia a les ones de les grans cadenes 

estatals.

Els anys 60 es caracteritzen, quant ais continguts, per l’aparició deis programes 

magazine, fets ais estudis de Madrid o Barcelona i distribu'íts per totes les 

emissores de la cadena. La consolidació del disc microsolc i l’aparició del 

magnetofón suprimeixen quasi totalment el directe: el piano és progressivament 

arraconat deis estudis i desapareixen els programes amb públic. Els antics 

programes amb públic no serán substituíts per altres de producció local. Només en 

els programes que emeten música de moda podran reeixir algunes emissores 

valencianes. “Musidán”, “Discomoder” i “Cada Canción un Recuerdo” en són 

exemples ben reconeguts. La reducció de la producció propia i la disminució de 

les plantilles són trets fonamentals de la radiodifusió valenciana a partir deis 60 

quan augmentará el temps d’emissió en cadena i es fará quasibé impossible 

mantenir els quadres dramátics del període anterior.
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I A mesura que avanga la década deis 60, les emissores de radio aniran perdent 

influencia sobre la població alhora que va creixent el nou competidor en la 

comunicació massiva: la televisió.

3.1.5.- La televisió.

Parlar de la televisió al País Valencia sota el franquisme es redueix a ocupar-se de 

TVE, única emissora existent fins a la década deis 80 quan apareixerá la TV3 

primer, i Canal 9-TVV i les privades uns anys després.

Si a la radio es va permetre una certa iniciativa privada, tot i que domesticada 

amb forts Controls i la prohibició de fer informació, la televisió es configura des del 

primer moment com un instrument en mans de l’Estat, el qual l’explota en régim de 

monopoli. L’any 1952, quan es va crear el Ministeri d’lnformació i Turisme (MIT), ja 

s’atribuía a la Direcció General de Radiodifusió la competéncia per a proposar 

l’organització més adequada a la televisió i d’altres progressos técnics. I l’any 

1957, poc després d’haver estat inaugurada TVE (19 d’octubre de 1956), un decret 

de la DG de Radiodifusió s’atribuia competéncia exclusiva en la realització 

d’emissions de televisió.

TVE comenga amb una cobertura esquifida d’un radi de 70 Km. al voltant de 

Madrid i una programado a base de documentáis, varietats i adaptacions teatrals. 

El 1957 s’inicien les emissions del “Telediario” amb bones dosis de censura i 

control. Per a gener de 1958, TVE arriba a un pare de 30 milers d’aparells 

receptors i ja s’admet la publicitat. No hi havia spots, sinó que eren els mateixos 

presentadors i locutors els qui glossaven les meravelles deis productes davant les 

cámeres (vegeu nota 3.7).
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La televisió arriba a Valencia l’any 60 i també a Balears i el País Base. 

Económicament la televisió es mantenía de la publicitat i patrocini de programes, 

d’una banda, i de l’impost de luxe sobre tinenga d’aparells receptors que havien 

de pagar els propietaris, de l’altra. Llavors funcionaven 175.000 aparells receptors 

a tot Espanya, xifra ben baixa si la comparem amb els dos milions que hi havia a 

Italia. El nombre d’espectadors, dones, continua sent molt baix i 1’adoctrinament 

ideológic es feia a través del mitjá més popular: la radio. Els seus dies estaven 

comptats, pero.

L’etapa de desenrotllament de la televisió i el seu llangament com a primer mitjá 

de masses es produeix amb Tambada de Manuel Fraga Iribarne al MIT. Com diu 

Baget (1981), a qui seguim en aquest apartat, “es pot dir que des del 12 de juliol 

de 1962, Televisió Espanyola entra en una nova etapa marcada per la personalitat 

del ministre més que no pas per la deis directors generáis que passaren per 

Televisió Espanyola. L’anécdota deis seus passeigs dominicals per Prado del Rey 

acompanyat deis seus filis, per tal de comprovar si els empleáis ocupaven els seus 

llocs de treball, o les visites inesperades en el curs deis dies laborables, indiquen 

el seu especial interés per la televisió”. (P. 54).

TVE creix. De 342 empleats el 1960 es passa a 408 el 1962. S’incrementen les 

emissions de telefilms deis EUA i “Perry Masón”, la familia “Bonanza” o “Hong 

Kong” es fan populars entre els espectadors. Les tensions entre les intencions 

liberalitzadores i la “necessária” censura es resolen amb la implantació deis 

coneguts rombes, els quals indiquen Tedat que ha de teñir el públic per poder 

veure el programa. El nombre de receptors va augmentant i TVE que continua 

guanyant en Pinterés de la pobiació assoleix nous éxits com “Los intocables” . Són 

els anys de les reunions del veínat i els “teleclubs”, patrocináis per les parróquies 

en Pámbit rural, davant les poques pantalles de televisió.



Quan el 18 de juliol de 1964 Franco inaugura Prado del Rey, Fraga anuncia la 

posta en marxa del segon Canal, “Segundo Programa”, conegut popularment com 

l’UHF. A Valencia, el segon canal arriba dos anys després i encara de manera 

parcial sobre el territori. L’emissora de Barcelona produi'rá preferentment per a 

aquest canal que tenia un área de cobertura molt petita. Poc després, a final d’any, 

s’inicia la programació en catalá per a Catalunya i Balears amb l’emissió d’una 

obra teatral de Josep María de Sagarra, “La ferida lluminosa”. El País Valencia 

restará exclós de la recepció d’emissions en catalá de TVE des del primer moment 

i mai no arribaran a terres valencianes.

Les mesures de censura i control a TVE creixen parelles a l’éxit i influencia de la 

televisió entre la població. Així, la temporada 65-66, per exemple, segons conta 

Baget (1981), “Hombres en crisis”, producció americana sobre la Segona Guerra 

Mundial, será retirada peí tractament poc “respectuós” a la memoria del Führer. 

D’altra banda, coneguda ja l’enorme capacitat d’influéncia que oferia la televisió 

sobre la societat, l’impost de luxe sobre els aparells receptors, esdevenia un 

entrebanc a una difusió més extensa i a un major volum de contractació de 

publicitat1 . És per aixó que a partir de 1*1 de gener de 1966 desapareix aquest 

gravamen. Com deia la mateixa llei, la televisió és un eficag mitjá de difusió de la 

cultura de masses.

A partir d’ara, TVE es nodrirá únicament de la publicitat. Els ingressos per aquest 

concepte eren molt superiors ais que produia l’impost que frenava l’expansió del 

mitjá, expansió que també covejaven els publicistes en aquell context económic 

de creixement. Cal parar esment que, per al període 1958-1974, les inversions de 

l’Estat en televisió eren de 6.095 milions, mentre que els ingressos per publicitat 

arribaven ais 47.000 milions (vegeu nota 3.8).

1 Les altres televisions publiques d’Europa es finan<?aven majoritáriament peí canon que cobraven 
per aparell ¡ excloíen la publicitat.
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TVE tracta de donar cap a Europa una imatge moderna i atractiva (vegeu nota 3.9). 

La necessitat de prestigiar-se a Europa es concreta en la creació del Gabinete de 

Promoción Exterior que, entre l’any 66 i el 68, enviará arreu del món a través de 

nombroses emissores públiques i privades prop d’un miler de programes.

La temporada 1966-67, TVE havia arribat ais 1.400 empleats, és a dir, en quatre 

anys havia augmentat en un miler el nombre d’empleats fixos, el segon canal 

emetia tres hores diáries, tot i que la seua cobertura era encara precaria, i 

continuava creixent l’alt percentatge d’hores d’emissió de series americanes. Els 

concursos que estimulaven el consum, l’afecció ais diners i l’éxit, com “Un millón 

para el mejor” , atreien la població en les hores de máxima audiencia, en les quals 

la publicitat tenia una saturació de 10 minuts per hora emesa (vegeu nota 3.10). La 

publicitat continua creixent la temporada 68-69 i es realitza una ampliado deis 

horaris de programado: el primer canal passa a teñir 84 hores setmanals (12 per 

dia) i el segon 28 hores (4 al dia). Ja no res será igual. Televisió Espanyola compta 

amb una audiencia captiva i fidel, enamorada de la televisió. I la vida quotidiana, 

els hábits i les actituds, els interessos i les converses de la població serán cada 

vegada més marcades pels continguts televisius.

L’estiu del 69 esclata l’escandol Matesa. L’Opus Dei guanya la crisi de govern amb 

el suport de Carrero Blanco. Fraga i Solís Ruiz són cessats. En l’etapa de Fraga al 

MIT la televisió havia passat prácticament del no res a esdevenir un fenomen de 

masses. La seua importáncia estratégica será ben aprofitada també peí nou 

ministre, Alfredo Sánchez Bella, qui nomena director general de TVE a Adolfo 

Suárez. S’inicia així un període (69-73) de transformació intensa caracteritzat, a 

més de la permanent utilització política i adoctrinadora del mitjá, peí millorament 

técnic i d’infrastructura de les xarxes, el creixement continuat de la publicitat i una

114



tímida obertura en la programació que retrocedeix sempre que hi ha protestes de 

personalitats del régim (vegeu nota 3.11).

La crisi ministerial de l’estiu del 73 fa caure Sánchez Bella del MIT i Suárez deixa 

la direcció general de Televisió Espanyola. Aquest mateix estiu, a juliol, s’inaugura 

el Centre Regional de TVE a Valencia, la tasca del qual es limitava a cobrir la 

informació valenciana, i també de Múrcia i Albacete, per a fer-la arribar a Madrid 

per vía terrestre. El MIT amb l’objectiu de dotar lá televisió deis instruments jurídics 

legáis que permeten el seu desenrotllament, publica un decret d’11 d’octubre peí 

qual es crea Radiotelevisió Espanyola com a servei públic centralitzat, anomenat 

RTVE, organisme que engloba RNE i TVE, amb una certa autonomía 

pressupostária i administrativa.

Els dos últims anys, fins que acabará la dictadura de Franco, TVE patirá tots els 

daltabaixos i crisis del final del régim. Tres directors generáis en poc més de dos 

anys posen en relleu la inestabilitat del moment i les dificultáis per a prendre 

decisions no conjunturals. La lectura que fa Arias Navarro del testament de Franco 

a través de les cámeres de TVE anuncia el final d’una época, pero tenen més valor 

simbólic que conseqüéncies immediates en l’ámbit del real. De fet, encara hauran 

de passar anys perqué a TVE afluixe la llarga má del poder polític. Adolfo Suárez 

sabrá traure bon profit del seu pas per TVE en la nova etapa que s’inicia.

3.1.6.- Els primers intents de premsa alternativa: Al Dia, Primera Página, Turia, 

Gorg i La Marina.

El primer antecedent fou el diari Al Dia. Martí Domínguez, periodista i escriptor 

il.lustrat que havia estat cessat peí govern de director de Las Provincias per les 

seues critiques ácides a la manca d’ajuda de l’Estat a Valéncia quan la riuada del
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57, era el director de Valencia Fruits, una publicado d’informació agroeconómica 

que també va cobrir el buit informatiu durant els anys seixanta i setanta.

Tal com conta J.J. Pérez Benlloch, “la iínia més permanent d’una certa oposició a 

la situació, fon Valencia Fruits, setmanari fundat per J. Ferrer Camarena en 1962. 

Escrivint-hi de cois i de taronges, es mantenía una crítica de vegades prou notable. 

Valencia Fruits apareixia davant del régim com un periódic no controlat. La prova 

n’eren les constants censures, sancions i, de vegades, multes fortes (...) De fet el 

llegia gent que no tenia un pam de térra, ni interés en el comerg hortofrutícola. Era 

Túnica ventada fresca que en aquesta ciutat podies llegir (...) No és tant el tiratge, 

perqué té el mateix ara que fa trenta anys, són quatre o cinc milers d’exemplars. El 

que passa és que va a cooperatives, casinos, i aixó té un efecte multiplicador 

important (...) El llaurador mirava les cotitzacions, el preu del guano i, a més es 

trobaven amb la columna de Vicent Ventura sobre Europa, el que deia Martí 

Domínguez i els reportatges que féiem la gent que treballávem allá”. (Xambó, 

1985, p. 149-150).

Martí Domínguez, aprofitant l’antiga amistat que l’unia amb Sánchez Bella, 

aleshores alt carree de “Información y Turismo”, va gestionar l’autorització de la 

nova capgalera. Finalment, els informes negatius que va rebre Valencia Fruits 

feren que el ministeri concedira el diari amb la condició que fóra d’informació 

económica. Amb el pretext de la informado económica, Al Dia colava tanta 

informado i crítica política i social com podia. Les protestes del delegat del MIT 

eren continúes. Els quatre mesos que va durar Al Dia en els quioscos, va eixir F1 

de maig de 1966, omplen un episodi intens de la llarga lluita per una premsa 

democrática.

116



Primera Página, diari de la vesprada, va eixir al carrer el 23 de marg de 1968. 

Pedro García Muñera, editor de La Voz de Albacete, aprofitant les noves 

possibilitats de creació d’empreses periodístiques que donava la LPI del 66, va 

obtenir autorització per a editar un vespertí a la ciutat d’Alacant. Així naixia 

Primera Página. El primer director fou Francisco Anglada, un home de radio amb 

poca experiencia en la premsa escrita. El llangament del diari fou molt precari i 

farcit d’errades técniques i de composició, tal com relata Rosa Solbes (1972, págs. 

10-43), de la qual prenem les dades que exposem. Tanmateix, el diari tenia alguna 

cosa diferent: no era del Movimiento, ni tampoc de TEditorial Católica i es permetia 

atreviments informatius que satisfeien els pocs milers de lectors que el seguien, tot 

i que no aconseguia guanyar publicitat amb l’estratégia del nou director Angel 

Vilches, qui havia substituít el primer ais dos mesos de comengar el diari.

L* 11 de febrer del 1969 Primera Página, després de la preceptiva autorització, 

passa a diari del matí, millora les seues seccions i és l’unic diari de la ciutat que 

inclou una página dedicada a economía i finances, informació laboral sobretot. J. 

J. Pérez Benlloch s’havia incorporat com a cap de redacció. Amb ell “comencen 

els canvis i les millores. Les pagines hi apareixen cada vegada més ordenades 

per máteries i els corresponsals en la provincia doblen el volum d’informació. Hi 

apareixen també les firmes de joves intel.lectuals alacantins” (Solbes, 1972, p. 57).

Després de l’estiu, Pérez Benlloch será nomenat tercer director. El diari millora 

notablement i es llanga, per primera vegada, una campanya de promoció del 

periódic amb l’eslogan “Un periódico sin jaula", el qual tractava de subratllar la 

independencia del mitjá. De fet, l’únic estudi que es feu del lectorat indicava que el 

compraven per ser “lliure”, "objectiu” , “audag” i “simpátic” . Tanmateix, tot i que 

s’havia tancat un contráete per a l’exclusiva de publicitat amb “Publicitas" i que es 

rebaixaren les tarifes, els ingressos continuaven sent insuficients, els salaris es
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retardaven i les millores técniques promeses no arribaven.

El director continuava arriscant informativament, cosa que li suposava continúes 

adverténcies per part de les autoritats, mentre la propietat no aportava el capital 

necessari per a Ja rotativa que havia promés i no pagava els treballadors de tallers 

i de la redacció, la qual cosa produía sovint conflictes laboráis (vegeu nota 3.12).

En aquella situació de penúria económica Túnica solució era una injecció de 

capital. Els diversos intents de comprar el periódic o d’invertir-hi capital 

fracassaren per Texcessiva valoració que en feia Teditor. Vicent Ventura va mediar 

perqué La Vanguardia de Barcelona compras el periódic i s’introduís al País 

Valencia, pero, novament, Teditor va demanar va la lluna al comte Godó (vegeu 

nota 3.13). Així les coses, el redactor en cap va abandonar i poc temps després ho 

feia també el director. L’era daurada de Primera Página, qualificació que Rosa 

Solbes (1972) atribueix a aquest període, acabava peí Nadal de l’any 1970.

L’últim director, Francisco Rodríguez Martín, únic redactor titulat que quedava al 

diari, amb un equip considerablement minvat, va tractar de continuar la línia liberal 

i atrevida del diari, mentre el malestar continuava creixent entre el personal i la 

crisi de recursos era cada vegada més greu i el lectorat més escás. Alguns éxits 

peí tractament sensacionalista de la informació i algunes multes del MIT, marcaren 

Tany 1971 en el diari. Els rumors sobre la f¡ del diari comengaven a estendre’s. 

Uagéncia EFE va deixar de subministrar informació pels deutes acumulats i fins i 

tot es va arribar a demanar paper a la competencia per a poder traure el diari. Els 

intents de formar una cooperativa no foren autoritzats peí MIT. Finalment, el 26 de 

julioi de 1972 desapareixia per a sempre Primera Página. Com apunta Cerdán 

Tato, “en el fons el que volien era tancar el periódic, perqué era un periódic 

incomode (...) En el fons era irritant per al régim franquista.” (Xambó, 1995.P. 66).



En aquests quatre anys intensos d’existéncia del periódic, Primera Página va 

haver de fer front a diversos processaments i multes. Així, podem recordar Miquel 

Signes, col.laborador que signava amb el pseudónim de Marco Tulio, qui fou 

sotmés a Consell de Guerra per un article publicat el 21 de juny, on parlant de 

l’analfabetisme en Espanya s’al.ludia al nombre de generáis (vegeu nota 3.14). 

En fou absolt. Altres conflictes, com l’intent de venda de l’illot d’Altea per part del 

Patrimoni de l’Estat es va resoldre amb una multa al director, pero es va impedir la 

venda de l’illot. Enrique Cerdán Tato, autor deis reportatges “La voz del trabajo” en 

qué es denunciaven les condicions de treball deis treballadors d’Elx i Alcoi, rebia 

un exhort del TOP ais pocs dies de tancar el diari, on se l’acusava d’atemptar 

contra els principis de la patria per aquells articles. El judici es veuria més d’un any 

després de tancar el diari i va ser motiu de mobilitzacions obreres a Alcoi i Elx. 

Primera Página havia passat a la historia i a l’oblit.

Una altra experiencia periodística renovadora peí seu caire crític i democrátic fou 

la revista Turia, setmanari d’espectacles, posteriorment anomenada Cartelera 

Turia, coneguda durant anys pels lectors simplement com La Cartelera, la qual va 

náixer Pany 1964. Durant anys, a més de complir puntualment amb la cita amb els 

seus lectors, oferint-los la cartellera cinematográfica i d’espectacles, va destacar 

per les seues hábils critiques cinematográfiques i articles culturáis que diverses 

vegades li crearen problemes amb el MIT i els tribunals ordinaris. Com 

assenyalava Manuel Vázquez Montalbán (1984) en el 25 aniversari de la 

publicado, la Cartelera Turia és ‘Túnica revista supervivent de la resistencia 

informativa el.líptica deis seixanta (...) Petita orientadora cultural del gust deis 

valencians.”
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Amb un equip de redacció format majoritáriament per col.laboradors, la cartellera 

distribuía uns pocs milers d’exemplars a la ciutat de Valencia i rodalies i esdevenia 

un punt de referencia deis cinéfils valencians, alhora que introduía la crítica social i 

política valent-se deis comentaris a les pel.lícules. Algunes de les seues topades 

amb el MIT han estat referenciades a Papartat sobre la LPI.

Des de les acaballes del franquisme, la Turia, va augmentar les col.laboracions de 

caire crítico-social i cultural, provocadores i polémiques moltes vegades, i va donar 

suport a moltes iniciatives artístiques i culturáis reprimides peí régim agonitzant. 

Les seues campanyes a favor deis Joglars, en són un bon exemple. Són els anys 

en qué la revista es troba en l’orbita del Partit Comunista i compta amb el suport 

deis principáis intel.lectuals valencians d’esquerra, els quals escriuen 

eventualment a les seues planes.

Amb la democracia, miraculosament, com apuntava Vázquez Montalbán més 

amunt, la revista no sois no desapareix sinó que creix en lectors, básicament la 

joventut estudiant de fináis deis 70 i els cinéfils de sempre que a Valéncia són 

molts. Per a l’any 85, la Cartelera Turia tenia un tiratge de 17.000 exemplars que 

es distribuyen sobretot a Valéncia ciutat. Tot i no ser comparable amb altres intents 

periodístics més ambiciosos, els díaris, aquest guia d’oci i espectacles va cobrir 

un important buit en les apeténcies culturáis i d’opinió deis valencians més 

inquiets.

Cal recordar, d’altra banda, la tasca que va realitzar Ja revista Gorg en el 

manteniment del prestigi literari del catalá al País Valencia i la difusió de la nostra 

literatura. Creada el juny de 1969 per Joan Senent Anaya, era una revista, 

monolingüe que havia aconseguit els permisos preceptius com a butlletí 

bibliográfic, és a dir, com a revista sobre llibres. Prompte, pero, va saltar aquest
i
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Ilindar quan Vicent Ventura va convéncer Senent que calia dinamitzar-la ¡ Enric 

Valor i Josep Maria Soriano Bessó, homes clau de la revista, li feren costat 

(Xambó, 1995. P, 2.61-2.62). En paraules de Sanchis Guarner, Gorrera la prova de 

la vitalitat del valencianisme. Les cartes al director eren un bon termómetre de com 

arrelava per tot arreu.

L’Equip Crónica va dissenyar les primeres portades. En la seua nómina de 

col.laboradors es comptava gent com Trini Simó, Tomás Lloreng, Rodolf Sirera, 

Amadeu Fabregat, Vicent Soler, R. Esteve Casanova, Ferran Vidal, Josep Lluís 

Fos, Valeria Miralles, Josep Piera, Antoni Rodenas, Salvador Salcedo, Josep 

Vicent Marqués i R. Ventura Meliá, entre d’altres.

Malgrat que la revista no va rebre cap sanció administrativa, “totes les setmanes 

l’editor havia de comparéixer per la delegado de “Información y Turismo”, on rebia 

indicacions més o menys patemalistes”, conta Soriano Bessó2. Una anécdota ben 

il.lustrativa es va produir en una portada on es podia llegir “La Inquisició al País 

Valencia”. La revista fou obligada per la delegació del MIT a afegir “de 1482 a 

1834”. Potser el franquisme temia que la gent creguera que encara continuava.

D’altra banda, aquella delegació va comminar repetidament a Joan Senent 

perqué restringirá la temática i el criteri democrátic i valencianista de Gorg i l’induí 

a sol.licitar la reconversió en una revista d’informació general. La intenció, com es 

va veure després, era aprofitar l’expedient de sol.licitud per a suprimir-la, tot 

basant-se en els informes negatius de la mateixa delegació del MIT a Valéncia. Un 

parany, en definitiva. L’excusa oficial fou que no havia declarat, en ser inscrita, el 

seu carácter regionalista. L’abril del 72, quan es preparava el número 30, es va 

acabar l’aventura de Gorg. La dreta valenciana n’estava satisfeta. La premsa

2 J. T. “Fou prohibida per valencianista”. Valencia Semanal, n.77, 24 de juny a 1 de juliol de 1979. 
Págs. 42 i 43.

121



valenciana va callar. A Las Provincias estava prohibit parlar-ne i la cadena del 

Movimiento, com era d’esperar, no va protestar per aquest atac a la llibertat 

d’expressió.

La darrera experiencia de premsa alternativa abans de la morí del dictador fou la 

revista La Marina, la qual va aparéixer el 1973 aprofitant l’existéncia d’una 

publicació de carácter local del mateix nom, propietat de l’alcalde de Benidorm i 

procurador en Corts Pedro Zaragoza. Per tal de veure com va ser possible una tal 

entesa, recordem com ho explicava el seu director, J.J. Pérez Benlloch: “ realment, 

ja funcionava una ¡dea de transido, que alió un dia o altre s’havia d’acabar. Jo els 

comente que el seu futur, com a grup polític i com a grup de pressió, tenia de ser 

també en els mitjans de comunicado. S’obvien totes les limitacions, perqué resulta 

que aquest home té una capgálera enregistrada que es diu La Marina (...) Ells, 

cree que amb poc seny, perqué no sabien on es ficaven, donen la benedicció, 

posem uns duros i fem La Marina” (Xambó, 1995. P. 146-147).

Així que posaren la redacció a Valéncia, a la seu del gabinet Sigma, tot i que la 

seu oficial era a Alacant, i es llanqaren novament a l’aventura. La revista tenia una 

maquetació atractiva i ben feta. Pretenia ser una revista d’informació general no 

massa elitista tal com es pot comprovar repassant els seus exemplars. Prompte, 

pero, va topar amb les dificultats obvies en aquest tipus de publicacions i en aquell 

temps. D’una banda, l’editor no veia amb bons ulis el to liberal de la revista, de 

l’altra, la cartera de publicitat era ben minsa. La táctica de parlar bé de l’alcalde, 

procurador i propietari de ¡a revista, i alhora anar ficant "gols informatius” es va 

trencar quan Pedro Zaragoza fou nomenat director general de Turisme. A més, els 

pocs anunciants eren tots amics deis redactors o militants de l’esquerra 

clandestina. Com assenyalava Rosa Solbes, “vendre un anunci a una persona era 

demanar-li una subvenció (...) no hi havia diners per a fer campanyes de promoció,
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eren els subscriptors de sempre que són els que acaben, o acabem, pagant les 

publicacions alternatives, i aixó no és suficient”. (Xambó, 1995. P. 236).

Finalment, el director i l’equip de col.laboradors abandonaren la revista. 

L’experiéncia havia durat no arriba a un any. I la revista tornava a ser una 

publicació pobletana de lloances a les autoritats.

Com acabem de veure en el repás que hem fet per les experiénciés périodístiqúes 

alternatives que s’intentaren al País Valencia durant els anys 60 i 70, hi ha alguns 

trets que caracteritzen la majoria deis intents. D’una banda, les conflictives 

relacions amb les autoritats de l’época que obligaven al llenguatge críptic 

característic d’aquell temps. En relació estreta amb agó, s’hi produíen atreviments 

informatius de tant en tant, els quals no sempre eren producte d’una intenció 

deliberada deis redactors per ficar-se en problemes, sinó d’un mal cálcul en les 

possibilitats de tolerancia de les autoritats. Un altre aspecte que es repeteix quasi 

sistemáticament és la pobresa de recursos técnics i financers d’aquestes 

publicacions que pugnen per obrir-se camí en una societat en la qual els índexs 

de lectors eren baixíssims. Així que una cosa duia l’altra: sense lectors no s’atrau 

publicitat. En qualsevol cas, en el desert informatiu i cultural que patia el País 

Valencia d’aleshores, aqüestes publicacions obriren les primeres escletxes i 

prepararen el camí per a altres intents de major envergadura que arribarien amb la 

democracia. Finalment, permeteren la formació d’un nucli important de periodistes 

que será clau en l’evolució posterior del periodisme valencia.
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3.1.7.- La premsa clandestina.

L’activisme del PCE, la fundació del PSV, el creixement de l’antifranquisme entre 

la joventut universitaria i, ja durant els setanta, la proliferació de nous partits i 

organitzacions d’esquerra de tota mena: socialistes, comunistes divergents del 

PCE, maoistes, trotsquistes, nacionalistes radicáis, autogestionaris, són una petita 

mostra de la gran convulsió que s’estava produint en una societat que cobejava 

l’acabament del franquisme, i ais elements més dinámics de la qual no els havia 

deixat impassibles la repressió franquista, les vagues obreres i estudiantils, la 

Nova Canqó, la guerra del Vietnam, el Maig del 68 i la Primavera de Praga.

L’emergéncia de la premsa clandestina cal entendre-la, dones, en el context d’una 

torta dissociació entre la societat i la política oficial, entre el que passa i el que es 

conta a la premsa. En el cas valencia, a més, i peí que fa ais cins diaris principáis, 

no només hi havia la inevitable subjecció a les liéis franquistes, sinó també un 

posicionament ciar en la defensa del Régim que es traduia adés en una grollera 

manipulado de les noticies contraríes ais interessos deis sectors dominants, adés 

en una abséncia total d’informació. Les vagues obreres eren cosa de quatre 

agitadors comunistes professionals. El franquisme mai no empresonava ni 

torturava, ni assassinava. Les protestes internacionals contra el régim eren obra 

de la confabulación judeo-masónica. Així, a partir de Pany 1962 hi ha un 

progressiu creixement de la premsa clandestina al País Valencia, la qual esdevé 

Tinstrument d’informació de tot alió que no conta la premsa legal, espai de reflexió 

i formació política, i també mitjá d’agitació en la difusió de consignes contra el 

franquisme.

No és possible establir cap índex global de l’audiéncia i el tiratge que tenien 

aquells papers. El que sí es pot afirmar és que qui volia llegir-los els trobava,
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sobretot durant la lenta agonia del franquisme, anys 1973-1975. L’habilitat deis 

militants antifranquistes per a col.locar-los en llocs estratégics o deixar-los caure 

en el mornent oportú, o per a oferir-los a determinades persones després d:un 

període de prova en qué sotmetien el candidat a lector a una atenta observado, no 

feia excessivament difícil que puguera arribar a mans de qui en volia saber. Mort el 

dictador i encara no iniciada la reforma política, els partits de l’oposició venien peí 

carrer, a cara descoberta, les seues publicacions i muntaven parades de venda els 

caps de setmana a llocs ben concorrégüts de les principáis ciutats.

La influencia d’aquests papers no deriva tant deis percentatges de lectors directes 

i el tiratge de les publicacions -que tot i aixo en alguns casos eren notables si 

atenem les condicions en qué es feien- sino del fet que posaven en circulació 

noticies i idees que es transmetien i es reprodu'ien en les converses de la gent i 

que, altrament, no hagueren tingut ocasió de ser difoses. Tot i aixó, és evident que 

ni l’audiéncia ni els tiratges eren comparables ais de la premsa establerta. En el 

millor deis casos i en els mitjans de més tiratge es tractava d’uns pocs milers 

d’exemplars.

D’altra banda, en el cas concret deis dos sectors antifranquistes més actius, el 

obrers industriáis i els estudiants universitaris, l’accés a la premsa clandestina més 

que fácil era quasibé inevitable peí fet de la intensa agitació propagandística que 

es produia al si d’aquests sectors.

Per a la breu descripció que farem d’aquests mitjans, seguirem l’article de 

Francesc Pérez Moragón “La premsa clandestina al País Valencia” (1980). Entre 

l’any 62 i el 77, Pérez Moragón ha catalogat l’existéncia de prop d’un centenar de 

publicacions clandestines de tota mena. L’autor, en tractar els límits entre els 

termes clandestf, iI.legal i democrátic, fa constar que no hi compta les publicacions
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democrátiques que apareíxien sota una vaga cobertura legal -clubs parroquials, 

institucions culturáis, etc., entre les quals cita Al vent, Solc, Xúquer, Escola, 

Concret, Terra Forta i Diáleg- tot i indicar que, si al Régim li interessava, podien 

rápidament ser considerades il.legáis i, per tant, clandestines. També deixa al 

marge les publicacions de grups falangistes dissidents i, com diu Fautor, coses per 

l’estil. Finalment, tampoc no hi inclou l’enorme quantitat de butlletins universitáris, 

abundants en la década deis 60, al voltant de les plataformes sindicáis deis 

estudiants.

El socialisme nacionalista, l’any 62, va publicar la revista Lluita -amb aquest nom 

es coneixen, com veurem, diverses publicacions d’organitzacions polítiques- de la 

qual en feia 200 exemplars que distribuía per correu. Hi mantenía una línia 

nacionalista de caire democrátic i humanista d’un socialisme molt incipient. Va 

dedicar articles al Congrés de Munic, a les vagues d’Astúries i ais perills i beneficis 

per ais Pa'isos Catalans de la integració a l’Europa Gomunitária. El butlletí del 

Partit Socialista Valencia pero, fou Esquerra, del qual es conserven exemplars 

solts i sense numerar de l’any 1967.

Dins l’ámbit del comunisme ortodox, l’any 68 reapareixia el periódic Verdad, órgan 

del Comité Provincial del PCE. A la universitat editaven Lluita que, malgrat el títol, 

era íntegrament en castellá. Els dissidents de l’ortodóxia que s’escindiren i crearen 

el PCI, després OPl, publicaren el 1968 Qué hacer. A Alacant, El PCE va publicar 

Viento del pueblo des del 1972.

Les Comissions Obreres editaren diverses publicacions des de la seua creació a 

Valéncia: Libertad, Boletín Informativo de las CCOO de Valencia i Boletín de 

CCOO.
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A la universitat, els esdeveniments internacionals de fináis deis 60 feren créixer la 

consciencia antiimperialista que es va traduir en diverses publicacions: Boletín 

Vietnam i El Fedayín. Aquest darrer el tragueren els estudiants árabs durant la 

Guerra deis Sis Dies.

Una dotzena de publicacions editaren els grups que Pérez Moragón anomena 

Pavantguarga revolucionaria. Es tracta de grups católics que evolucionaren cap al 

marxisme (UCE després fusionada amb MCE), també grups escindits del. PCE que 

critiquen el seu revisionisme i s’orienten cap al marxisme-leninisme (OPI després 

PTE, BR) i altres comunismes crítics amb el PCE (OICE, LCR-ETA VI Asamblea), i 

un grup comunista nacionalista valencia (Germania Socialista). De totes aquelles 

publicacions, al meu parer la més important, tant per la durada en el temps com 

peí tiratge, fou La causa del poblé que editava el Moviment Comunista i que va 

arribar a aparéixer el 1977 amb dipósit legal.

Un deis grups més actius en Pagitació social i la propaganda política fou el PCE 

(m-l), constitui't el 1964 a partir d’una escissió del PCE que s’emmarca en el 

trencament ideológic entre la URSS i la República Popular Xinesa. Aquest grup i 

les organitzacions integrades a l’organització de masses -terminología habitual en 

Pepoca per a referir-se a estructures sectorials que seguien les directrius del partit 

sense que tots en foren militants- Front Revolucionan Antifeixista i Patriótic (FRAP), 

creat el 1971, publicaren una quinzena de revistes sectorials (vegeu nota 3.15).

A més de totes les publicacions indicades, les organitzacions de Poposició 

valenciana a la dictadura franquista publicaven més de vint revistes que 

s’adregaven a Pagitació de sectors susceptibles de ser incorporats a la lluita 

revolucionaria. La major part d’aquestes publicacions anaven destinades ais 

obrers i els estudiants i, en menor mesura, ais camperols i a Pincipient moviment
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veínal (vegeu nota 3.16).

El Servei d’lnformació Catalá (SIC), creat a Barcelona el 1972, publicava el butlletí 

Avui. Les noticies sobre el País Valencia hi eren abundants. De fet, tenia redacció 

autónoma al país i va editar uns Fulls Especiáis País Valencia, entre l’any 74 i 75, 

amb una gran quantitat d’informació política i cultural, comentaris d’actualitat i 

informació de diversos grups polítics valencians, especialment els nacionalistes.

El procés de reorganització deis socialistes, després que va desaparéixer el PSV 

entre l’any 69 i 70, va ser ient. Els diversos grups que acabarien finalment 

confluint en Tactual PSPV-PSOE també feren la seua aportado a la premsa 

clandestina (vegeu nota 3.17).

La Convenció Republicana, organització en l’estel.la del PCE (m-l) que defensava 

Topció de la forma republicana per a T’Estat Espanyol, va llengar diverses 

publicacions durant els anys 76 i 77.

Els anarquistes, reconstituida a Valéncia la CNT Tany 1972, tornaren a traure 

Fragua Social a partir del 1976. A la Foia de Bunyol publicaren Emancipación 

Social. Al seu tom, la FAI de Valéncia treia Salut.

Durant la primera part de la transició, aparegueren encara més revistes noves a 

més de les que es mantenien. Una vintena de revistes de partits ¡Llegáis i 

organitzacions polítiques juvenils varen sorgir reclamant el trencament democrátic 

amb el franquisme, rebutjant els projectes continuistes primer i la reforma política 

després. Comengaren de forma clandestina, després algunes dugueren dipósit 

legal i, finalment, van desaparéixer o s’integraren en la legalitat de la premsa 

vigent (vegeu nota 3.18).
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La revista, pero, més important d’aquell moment fou Cal Dir, la qual va aparéixer 

l’u de marg del 77. Editada peí Partit Comunista del País Valencia, va traure 79 

números fins a marg de 1979. Aquesta publicació és d’un gran interés per la valúa 

intel.lectual del seu equip de redacció (vegeu nota 3.19). Quan en marg del 79, el 

Comité Central del PCPV va decidir la suspensió temporal de Cal Dir, una 

experiencia enriquidora de la premsa valenciana, una experiencia més, de les 

moltes intentades al País Valencia, desapareixia. I, ara, a mans deis mateixos 

promotors. Des de les pagines de Valencia Semanal-revista que, al seu torn, diria 

adéu l’any següent- així ho expressava Manuel Peris:

Cuando ahora amparándose en problemas financieros se decide suspender en plena 

campaña electoral municipal el órgano del PCPV, se están ocultando los problemas políticos 

que hacen aparecer a los ojos de algunos dirigentes intermedios el Cal Dir como non grato a 

sus concepciones particulares de la política del PCPV".3

3.4.- Evolució del sistema comunicatiu valencia en el postfranquisme.

3.4.1.- La primera transició (1975-1978): permanencia i canvi ais mitjans 

valencians de comunicació.

El període que va des de la mort de Franco fins al referéndum de la Constitució és 

d’una importancia cabdal peí que suposa de transformació de les estructures 

polítiques, d’emergéncia pública de nous actors polítics, de mobilització popular 

per les llibertats i 1’autonomia, en definitiva, en el procés d’establiment del sistema 

democrátic. No obstant aixó, en l’ámbit de la comunicació es produeix un notable 

retard quant a la liquidació de les estructures organitzatives i de control provinents 

del régim franquista.

3 Manuel Peris: “La extraña suspensión de Cal-Dir”. Valencia Semanal, n. 6 4 ,1 8 -2 5  de marg de 
1979.
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De fet, l’any 76 no es produeix cap canvi legislatiu d’importáncia en el sentit de 

derogar algunes de les principáis liéis franquistes peí que fa a comunicació social. 

Més aviat, el monopoli exclusiu en televisió, el control de la informació en la radio i 

la influencia en l’opinió pública que permetia la xarxa de diaris en mans de l’Estat, 

fou un instrument de gran eficacia per a dur endavant el procés de reforma política 

d’Adolfo Suárez. Rafael Ansón, íntim col.laborador de Suárez, com a director 

general de Radiodifusió i Televisió, va aconseguir amb una campanya ben 

planificada i amb un gran poder de mitjans l’aprovació per referéndum (15 de 

desembre de 1976) de la Llei de Reforma Política, tot i teñir en contra la práctica 

totalitat deis partits democráctics. D’altra banda, fou un any de més tolerancia en 

l’aplicació de les mesures de control en premsa, la qual cosa, en l’ámbit valencia a 

penes es va percebre i no va anar més enllá d’una tímida obertura informativa en 

Las Provincias que es pot observar en la secció “La Calle’’, de Salvador Barber, i 

algunes columnes de F. Pérez Puche. En aquest any 76, fou també quan es va 

produir l’escándol d 'Ajobianco que ja hem tractat en un altre apartat, el qual en 

gran mesura constituí el “crit d’alerta” mobilitzador que posa en marxa tota la fúria 

anticatalanista que coneixem com la batalla de Valéncia. Els dos diaris de la ciutat 

(Levante i Las Provincias) orquestraran una intensa campanya de manipulado i 

intoxicació informativa que amalgama tots els nostálgics de l’época autoritaria que 

s’acaba.

L’any 1977, ben prop ja de les primeres eleccions democrátiques a Corts 

Constituents, es va suprimir el temut article 2 de la LPI. Fou l’1 d’abril, tot i que el 

29 de marg encara emparant-se en aquest article segon es va multar la revista 

Mandrágora de Barcelona amb cinquanta mil pessetes per atemptar contra la 

moral. “De tota manera -escriu Josep Gifreu (1983)- i de forma paradoxal, la 

llibertat d’informació en radio i la no obligatorietat de connectar amb el “parte”
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tradicional de RNE, no seria reconeguda fins molt després d’aquestes primeres 

eleccions -guanyades per UCD, el partit de Suárez- amb el RD de 6 d’octubre de 

1977” (pág. 361). Peí seu compte, la SER ja havia trencat aquest monopoli 

informatiu i dies abans, el 3 d’octubre va emetre un notician que possava punt i 

final a l’obligatorietat del “parte”. D’altra banda, les principáis emissores ja venien 

forgant de temps enrere aqüestes limitacions mitjangant programes que introduien 

elements netament informatius.

Després de les eleccions es va suprimir el MIT i es crea el ministeri de Cultura, el 

qual es feia carree de RTVE i de l’organisme Medios de Comunicación Social del 

Estado, MCSE, que havia substituít feia pocs mesos, la cadena del Movimiento 

que integraven les radios i els diaris de l’Estat. Poc temps després (2 de 

novembre de 1977) les radios públiques del régim - REM, CAR, CES i les 

emissores de Radio Peninsular- agrupades en Radio Cadena Española, 

s’integraven a RTVE. En el cas valencia, aixó suposaria l’any següent (23 de 

novembre de 1978) la desaparició de Rádio Peninsular com a conseqüéncia de 

l’aprovació del Pía Técnic Nacional de Radiodifusió Sonora tot integrant-la a RNE 

com a Rádio 5 i una notable limitació del temps de producció propia, la qual 

quedava reduída a una hora i mitja diaria.

Aquesta transformació va ser aprofitada per la direcció de RNE a Valéncia per a 

suprimir el programa De Dalt a Baix, únic programa en valencia, que emetia a 

través de Rádio Peninsular 45 minuts diaris. El director de RNE a Valéncia, Juan 

Carlos Cárdenas, accepta destinar 22 minuts a la programado en valenciá, pero 

es nega a qué es mantinga el nom del programa, el qual es dirá Ara i A c fA.

Quant a la televisió, els “pactes de la Moncloa” tingueren, entre altres

4 “Así se cargaron “De dalt a baix”. Valencia Semanal, n. 51, 17-23 de Marg de 1978, p. 39.
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conseqüéncies, la de crear un primer órgan de control parlamentan de RTVE, el 

Consell Rector, el qual va resultar inoperant per l’enorme sobrerepresentació 

imposada peí govern i comporta fortes tensions al seu si, les qual arribaren fins i 

tot a I’abandonament del Consell per part deis representants del PSOE. (Gifreu, 

1983, pág. 361 i 375).

Com veiem, dones, durant aquesta primera transició, pocs canvis s’esdevenen ais 

mitjans valencians de comunicació: una tímida obertura, rápidament reconduída, a 

Las Provincias; una cadena de diaris del Movimiento, ara MCSE, que amb 

algunes tensions i daltabaixos segueixen les consignes d’UCD, tot i que donant 

entrada a algunes veus de l’oposició a través deis articles d’opinió; una xarxa 

d’emissores en mans de l’Estat cada vegada més dependents de la producció de 

les emissores centráis,igual com passa també a les emissores privades de la SER 

i la COPE, tot i que en aqüestes darreres es percebrá un cert interés per informar 

els valencians del que s’esdevé a l’ámbit més próxim, especialment en la COPE 

que disposará de més temps de producció propia; i una TVE que a través de 

Tinformatiu Aitana, el qual havia comengat el 1974, tindrá una época d’esforg 

informatiu i d’arrelament a la societat valenciana que es veurá trencada a fináis del 

1978 quan será sotmesa a un rigorós control per part d’UCD.

2.4.2.- L’heréncia del franquisme: mitjans públics i privats.

La primera observació que cal apuntar és el fet que no hi va haver, al seu moment, 

una relació successiva entre democratització política general i democratització ais 

mitjans. Així, es varen mantenir intactes moltes esteres i funcions del sistema 

comunicatiu de la dictadura que, de fet, resultaven incompatibles amb la 

democrácia. La propia lógica de les condicions económiques i de les estructures 

de propietat deis mitjans s'hi imposaven sobre la lógica del procés
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democratitzador. En aquest sentit, les demandes de facilitat quant a l'accés ais 

mitjans foren decebudes o traduídes en exigéncies partidistes de privatització deis 

mitjans públics i, també, en un seguit de propostes en qué es feia palesa la nova 

lógica mercantiiista desreguladora, la qual ja era tema de debat a d'altres paísos 

europeus.

L'any 1976, l'Estat espanyol ja disposa d'unes infrastructures comunicatives molt 

superiors a les típiques deis paísos subdesenvolúpáts, íes quals són paral.leles a 

les del mateix desenvolupament industrial, tot i que no al nivell deis principáis 

paísos europeus quant a desenvolupament. Convé assenyalar que el 

desenvolupament de la rádio i de la televisió és superior al de la premsa escrita, la 

qual cosa té una gran importancia quant al procés d'influéncia comunicativa que 

es desplega en aquell moment historie.

L'heréncia de ia dictadura peí que fa a l'estructura del poder emissor, a grans trets, 

és com segueix:5

- un sector privat amb una presencia important en els mitjans premsa i rádio, 

partidaris de la reforma, sense ruptura, cap a la democrácia.

- una premsa i rádio del Movimiento, poc competent i amb escassos 

recursos técnics, conformista, no obstant, quant a la política reformista.

- una televisió en régim de monopoli, amb una difusió que arribava a la 

quasi totalitat de la població (del 85 al 90 per cent), fidel a l'estratégia reformista 

del govern que nomenava els directius i sense cap control democrátic. Un 

instrument, per tant, d'alló més adient per al control del procés de transició.

- una xarxa de RNE potent i que es movia en les mateixes coordenades que 

hem indicat per a la televisió.

5 Per a la caracterització general d’aquest moment, herencia de la dictadura i canvis en l’estructura 
comunicativa seguim Moragas, Miquel de: “Espais de comunicació: experiéncies i perspectives a 
Catalunya”, Edicions 62, Barcelona, 1988. Págs 49-54.
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- una efervescencia de revistes d'intencionalitat política, sovint de vida curta, 

de vegades emergides de la clandestinitat, les qual aparegueren al caliu deis 

diversos actors polítics que maldaven per fer-se un lloc davant les expectatives de 

democratització.

La mort del dictador no marca una frontera clara, un abans i un després, peí que fa 

ais mitjans de comunicació. Caldria retrocedir en el temps per a fixar l'inici de la 

liberalització, quant a la premsa, en l'expansió económica deis anys seixanta que 

troba la seua expressió en la Llei Fraga de 1966. Cal destacar, dones, els 

condicionants de caire sócio-económic que fan que no hi haja una 

correspondencia entre l'evolució de la premsa i les etapes polítiques de la 

transido democrática.

Les condicions polítiques, en aquest cas el canvi de les condicions, no són causa 

única i suficient per a modificar les estructures d'ús i les funcions deis mitjans de 

comunicació. Els factors económics i sócio-culturals que determinen els usos de la 

comunicació per part de la poblado no es van modificar amb el canvi polític.

Quant ais emissors, l'Estat postfranquista va reteñir a les seues mans un gran 

poder comunicatiu. Tot i aixó, s'hi esdevenen canvis importants, juntament amb el 

manteniment de l'estructura comunicativa franquista, que podem resumir en els 

punts següents:

- Augment de la difusió de la premsa diaria en el període de la malaltia i 

mort del dictador (últim trimestre del 75) i descens general quan s'inicia el canvi 

polític.

- Aparicio del periódic El País amb la intenció de constituir-se en diari 

d'ámbit estatal, posicionament de centre-esquerra i defensa del sistema 

democrátic. La seua fundó com a Intel.lectual col.lectiu, tal com el va anomenar
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López Aranguren, fará que siga, durant el període, l'instrument més etica? del 

neoregeneracionisme espanyol.

- Aparicio de. nous diaris de carácter nacionalista: Avui a Catalunya, Déla i 

Egin al País Base.

- Desaparició de les publicacions de Foposició democrática i crisi general de la 

premsa d'esquerres fins a la seua desaparició (Cuadernos para el Diálogo).

- Manteniment de la difusió de les revistes del cor. Aparicio de la 

pornografía amb connotacions polítiques evidents. Exit d'un model nou de 

setmanari erótico-polític, Interviú.

- Disminució general de la difusió de les revistes d'informació general.

- Tránsit a un sistema liberal d'informació, mentre el govern que l'impulsa 

manté l'heréncia comunicativa de la dictadura (TVE, RNE, les emissores que 

formaran RCE, la premsa de l'Estat, l'agéncia EFE, etc.)

Aquest és, a grans trets, el marc general deis mitjans de comunicació durant els

primers anys de la transició política espanyola. És ciar que el País Valencia

participa en el conjunt de característiques que hem assenyalat.

2.4.3.- La premsa diária i periódica.

En el cas valenciá, la liquidació de la premsa del "Movimiento", reconvertida per 

UCD en "Medios de Comunicación Social del Estado" suposará el manteniment 

de Levante, Información i Mediterráneo, consideráis rendibles per la seua difusió. 

Abans, l'any 1974, ja havia estat tancat per Emilio Romero el diari vespertí 

Jornada en ser considerat deficitari i no salvable per la direcció de "Prensa y Radio 

del Movimiento".

El procés d'adaptació d'aquests tres diaris al nou marc constitucional és un buit
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importantíssim en el coneixement de la transició política al País Valencia. Les 

principáis remores quant a aquest procés democratitzador es troben en el que 

podríem anomenar la inercia de les plantilles, la qual, si bé es fa de notar en tots 

tres diaris, és molt més feixuga en el cas de Levante una bona part del personal 

del qual, deis dos-cents treballadors que tenia, provenia de la plantilla de 

Jornada, plantilla envellida i acomodaticia que havia estat assimilada peí Levante 

quan tancaren aquell diari. Tot i aixó, el fet que aquest darrer diari fóra Túnica 

alternativa a Las Provincias en la ciutat de Valéncia feia que Levante, aleshores 

dirigit per José Molina Plata, poguera atraure’s els lectors contraris a la línia “dura” 

del seu rival.

Peí seu compte, Mediterráneo, dirigit per José María Marcelo, era un petit diari 

local amb sis redactors que editava uns set milers d’exemplars deis qual en venia 

sis mil, disposava d’una bona cartera de publicitat ates que era Túnic diari a la 

provincia de Castelló, i mantenía una clara línia guvernamental només 

abandonada tébiament durant un breu període després de les primeres eleccions 

democratiques.

Información d’Alacant, dirigit per Jesús Prado, fou el mitjá més renovat del tres de 

la cadena MCSE al País Valencia. Una notable obertura a columnistes de diversa 

procedencia ideológica, a més de la incorporació de joves redactors i 

col.laboradors d’un taranná més obert i professional, foren trets destacables 

d’aquest diari, els quals probablement tingueren prou a veure amb la necessitat de 

fer front a la competencia del murcia La Verdad, el qual en aquells temps també 

feia esforpos de professionalitat.

La difusió deis diaris valencians (vegeu quadre 3.1) que també creix en el període 

de la malaltia i mort del dictador -mitjana de 115.000 exemplars, per a l’any 75-
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cau progressivament en els anys següents -arriba a un sol de 103.000 exemplars 

l’any 81- i no es recuperará fins el 1985 quan superará els 120.000 exemplars. 

Les principáis pérdues en la difusió del 75 al 80 les experimenten Levante, el qual 

perd cinc mil exemplars, i Las Provincias que, al seu torn, en perd prop de tres mil. 

En ambdós casos, les pérdues són en favor de la premsa de Madrid.

Paral.lelament, la difusió de la premsa foránia obté taxes imporíants de mercat; 

prop de 50.000 exemplars diaris. La premsa de Madrid, sobretot el diari El País, 

concentra la major part de les vendes, sent escassa la incidencia de la premsa 

de Barcelona (6.000 exemplars l’any 79). Les causes cal trobar-les en les

QUADRE 3.1
REGISTRES ANUALS ACUMULATS D'OJD PER A LA PREMSA VALENCIANA
DIARIS 1975 1976 1977 1978 1979 1980

H. LUNES (VCIA) 86.068(1 88.050 85.034 84.211 87.530 88.228
H . LUNES (ALAC) 37.738(2 37.643o 37. 615(4
INFORMACION 21.529(5 20.522 21.256 22.037 21.504
PROVINCIAS 45.361(6 45.425(7 43 .565(8 41.006o 41.250 do 42.472(ii
LEVANTE 42.179(12 40 .321 38.053 39.243 40.092 37.132
MEDITERRANEO 6.125d3 6.142 6.040 5.919 6. 065 5.950

1.- Fins a febrer del 82, els mateixos períodes indicáis en les notes següents. 2.- De setembre del 78 
a febrer del 79. 3.- De marg del 79 a febrer del 80. 4.- De marg del 80 a febrer del 81. 5.- Fins a febrer 
del 82, els mateixos períodes indicáis en les notes següents. 6.- D ’abril del 75 a marg del 76. 7.- 
D’abril del 76 a marc del 77. 8.- D ’abril del 77 a marg del 78. 9.* De marg del 78 a febrer del 79. 10.- 
De marg del 79 a febrer del 80. 11.- De marg del 80 a febrer del 81. 12.- Fins a febrer del 82, els 
mateixos períodes indicáis en les notes anteriors. 13.- Igual que la nota anterior.
Font OJD. Elaboració propia.

insuficientes de la premsa valenciana: les poques i dolentes págines dedicades a 

política nacional i internacional, sempre fetes a toe de teletip; l’abséncia de firmes 

de prestigi, generalment vetades, com era el cas de Joan Fuster i Vicent Ventura, 

entre d’altres; el seguiment descarat de les consignes governamentals (sempre
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atents ais suggeriments deis governadors civils i a les consignes d’UCD); 

Pexclusió quasi sistemática de la cultura del País; i, en general, l’escassa qualitat 

informativa i la deficient imatge formal d’aquests productes periodístics.

Quant a les revistes d’informació general, després de Tonada pornográfica i la 

primavera política de les primeres eleccions generáis, Interviú, amb prop de 

setanta mil exemplars l’any 1979, és la més veñuda al País Valenciá. Cambio 16 

que havia conegut temps gloriosos cau a 6.000 exemplars. Triunfo i La Calle en 

venien 3.500 cada una. Pero, el millor indicador de la miseria cultural del nostre 

País, situació que es perllonga fins ais anys 90 i ens sitúa a la capgalera de l’Estat 

en la compra d’aquesta mena de productes, és la difusió de les revistes il.lustrades 

populars o del cor. Entre Pronto, Hola, Diez Minutos, Lecturas i Semana 

superaven els 200.000 exemplars de difusió, quasi el doble de la premsa diária. 

Peí seu compte, Teleprograma en venia més de 90.000. I El Caso fregava els vint 

mil exemplars. (Dades OJD 1979).

QUADRE 3.2
____________VENDA DIÁRIA DE PERIÓDICS AL PAÍS VALENCIÁ. 1979

Alacant Castelló Valéncia Total

Premsa del P.V. 21.639 8.642 75.909 106.190

Premsa de Madrid 19.692 3.041 21.155 43.888

Premsa de Bama. 390 1.929 4.084 6.403

Premsa de Múrda 14.346 14.346

Premsa cf Aragó 303 303

Total 56.067 13.915 101.148 171.130

Font: Valencia Semanal. 20/5/79.

D’altra banda, cal anotar raparició el 1976 d’una revista, amb seu a Valéncia, que 

en aquell moment sorgia com a bimestral i que ha arribat fins ais nostres dies. Es
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tracta de la revista Saó, publicado deis sectors progressistes de l’Església 

valenciana, la qual per l’enfocament rigorós deis temes que tractava, peí seu 

taranná obert a posicions no eclesiais i fins i tot agnóstiques o atees en les 

pagines d’opinió, es va constituir en tribuna ocasional deis intel.lectuals 

valencians a més de ser-ho deis sacerdots compromesos amb el redregament del 

País Valenciá. Una revista, dones, nacionalista valenciana íntegrament escrita en 

catalá que es mantenía de les dues mil subscripcions que tenia. El seu contingut 

es nodria de Tactualitat social í política, i es complementava amb assajos 

periodístics sobre temes de cultura, historia i religió, a més de les pagines 

dedicades a opinió.

Finalment, el 1978 aparegué a Valéncia una nova cartellera d’oci i guia 

d’espectacles, poc temps després que desapareguera la cartellera Bayarri, la 

revista Qué y  Dónde, la qual també incloía espais destinats a cultura i opinió. En 

certa mesura pretenia ser la réplica de la Turia que sempre va exhibir un cert 

esperit jacobí i radical o, dit d’una altra manera, una flaire comunista i 

espanyolista, la qual es va manifestar en diversos moments d’enfrontament amb 

destacats representants del nacionalisme valenciá. A Qué y Dónde va teñir durant 

anys una columna fixa Joan Fuster. Tot i aixó, l’ús del valenciá al setmanari no 

ultrapassava el 15% del total escrit.

3.4.4.- La premsa local i comarcal.

Són poques les experiéncies de premsa local i comarcal durant aquest període. 

D’una banda, ja hem vist l’escassa difusió que tenien els mitjans més forts en 

premsa al País Valenciá, els diaris; de l’altra, cal considerar que fins a les primeres 

eleccions municipals del 79 no es produirá el rellangament de la premsa local que 

havia conegut millors temps durant la II República.
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Així, quant a premsa comarcal es manté el que ja h¡ havia de feia temps. Les tres 

edicions del Canfali, Marina Alta, Marina Baixa i Vega Baixa, que havia estat 

fundat el 1971 com a periódic d’informació general, esportiva i d’espectacles i 

tenia un tiratge de cinc mil exemplars per a cada una de les tres comarques. A la 

Marina Baixa s’editava tres voltes per setmana, mentre que a les altres dues 

comarques era setmanal. La vitalitat lingüística de les Marines feu que el periódic 

incloguera prompte el valenciá en una proporció aproximada del 20% del total de 

la superficie redaccional.

Un altre periódic de carácter comarcal és el Ciudad d’Alcoi i comarca que editava 

quatre números per setmana des del 1953, la qual data dona noticia de 

rorientació ideológica inicial del periódic, orientado que es va adaptar ais nous 

temps tot i mantenir sempre un marcat caire conservador, per la qual cosa no hi 

apareix una presencia mínimament significativa del valenciá en una comarca que 

manté un alt grau de fidelitat lingüística. El seu tiratge era de 4.000 exemplars i 

comptava amb un miler de subscriptors. La resta de publicacions comarcáis 

apareixeran ja en la década deis 80, per la qual cosa ens n’ocuparem en un altre 

capítol.

QUADRE 3.3

PREMSA LOCAL ANTERIOR AL 1979 

LOCALITAT TÍTOL PERIODICÍTAT TIRATGE ANY D'APARICIÓ
Alginet trimestral 3.500 1976

Bocairent Manota bimestral 1.500 1975

Bunyol Voces de Buñol mensual 1.000 1978

Cinc-Torres anual 1.100 1976

Manises trimestral 8.000 1978

Ñutes Noulas bimestral 3.600 1968

Requena mensual 3.500 1978

Torrevieja Vista Alegre setmanal 700 1950
Vmarós setmanal 1.650 1962

Font: Generalitat Valenciana. DG de Mitjans de Comunicació.
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Peí que fa a premsa local, també són poques les ressenyades si excloem les 

publicacions anuals de carácter festiu. Al quadre (3.3) indiquem les poques 

publicacions locáis anteriors a la restauració de la democracia ais ajuntaments, en 

el ben entés que de segur hi ha hagut altres experiéncies que per la seua curta 

vida han escapat a la recerca.

3.4.5.- El Centre Territorial de TVE al País Valenciá: Pinformatiu Aitana.

En l’ámbit de la televisió, tot és com s’ha indicat adés en les característiques 

generáis, llevat d’una novetat important; les emissions diáries de mitja hora de 

Pinformatiu Aitana que, sota la direcció d’Eduard Sancho, prenen una volada 

professional i informativa desconeguda fins aleshores al País Valenciá. És quan 

s’introdueix Pus del valenciá en la informació televisiva i, en els continguts, alió 

que conten comenga a reflectir els conflictes i els problemes de la realitat 

valenciana. La inclusió d’algunes informacions en valenciá fou objecte de moltes 

protestes davant la DG del MIT, entre altres raons, perqué des de Madrid s’havia 

decidit que el Centre Territorial de TVE a Valéncia cobrira, a més del territori 

valenciá, les províncies de Múrcia i Albacete.

Quatre redactors joves i dos auxiliars de redacció, entre 25 i 30 anys d’edat 

mitjana, malden per fer possible aquest miracle diari en un espai reduTt de 40 

metres quadrats, on han de compartir tres taules i quatre máquines d’escriure 

entre setze persones, comptant direcció, producció i redacció esportiva. No hi ha 

arxiu, ni biblioteca, ni servei de documentació. La redacció funciona 

democráticament i cada setmana, rotativament, un deis redactors fa de redactor en 

cap.
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Aquesta experiencia que havia comenpat l’any 1974, i havia anat prenent el vol en 

els anys següents, comenga a teñir problemes greus a partir del 77 quan ia batalla 

de Valencia s’intensificava. Apareixien pintades a la fagana de l’edifici del carrer 

Navarro Reverter del tipus “Aitana renegáis”, “Sancho dimissió” o l’amenagadora 

‘Teniu els dies contato. L’extrema dreta va passar a l’amenaga personal. Un 

redactor fou amenagat en sa casa i les trucades telefóniques a Aitana deis sectors 

reaccionaris havien esdevingut un turment quotidiá per ais redactors.

Tanmateix, a la casa es treballava amb l’entusiasme propi de qui sabia que alió 

que feien era novedós i important: informar ais valencians. En paraules del mateix 

Sancho: “em vaig enfrontar molt a la inercia de la gent sense preparado i amb una 

seguretat laboral total (...) Vaig posar prou col.laboradors, sempre gent que tenia 

il.lusió professional, i aixó va moure l’altra gent (...) La meua intervenció va ser 

efectiva quant ais continguts de la televisió (...) S’hi notava la imperfecció técnica 

que patíem (...) Aleshores tot tenia eixe contingut, intenció, forga expressiva, 

intenció sobretot, la gent notava una intenció comunicativa forta i aixó t ’ho agraíen 

molt”. (Xambó, 1995, p. 217).

La situació va arribar en un punt que es veieren obligats a retirar els rétols que 

apareixien al final de l’emisisió per tal de no facilitar ais agressors la identitat de 

les persones que feien el programa i evitar així que les amenaces arribaren a 

altres companys de la plantilla6 . Especialment vergonyant fou la persecució que 

va patir Eduard Sancho, director d’Aitana. La seua vivenda particular fou 

emplenada de pintades intimidatóries i els grups ultra diverses vegades es 

concentraren davant de sa casa. Al remat, la dreta va guanyar. A les portes del 

referéndum de la Constitució, 1978, Eduard Sancho fou cessat i retornat a Londres 

com a corresponsal de TVE.

6 Valencia semanal, n. 22, 7 al 14 de maig de 1978, pág. 30-33.
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La Delegació de Cultura, successora directa de l’antiga delegació del MIT, 

exerceix a partir d’aquell moment una tutela directa i continua sobre la informado 

d 'Aitana. El titular d’aquella delegació, Marco Molines, arriba a aparéixer tres 

vegades en el mateix dia. Fins i tot, algunes voltes, el minutat i els textos de Pespai 

eren supervisáis per aquest senyor que havia estat candidat d’UCD per Valencia 

en les eleccions generáis del 77.

L’orientació del programa canvia radicalment. Atracaments, incendis i succesos en 

general omplen els continguts informatius amb les dosis pertinents de testes, 

esports i corregudes de bous, tot i que els esports tenien un programa especial els 

dimarts per la vesprada. Els personatges de la valencianía bien entendida són 

protagonistes habituáis.

La problemática laboral i social del país desapareix i, per exemple, prop de 

100.000 treballadors en vaga a Alacant no són noticia, ni les agressions de 

Pextrema dreta a militants d’esquerra. Quant a les noticies del Consell del País 

Valencia, era norma ometre el nom del president Albinyana i no informar deis 

acords quan eren crítics amb el govern d’UCD. Fins i tot, censuraren la imatge 

d’Albinyana en el muntatge d’una correguda de bous. Aixó sí, s ’informava 

puntualment deis comunicats que feien arribar els grups dretans GAV i URV. 

L’anunci de la manifestació d’aquests grups contra el Consell, per exemple, fou 

realitzat en l’estil arengador que caracteritzava al diari Las Provincias.

Mentrestant, compartir la cobertura del programa amb Múrcia i Albacete era la 

coartada perfecta per a evitat les emissions en catalá. Algunes persones cobraven 

sense treballar -era el cas de Pexdirector deis espais religiosos de TVE Miguel 

Sustaeta, el qual cobrava sense aparéixer en mesos per Aitana-, mentre altres no
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cobraven res per una jornada completa de meritori i els corresponsals només 

cobraven per treball emés, cosa que feia que es limitaren a les informacions 

segures. Sorprenentment, es tornaven diners del pressupost a Madrid -cinc 

milions de l’any 79- mentre les instal.lacions eren absolutament insuficients 7. 

Caldrá esperar fins a Tambada deis socialistes al poder el 82 perqué Aitana 

abandone els mecanismes de censura sobre els continguts prevalents en aquell 

moment. Será quan Eduard Sancho tornará a la direcció.

2.4.6.- El primer programa en valenciá a la rádio pública: Pexperiéncia de De Dait 

a Baix.

A la rádio, on tot continuava també inalterat, una escletxa s’obria Tany 1974 amb 

Taparido del programa De Dalta Baix. També amb el vist-i-plau d’Eduard Sancho, 

director de Taleshores anomenada Rádio Peninsular, comengava el primer 

programa, íntegrament en valenciá, amb cobertura sobre tot el País Valenciá. 

Quant a Timpacte del programa, Eduard Sancho ha manifestat: “No he viscut mai 

una altra vegada, ni he llegit mai d’una altra cosa comparable a la magnífica 

reacció popular, sobretot a les comarques, que va teñir el programa”. (Xambó, 

1995).

Amb uns continguts eminentment culturáis, d’informació de llibres, actes culturáis, 

novetats, entrevistes i una presencia constant de la Nova Cangó, el programa que 

havia comengat amb un quart d’hora al migdia es va fer de tres quarts d’hora. Com 

diuToni Mestre que va treballar en el programa quasi des del principi, “el que es 

va demostrar, només va eixir el valenciá a les ones, és que calía una rádio en 

valenciá. Aixó va ser revolucionan”. Concursos intel.ligents, llistes d’éxits de 

cangons en catalá i un centenar de caries diáries deis oients contribuiren a qué el

7 Equipo Zig-Zag: “De mal en peor”, Valencia Semanal, n. 74, 3 al 10 de juny de 1979, pág.29-31.
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programa esdevinguera un símbol.

El valedor perqué s’iniciés Pexperiéncia radiofónica fou Manuel Sanchis Guarner 

que l¡ ho va demanar a Sancho i li va proposar que se’n fera carree Amadeu 

Fabregat. El programa va comengar sota la direcció d’Amadeu Fabregat que 

també feia els guions i amb la participado de Joan Monleon, Rosa Baiaguer i 

Norbert Satorres. Un poc més tard s’incorporaren Toni Mestre, qui va substituir 

Joan Monleon, i Xelo Juan.

L’ambient a Radio Peninsular es va fer prompte hostil al programa, cosa gens 

estranya si parem compte de la composició de la plantilla. “Excombatents, 

excaptius, militars. Era gent molt militant, molt feixista, pistolera. També h¡ havia 

policies. Nosaltres érem un quist, una cosa rara. Com que el director manava, el 

director tenia rao, pero, per darrere, feren la punyeta tot el que varen poder, al 

director i a nosaltres” . (Xambó, 1995). Amb aqüestes paraules ho contava Toni 

Mestre.

Vint-i-tantes firmes del personal de Pemissora, en carta pública al Levante, contra 

el programa, persecució interna que arribava a l’extrem de negar, quan els hi 

telefonaven, que la gent del programa treballara a Pemissora, expulsió d’Amadeu 

Fabregat quan s’esventá el cas Ajoblanco, són alguns indicadors de les fúries que 

provocava el primer intent normalitzador de Pidioma en la rádio pública.

Finalment, també a les portes del referéndum de la Constitució del 78, tal com 

havia passat a Aitana, aprofitant la integrado de Radio Peninsular a RNE i atenent 

les enormes pressions deis sectors més reaccionaris de la ciutat de Valéncia, el 

programa desapareix.
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En una hora diferent, amb un altre nom per tal que no puguen capitalitzar l’éxit de 

De Dalt a Baix, el nou programa, Ara i ací, tindrá la meitat de temps i la meitat de 

pressupost i la prohibició expressa de posar cantants de les liles Balears i 

Catalunya. Tot i aixó, continuará la persecució al nou programa que, finalment, 

aprofitant els canvis de programació peí mundial de fútbol del 1982 desapareix 

definitivament.

146



CAPÍTOL QUART: EL NOU MARO LEGAL DE LA COMUN1CACIÓ I ELS 

INTENTS ALTERNATIUS ALS MITJANS DOMINANTS (1978-1982)

4.1.- La nova regulació del sector

4.1.1.- De la cadena de premsa del Movimiento ais Mitjans de Comunicació Social 

de l’Estat i la seua privatització.

L’1 d’abril del 1977 per decret-llei es suprimía Prensa y Radio del Movimiento i es 

creava transitóriament l’organisme autónom Medios de Comunicación Social del 

Estado (MCSE). Dies després, el 15 del mateix mes, quedava legalment i 

formalment constituTt l’organisme autónom MCSE i s’adscrivia al MIT. Quan 

passades les primeres eleccions democrátiques va desaparéixer el MIT i es 

creava el Ministeri de Cultura, la cadena de premsa MCSE passará a dependre 

del nou ministeri, a la qual s’afegirá l’any següent l’agéncia SIS (Servicios de 

Información Sindical) -tot quedant alhora absorbida per la també estatal Pyresa-, i 

el diari Pueblo que passava a integrar-se com a “unitat diferenciada” a MCSE 

(Montabes, 1989, págs. 55-62).

La cadena de Mitjans de Comunicació Social de l’Estat, després d’haver quedat 

les emissores públiques en mans de RTVE, la constituíen 35 diaris i una agencia 

informativa. Tres d’aquests diaris, com ja hem vist al capítol anterior, estaven 

radicats al País Valenciá, i els tres com es pot observar al quadre següent, tot i ser 

rendibles, havien iniciat des deis darrers anys una davallada en la seua difusió, 

davallada que era més acusada en el cas de Levante.

La inclusió d’una referencia ais mitjans de comunicació social dependents de 

l’Estat en la Constitució de 1978 (Art. 20.3) fou precedida en la seua redacció per
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QUADRE 4.1

DIARIS DE MCSE AL PAÍS VALENCIÁ. 1978

DIARIS CIUTAT DIFUSIÓN VAR. DIF. 75-78

Información Alacant 21.256 -1,3
Levante Valencia 39.243 -7,0

Mediterráneo Castelló 5.919 -34

Font: Montabes, 1989. Elaborado propia.

un intens debat parlamentan, en gran mesura centrat més en la rádio i la televisió 

que no en la premsa. La redacció final del text aprovat fou com segueix:

“La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación 

social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos 

medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la 

sociedad y de las diversas lenguas de España’. (Art. 20.3 de la Constitució espanyola de 

1978).

Les esmenes que proposaren els grups de l’oposició foren rebutjades. Ens 

¡nteressa destacar especialment la de Minoría Catalana que plantejava que es 

fera extensiu aquest control parlamentan a les Assemblees Legislatives de les 

Comunitats Autónomes 1 . D’altra banda, l’al.lusió en la Constitució ais mitjans de 

comunicació que depenguen de l’Estat será un argument repetidament usat en els 

diversos recursos que es presentaran contra la privatització deis diaris de MCSE.

L’existéncia d’una cadena de diaris en mans de l’Estat no podia deixar de ser 

motiu de polémica pública. D’una banda, la majoria deis treballadors d’aquells 

diaris volien que es mantingueren i proposaven vies alternatives a l’estatalització 

total fins aleshores existent i a la privatització (vegeu nota 4.1) ; de l’altra, la 

majoria deis principáis diaris privats defensaven la liquidació de la cadena; mentre 

que els partits polítics es dividien a favor d’una o altra opció segons la seua 

ideología. UCD ja havia fixat la seua posició feia temps; en el congrés d’octubre

1 Montabes Pereira (1989). Op. Cit. Pag. 82, nota 38. L’autor dedica un extens i documentat 
capítol al procés de "constitucionalització” de ia premsa de l’Estat. Pags. 64-99.
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del 78 ja s’explicitava que l’Estat no havia de ser titular d’órgans d’expressió 

escrita 2 . Tot i aixó, en un primer moment i abans de decidir-se per la liquidació, 

UCD defensava el manteniment d’aquells diaris que pugueren subsistir amb les 

mateixes ajudes que rebia la premsa privada. Per a la resta, plantejava un pía de 

reestructuració i sanejament després del qual s’oferirien els mitjans que restaren 

ais ens preautonómics, diputacions i ajuntaments, oferta que es traslladaria ais 

treballadors en el cas que la rebutjaren els anteriors.

El PSOE proposava la creació d’una societat anónima amb capital íntegrament 

propietat de l’Estat i un Consell d’Administració nomenat peí Congrés deis 

Diputáis. Cada mitjá hauria de constituir una societat de gestió en la qual estarien 

presents els parlamentaris regionals, la societat d’explotació i els treballadors. La 

resposta de El País, per exemple, fou un editorial contundent en qué criticava 

durament els socialistes titllant-los d’incoherents amb els seus plantejaments 

sobre el model de societat (vegeu nota 4.2).

Al seu tom, el Partit Comunista i Alianga Popular donaven suport a la proposta de 

regionalització de la cadena que feien els treballadors, els quals propugnaven una 

organització, segons deien ells mateixos, semblant a la que regeix la BBC a la 

Gran Bretanya. AP, peí seu compte, a més, plantejava que els mitjans foren oferits, 

per aquest ordre, primer a províncies o municipis, en segon lloc ais treballadors i, 

només en última instancia, al capital privat (Montabes, 1989, p. 103).

La victoria d’UCD en les segones eleccions generáis de la restaurado 

democrática, marg de 1979, mantenía el futur de la cadena en les mateixes 

incerteses. Tanmateix, prompte es veuria que els propósits del govern d’UCD eren 

ben clars; Clavero Arévalo, nou ministre de Cultura, declarava a El País quant ais

2 El País, 10 d’octubre de 1978.
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mitjans de comunicació social de l’Estat que “ la rádio i la televisió són un servei 

públic i la premsa no” 3.

Dies després s’aprovava un decret peí qual, en el cas de reestructurado o 

suspensió deis diaris de MCSE, els treballadors podrien optar entre integrar-se a 

l’Administració o rebre una indemnització económica segons els anys treballats. El 

mateix día, 16 de juny, que el Consell de Ministres aprovava aquest decret el 

Consell d’Administració de MCSE decidía el tancament immediat de sis diaris i 

l’agéncia Pyresa (vegeu nota 4.3).

Tanmateix, el procés de liquidado de la cadena MCSE no anava a seguir un curs 

tan ineluctable cap al tancament de diaris. La Llei de 13 d’abril del 82 de 

Supressió de TOrganisme Autónom MCSE fou motiu d’intensos debats a les Corts 

espanyoles i, una volta promulgada, de recursos d’inconstitucionalitat, els quals 

foren desestimáis per l’alt tribunal.

Al preámbul del projecte de llei es feien explícits els supósits que justificaven la 

supressió de TOrganisme Autónom. En primer lloc i d ’acord amb el que 

defensaven els diaris privats, “el manteniment de la cadena de mitjans de premsa 

de titularitat estatal (...) manca de justificació en un context polític pluralista i 

democrátic” . Aquest supósit s’argumentará remetent ais paísos de Tarea cultural 

próxima en els quals no hi ha premsa controlada per TEstat. En segon lloc, es 

plantejava la conveniencia de “procedir a Talienació d’aquests mitjans a través 

d’un sistema de garanties amplíes com és la subhasta pública”, a la qual només 

podrien accedir persones privades naturals o jurídiques. Es tancava dones la 

possibilitat que els diaris foren adquirits per comunitats autónomes, diputaeions o 

ajuntaments. En tercer lloc, per tal d’atendre el futur laboral deis treballadors de la

3 El País, 6 de juny de 1979.
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cadena, es plantejava que els futurs compradors de cada mitjá hagueren 

d’assumir els treballadors o, en el cas deis mitjans que no trobaren comprador, 

que foren absorbits perTAdministració de l’Estat, Finalment, al projecte, no es feia 

esment de cap preferencia en el sentit que els treballadors pogueren optar a la 

titularitat del mitjá (Montabes. 1989, págs. 125-126).

L’única esmena a la totalitat que arriba al Pie del Congrés fou plantejada pels 

socialistes i es basava en els quatre punts següents. Primer, l’existéncia d’una 

premsa pública no és imcompatible amb un sistema democrátic i la supressió de la 

premsa de l’Estat entrava en col.lisió amb l’article 20.3 de la Constitució. Segon, 

ais Estatuís d’Autonomia fins aleshores aprovats es reconeixia la possibilitat que la 

Comunitat pogués disposar de mitjans de premsa, cosa que es negava a la llei. 

Tercer, es rebutjava l’argumenteconómic peí que fa a les pérdues de la cadena i 

es plantejava que aquesta situació es podia resoldre mitjangant un pía de 

sanejament de la cadena. Finalment i quart, s’al.ludia a la indefensió en qué 

deixava el projecte les persones que es consideraren posse'idores d’algun dret 

sobre els mitjans que es volia subhastar, dret del que havien estat privats per un 

decret de guerra. L’esmena fou rebutjada amb els vots d’UCD (Montabes, 1989, 

págs. 128-129).

Malgrat totes les esmenes parcials i de millorament del text que es varen presentar 

el projecte es mantenía quasibé igual. La modificació més important que es va fer 

al text originan feia referencia a la possibilitat que es donava ais treballadors de 

poder optar a la propietat del mitjá, tot i que aquest dret preferent es limitava a un 

mes des del moment de convocatoria de la subhasta del mitjá, els treballadors 

s’havien de constituir en societat anónima laboral o cooperativa i reunir almenys 

tres quintes parts de la plantilla 4. La llei, a més, no contemplava cap facilitat de

4 Article 2, apartat 2 de la Llei 11/1982 de 13 d’abril.
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pagament per ais treballadors, els quals, si volien fer ús del seu dret preferent 

havien d’abonar la totalitat del preu del mitjá en un mes. D’altra banda, en 

l’addicional primera, es fixava un límit temporal per al procés de liquidació, el qual 

es consideraría tancat “en declarar-se deserta la tercera subhasta per a l’alienació 

de Túltim Mitjá de Premsa”, la qual cosa no podría allargar-se més enllá del termini 

de dos anys des que la llei entras en vigor 5. Així, dones, TOrganisme Autónom 

MCSE havia de quedar definitivament suprimit abans del 16 de maig de 1984.

A les portes de les eleccions de 28 d’octubre de 1982, el Consell de Direcció de 

MCSE decidía la immediata subhasta de la majoria deis periódics de la cadena, 

21 en total, perqué els altres sis que restaven es trobaven pendents de valoració. 

Els tres diaris valencians que pertanyien a la cadena s’incloíen entre els mitjans a 

subhastar amb el preu d’eixida que s’indica al següent quadre:

QUADRE 4.2

DIARIS A SUBHASTA AL PAÍS VALENCIA.

DIARIS CIUTAT DIFUSÓ811 PREU SUBHASTA’

Información Alacant 21.504 580

Levante Valénda 37.132 705

Mediterráneo Castelló 5.905 125

* Preu en milions.

Font: BOE de 21 i 22 d’octubre de 1982. Elaborado propia.

Pero, les convocatóries de subhasta foren objecte de recurs per part deis 

treballadors, els quals, emparant-se en els convenís col.lectius, reclamaven la 

participació en els beneficis i en el patrimoni acumulat. De resultes d’aquests 

recursos, tant en la via administrativa com en la laboral, foren suspeses les 

subhastes previstes.

La reacció de l’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE) no es feu

5 Disposició Addicional Primera de la Llei 11/1982 de 13 d’abril.
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d’esperar. La seua expectativa davant el nou camp comercial i publicitari que 

significava la desaparició de MCSE havia estat contrariada; tanmateix, la seua 

resposta es féu en termes de defensa del lliure mercat que derivaven de les 

exigéncies del sistema democrátic (vegeu nota 4.4).

La recent victoria socialista en les eleccions generáis d’octubre conduía a pensar 

que el procés de liquidació de MCSE seria reconduít. Pero, el PSOE abandona 

ben prompte els plantejaments que anteriórment Thavien tiut a presentar recurs 

d’inconstitucionalitat a la Llei de Supressió 11/1982. Així va quedar ben palés en 

aprovar en maig del 83 el Reial Decret que explicitava el Reglament per a 

l’aplicació de la Llei de Supressió6.

En resum, el Reglament mantenía intacte l’esperit que havia inspirat la Llei de 

Supressió i no establia cap cláusula per a fomentar el dret preferent deis 

treballadors amb ajudes de carácter económic. A les normes generáis per a 

l’exercici del dret preferent, es diferenciava segons que es tractara de cooperatives 

o societats anónimes laboráis (vegeu nota 4.5). D’altra banda, havia quedat 

exclosa la possibilitat que pugueren optar a participar de la propietat les 

comunitats autónomes, diputacions i ajuntaments. Finalment, es preveía fins a tres 

oportunitats de subhasta per a cada diari. En les dues últimes es podría rebaixar el 

preu en cada una fins a un 15%. Les impugnacions deis treballadors foren 

desestimades peí Tribunal Suprem, amb la qual cosa el camí quedava lliure per a 

la definitiva liquidació de la cadena MCSE.

El 14 de marg de 1984 el Grup Molí (Prensa Canaria) adquiría en la primera 

subhasta el periódic Información d’Alacant per 621 milions de pessetes. El 26 de 

marg del mateix any Promocions i Edicions Culturáis S.A. (PECSA) compra per 69

6 BOE de 27 de maig de 1983.
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milions el diari Mediterráneo de Castelló. Finalment, el 24 d’abril, a la tercera 

subhasta, Levante de Valencia és adquirit peí Grup Molí per 490 milions front ais 

690 amb qué havia eixit a la primera subhasta. Així, els dos diaris més importants 

de la cadena MCSE en territori valenciá, a més de rendibles, passaven a mans del 

mateix propietari.

4.1.2.- El Pía Técnic Nacional de Radiodifusió Sonora: la reestructuració de la 

radio al País Valenciá.

La Conferencia de la UIT a Ginebra els mesos d’octubre i novembre de 1975 

demanava, en el cas espanyol, una remodelació del sector de la radiodifusió, la 

qual es va dur a terme després d’un llarg període de negociado entre els 

representants de l’Estat i els propietaris de les cadenes privades (Bustamante, 

1982, págs 161 i pássim).

L’adaptació a la nova distribució regional de freqüéncies de la UIT es féu per mitjá 

del Pía Técnic Nacional de Radiodifusió Sonora (RD 2648/1978 de 27 d’octubre). 

En aquest pía s’insistia en el carácter de la rádio com a servei públic de titularitat 

estatal i es reiteraven les dues formes d’explotació del mitjá que eren vigents fins 

aleshores, go és, Pexplotació directa per part de l’Estat i la indirecta per concessió 

administrativa. Tal com sintesitzava Gifreu (1983, p. 375), “el pía, que suprimía les 

emissores de Rádio Peninsular tot integrant-les a RNE com a cinqué programa, 

reservava a RNE les emissions en ones llargues i curtes, redistribuía les bandes 

en OM entre les cadenes públiques i les privades, i autoritzava la continuítat del 

servei en FM a les estacions ja autoritzades”.

D’altra banda, les principáis conseqüéncies del pía, segons Tallón (1981, págs. 

356 i següents), eren:
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Primer, el reforgament de la presencia estatal en el medí radio, peí fet de comptar amb la 

totalitat de les emissores d’ones llargues i curtes, i el 30% de les d’ona mitjana a RNE, i un altre 

30% a RCE, és a dir, el 60%  de les emissores d’ona mitjana de la Península, Balears, Ceuta i 

Melilla (...) La posició estatal es reforga amb la participado en el capital social del 39.2%  de les 

emissores restants d’ona mitjana. En segon lloc, es comprova la impossibilitat d’ampliació o de 

noves concessíons d’emissores privades, tora de ia banda FM, per bé que aquesta sempre 

d’acord amb les limitacions imposades per l’espectre radioeléctric de la banda corresponent. 

Després, l’ámplia cobertura de les xarxes estatals en reservar-se el 51.8%  de les freqüéncies 

convencionals en la Península, Balears, Ceuta i Melilla, i el 72.7%  a les Canáries. Per últim, la 

reafirmació del monopoli estatal sobre el servei de radiodifusió en proclamar la intangibilitat dei 

procés institucional de RTVE, i tancar el pas a futures ampiiacions de l’estatut de radiodifusió”.
7

El desplegament del Pía Técnic Nacional de Radiodifusió Sonora (Ordre de 10 de 

novembre de 1978) incloía la derogació de la normativa anterior quant a OM, FM i 

transferencia de les concessions d’emissores. El propósit declarat al pía de 

promoure noves emissores de FM es concretará el 1979 (RD 1433/1979 de 8 de 

juny) amb l’aprovació del Pía Técnic Transitori del Servei Públic de Radiodifusió 

Sonora en Ones Métriques amb Modulació de Freqüéncia, on es regulaven tots 

els aspectes relatius al procediment de concessió, duració i transferéncia 

d’emissores de FM. El seu carácter transitori venia marcat per la necessitat 

d’esperar fins que fos acordada internacionalment una nova distribució de 

freqüéncies en FM.

En síntesi (vegeu nota 4.6), l’articulat del Pía FM implica que l’Estat continua 

reservant-se una gran quantitat d’emissores i freqüéncies, opta preferentment per 

potenciar les emissores comerciáis i en cadena afhora que fa molt difícil la rádio 

comunitária en mans municipals o d’entitats associatives, i posa les bases per a 

perseguir i clausurar les incipients radios “lliures”. Com diu Gifreu (1983) en

7Tallón, J. “Empresa y empresario de la información”, Donat, Madrid, 1981. Citat a Gifreu (1983), 
Ob. Cit. pág. 376.
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destacar la importancia d’aquest Pía FM, “era la primera regulació democrática de 

noves emissores de rádio i representava la resposta del govern a la nova 

demanda social de llibertat d ’emissió, així com a la voluntat de les comunitats 

autonómiques de disposar també d’emissores própies”.

Podem dir que de les 279 emissores que hi havia al territori espanyol fins a 1979, 

l’espectre radioeléctric va augmentar amb 300 emissores noves. Al País Valenciá 

se’n concediren 38, de les quals 37 eren comerciáis i només una de carácter 

institucional (Vacas, 1987, p. 199). De fet, de les 38 concessions atorgades, només 

25 foren noves emissores, ja qué en 13 casos es tractava de renovacions 

d’emissores ja existents, les de la COPE i la SER. Quant a les noves emissores, la 

majoria anaren a parar a mans de les cadenes radiofóniques (18 emissores) 

Antena-3, Radio 80, Radiocoior, Cadena-16, Rato. Les poques no en cadena es 

distribuíren peí territori valenciá de manera desigual: dues a la provincia de 

Valencia (Radio Onteniente, InterValencia Radio), una a la provincia de Castelló 

(Radio Nueva de Vinarós) i cinc a la provincia d’Alacant (Radio Elche, Radio 

Benidorm, Radio Orihuela, Radio Valle de Elda i Radio Elda).

QUADRE 4.3
________ EMISSORES DE RADIO SEGONS ONA I DISTRIBUCIÓ GEOGRAFICA

DISTRIBUCI6 GEOGRAFICA 
O.M. F.M. TOTAL Castelló Valencia Alacant

EN CADENA
RNE* 1 2  3
RCE 3 5 8 3 2 3
ANTENA3 8 8 2 2 4
COLOR 5 5 1 2 2
COPE 3 3 6 2 2 2
G. 16 2 2 1 1
RATO 3 3 1 2
SER 5 9 14 7 2 5
NO CADEN. 2 9 11 6 1 4

TOTAL 14_______ 16________ 60________ 23___________ 12________ 21
Font: Generalitat Valenciana a partir del Cens Oficial del Ministeri de Presidencia

• * Es consideren tres emissores en RNE, tot i que disposa de 8 reemissors al P. V.
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L’única emissora de carácter institucional fou concedida a l’associació cultural 

Fomento del Arte Bodega Onda de Requena. Així, per concloure, com assenyalava 

Bustamante (1982, p.176) en referir-se al Pía FM, l’Estat posava “seriosos 

entrebancs al desenvolupament d’unes emissores comunitáries gestionades per 

institucions municipals o entitats associatives”.

L’estructuració de la rádio al País Valenciá, la qual deriva deis dos plans que 

acabem de tractar, romandrá inalterada fins a 1989 quan el govern autónom 

concedirá noves emissores FM. Així dones, tal com es pot veure al quadre 4.3, el 

País Valenciá comptava amb 60 emissores de rádio, 11 de les quals eren 

públiques (3 de RNE i 8 de RCE) i 49 privades (10 en OM i 39 en FM).

4.1.3.- L’Estatut de Rádio iTelevísió de 1980 (ERT).

La Llei 4/1980, de 10 de gener, d’Estatut de la Rádio i la Televisió (BOE de 12 de 

gener) fou precedida d’un llarg debat al Congrés deis Diputats i ais mitjans de 

comunicació des que el consell de ministres n’aprovava el projecte el 10 de maig 

de 1979. El partit del govern, UCD, havia presentat un primer projecte el 15 de 

desembre de 1978, el qual configurava una Llei de Bases, la convocatoria 

d’eleccions generáis amb l’obligada dissolució de les Corts pero, en va ajomar la 

discussió.

En els primers debats sobre l’ERT foren rebutjades totes les esmenes a la totalitat 

(vegeu nota 4.7) . Finalment, el consens assolit entre UCD i PSOE que “votaren 

sempre junts i no deixaren passar esmenes d’altres minories” (Gifreu, 1983, p.379) 

va permetre l’aprovació definitiva de PEstatut de la Rádio i la Televisió.

Quant a l’articulat de la Llei, la radiodifusió i la televisió s’entenen com a “servéis
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públics essencials la titularitat deis quals correspon a PEstat” (art. 1.2). Segons que 

escrivia el professor Parés (1981, p. 294), “aquest és un deis aspectes més 

debatuts de la llei. S’enfrontaven la concepció d’UCD, que pretenia l’admissió de 

la televisió privada, i la deis partits socialista i comunista, en el sentit que es 

reconegués que és un monopoli de dret exercit per l’Estat”. El consens entre UCD i 

PSOE en aquest punt es va concretar en afegir l’adjectiu "essencial” a la noció de 

servei públic. Llavors, hom pot parlar de monopoli de facto com fa Parés, tot i que 

apunta també que aquesta situació podría ser ignorada en funció de la correlació 

de torces al Parlament i si es fera una interpretació amplia de Particle 20 de la 

Constitució. Així, podem entendre que Pere-Oriol Costa (1986), en referir-se a 

aquest punt, encunye l’expressió “ruptura controlada del monopoli” , encara que 

l’autor l’utilitza per a referir-se només a la possibilitat d’un canal de televisió per a 

les Comunitats Autónomes. El ben cert, com assenyalava Parés, és que quedava 

la porta oberta a la futura televisió privada amb un régim semblant, es a dir, per 

concessió de l’Estat, al de les radios privades. Era, dones, el primer pas, per al 

sistema mixt públic-privat en l’ámbit televisiu.

El capítol II de la llei (vegeu nota 4.8) que s’ocupa deis aspectes organitzatius, és 

important en la mesura que democratitza per primera vegada l’estructura de la 

televisió pública espanyola. A l’ERT es crea l’Ens public RTVE, el qual exercirá la 

gestió directa deis servéis públics de radiodifusió i televisió, com a entitat de dret 

públic i amb personalitat jurídica propia, la gestió de la qual queda subjecta a les 

normes de dret privat (art. 5).

Convé recordar el que assenyalava Parés i Maicas (1981, págs. 298-299) quant a 

la via per a nomenar el director general:

És un deis elements claus d’aquesta llei i el fet que el nomeni el govern, conegut el parer del

Consell d ’Administració, demostra la importancia que el partit del govern -UCD- concedeix a

aquesta figura dins el marc de la televisió, sens dubte amb la intenció de seguir tenint la
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máxima incidencia en aquesta; en una paraula, per tractar de seguir controlant-la. Nombroses 

opinions han expressat que, amb tota lógica, el seu nomenament hauria d’ésser una de les 

facultats del Consell d’Administració.

En termes semblants s’expressava Bustamante (1982, pág. 193) quan escrivia que 
el text legal aprovat no garanteix, tanmateix, per si sol, una democratització de la televisió, ni la 

professionalització i amplia participado pública que es proclamava. Com el mateix Comité 

d’Em presa i la major part de les centráis sindicáis denunciaren, la participado deis 

professionals del mitjá i deis seus treballadors en general quedava difuminada, fins quasibé la 

seua desaparició, en uns consells assessors mancats de funcions. efectivas. La .participado 

activa deis espectadors, lluny del reconeixement d’un auténtic dret d’accés a les seues 

associacions i entitats, es remetía a unes inexistents associacions de radiooients i 

telespectadors8 que envien dos representants a cada un deis tres consells assessors. I el 

nomenament del director general peí govern, unit a la seua prepotencia en nomenaments i 

funcions, feia plantejar de nou la governamentalització del mitjá.

L’Estatut de la Rádio i la Televisió disposa mesures descentralitzadores quant a 

Porganització territorial de RTVE, tot i que reté en mans del govern i el director 

general de RTVE importants mecanismes de control respecte ais territoris 

autónoms. Així, RTVE haurá d’elaborar una proposta de programació específica de 

rádio i televisió que será emesa en l’ámbit territorial de la nacionalitat o regió que 

corresponga, salvaguardant el percentatge i distribució de les hores establertes 

per a la programació nacional que fixará el govern anualment (art. 13). Cada 

Comunitat Autónoma tindrá un delegat territorial nomenat peí director general de 

RTVE (art. 14.1), el qual será assistit per un Consell Assessor nomenat per Porgan 

de govern de la Comunitat Autónoma, la composició del qual es determinará per 

llei territorial. Aquest Consell Assessor formulará, a través del delegat territorial, les 

recomanacions que considere oportunes al Consell d’Administració de RTVE (art. 

14.2). El delegat territorial, previa audiencia del Consell Assessor, elevará al 

director general de RTVE una proposta anual sobre la programació i Phorari 

d’emissió en Pámbit territorial corresponent. Aquesta proposta será sotmesa al

8 Disposició addicional quinta de l’ERT.
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Consell d’Administració de RTVE (art. 15). En resum, qui aprova la programació de 

la rádio i la televisió publiques en les comunitats autónomes és RTVE i el 

seuprincipal responsable és un delegat (vegeu nota 4.9) nomenat peí director 

general de la mateixa RTVE. El paper de la Comunitat Autónoma es redueix a 

nomenar un Consell Assessor de carácter merament consultiu, sense cap atribució 

executiva, la qual queda en les mans exclusives del delegat territorial (vegeu nota 

4.10).

Un altre element de l’ERT que pretenia incidir sobre la descentralització es troba al 

capítol primer de la llei on s’indica que el govern podrá concedir a les Comunitats 

Autónomes, previa autorització de les Corts Generáis, la gestió directa d’un canal 

de televisió de titularitat estatal per a l’ámbit territorial de cada Comunitat 

Autónoma (art. 2.2), Porganització i control parlamentan del qual, així com de la 

radiodifusió i televisió en el mateix ámbit territorial, s’articulará orgánicament i 

funcionalment d’acord amb els mateixos criteris organitzatius i de control de l’ERT 

(art. 2.3). Cal parar esment que, a la disposició addicional quarta, el govern 

condicionava la posta en marxa del tercer canal a la plena cobertura técnica deis 

dos canals de TVE a tot el territori espanyol i n’encarregava la posta en 

funcionament a la mateixa RTVE. Aquesta condició, si tenim en compte les 

importants zones d’ombra en la cobertura de TVE, sobretot peí que fa al segon 

canal, semblava teta per a retardar l’inici deis canals autonómics. A més, el govern 

es reserva Patribució de freqüéncies i poténcies (art.2.4).

Paga la pena reproduir la valoració crítica que fa Gifreu (1983) en assenyalar que 

“PERT no sois no introdueix importants innovacions respecte al model 

d’organització i de control, altament centralitzats, de la rádio i la televisió públiques 

a PEstat, implantat sota el franquisme, sinó que més aviat consolida i legitima, peí 

sancionament democrátic, aquell model centralista, el model ‘radial’ de base”
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(vegeu nota 4.11). La crítica de Baget (1994) no és de menor contundencia quan 

afirma que “la perspectiva histórica palesa que l’Estatut de RTVE va néixer mort en 

molts deis seus aspectes* com ara la publicitat, que es va convertir de befl nou en 

l’eina de finangament de TVE i totes les societats de l’Ens Públic, mentre que la 

possibilitat de posar en marxa una taxa9 mai no es va desenvolupar. La manca 

d’eficácia de l’Estatut es va palesar, encara més, especialment peí que fa a la 

creació i el desenvolupament del projecte del tercer canal, ja que l’Estat es 

reservava competéncies molt amplíes” (pág. 80).

Peí seu compte, Pere-Oriol Costa (1986), tot i reconéixer els greus problemes 

d’accés, participado i descentralització de RTVE, els quals considera comuns i no 

resolts en la majoria de televisions públiques d’Europa, fa un valoració positiva del 

procés democratitzador que s’ha realitzat a l’empara de la forga legal de l’ERT 

(vegeu nota 4.12).

En qualsevol cas, les tensions polítiques d’aquell període de la transido allargaren 

les negociacions per a consensuar un nou director general. Si l’elecció del 

Consell d’Administració s’havia retardat nou mesos des que fou aprovat l’ERT, el 

nomenament de Fernando Castedo, primer director general amb la nova llei, no va 

arribar fins a gener de 1981. Tot un any, per tant, en qué l’aplicació de l’ERT va 

romandre paralitzada. D’altra banda, el breu període de Castedo, acceptat de bon 

grat pels principáis grups de l’oposició, va permetre un notable canvi en els 

informatius, els quals s’alliberaren del llast encotillador d’époques passades. 

“S’iniciava així -escriu Moragas al próleg de Baget (1994, p. 12)- una etapa de 

tránsit, amb nombrases contradiccions, en qué no sempre era fácil distingir entre 

condicions polítiques o técniques, en qué es desconeixia la transcendéncia de 

determinades regulacions”.

9 A l’art. 32.2.C de l’ERT s’al.ludia al finanagament de TVE, entre altres vies, per mitjá d’una taxa 
que s’implantaria inicialment només sobre els televisors en color.
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4.2. Els intents alternatius

Convé considerar, abans de res, el sentit laxe i extens que donem al concepte 

‘alternatiu’. No l’entenem únicament en el sentit fort i més usat per les posicions 

polítiques de l’esquerra i el nacionalisme radical, els quals solen anomenar-se 

‘alternatius’ en tant que antisistema o revolucionaris. Tampoc únicament en el 

sentit d’oposat a institucional, és a dir, amb la pretensió de moviment social, de 

caire assembleari en la majoria deis casos, que tracta de transformar o suprimir 

alió instituit socialment, tot rebutjant l’ordre establert.

Si tenim en compte les experiéncies comunicatives de qué anem a parlar, 

l’expressió ‘alternatiu’ que acabem d’indicar només s’hi conté, amb tot de 

contradiccions i ambigüitats, en les experiéncies de les radios lliures i en algunes 

breus experiéncies de premsa local. En els altres casos que tractarem, quan el 

que es pretén és bastir i consolidar una estructura organizativa i empresarial en el 

mercat de la comunicació, el sentit del terme ‘alternatiu’ s’adrega més aviat a 

destacar l’esforg en la selecció i el tractament deis missatges, tant des del punt de 

vista formal com en el deis continguts difosos. Així, dones, ací, ‘alternatiu’ seria 

equivalent a renovador en les formes i democrátic quant a l’impuls que guia el 

treball d’informació a la societat valenciana davant d’uns mitjans hegemónics que, 

com hem vist al capítol anterior, patien greus rémores. És a dir, ‘alternatiu’ en el 

sentit de proposta complementaria o, en termes més ambiciosos, substitutiva deis 

mitjans dominants.

Tot i aixó, cal considerar els desplaqaments que es produeixen en una o altra 

direcció quan, per exemple, una rádio lliure acaba sol.licitant i rebent autorització 

oficial per a emetre dins les concessions de noves FM, o quan, al si d ’una 

publicació, hi predominen elements assemblearis en els processos de presa de
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decisions o suporta eievats graus de voluntarisme per tal de continuar ais quioscs. 

En tot cas, quan parlem d’altematiu, ens referim a alió nou, amb una nítida voluntat 

democrática i democratitzadora, .albora que crítica, i que pretén comunicar amb la 

societat, amb independencia que la seua acció siga no lucrativa i orientada per 

una determinada consciencia política o bé tinga un caire més professional i 

busque també el benefici económic.

D’altra banda, tant els uns (‘antiautoritaris’) com els altres (noves empreses 

periodístiques) tractaven d’obrir escletxes en l’ordre comunicatiu postfranquista; 

els primers defensant la lliure emissió i rebutjant sotmetre’s a la legislació vigent 

quant a radiodifusió, els segons difonent informado i opinió que no trobava espai 

ais mitjans hegemónics i des d’una perspectiva diferent a la predominant en 

aquests.

4.2.1.- Valencia semanal(1978-1980): el referent de l’elit política emergent.

Valencia Semanal (VS) fou un setmanari que hi hagué a Valencia des de 

desembre del 1977 a juny del 1980. El període temporal en qué va existir, 

l’orientació progressista i nacionalista d’aquésta publicado i de l’equip de 

persones que la feren possible, davant el monoíitisme conservador de la resta de 

publicacions periódiques al País Valenciá i el context sociopolític de l’época, la 

ininterrompuda reivindicació de la democrácia i l’autonomia, fan d’aquesta 

publicado un testimoni excepcional de la transició política al País Valenciá, deis 

inicis del procés autonómic i de les lluites i conflictes de la societat valenciana en 

aquell moment. És també el testimoni de la impossibilitat de consolidar en aquell 

moment un projecte periodístic valenciá “independent i democrátic” , tal com 

s’autodefinia la mateixa publicado.

163



VS no va teñir grans tiratges ni una difusió massiva. No obstant aixó, amb els seus 

pocs milers d’exemplars, en els números més venuts dotze o quinze mil, 

aconseguia una influencia molt superior, peí fet de ser la revista deis intel.lectuals, 

deis dirigents polítics de l’esquerra, del nacionalisme cultural i polític, en suma, 

d’un bloc de gent, en aquell moment molt diversa, pero que, posteriorment, es 

nuclearia majoritáriament a l’entorn del PSPV-PSOE, a partir de l’any 1982. En 

aquest sentit, com a revista de la immediata elit política, la influéncia de VS 

ultrapassa el seu modest tiratge.

La dependencia económica d’un partit polític, primer la democristiana UDPV, 

després UCD quan els anteriors s’hi incorporaren i, finalment, sota la férula del 

PSOE, va provocar diversos daltabaixos en l’evolució de la revista. No obstant 

aixó, sembla que la propietat no determinava els continguts (vegeu nota 4.13).

El temps transcorregut d’aleshores encá ha desfigurat la imatge real d’aquella 

publicació i n’ha creat imatges distorsionades i idealitzades, tant en negatiu com 

en positiu. Per aixó, un encarament sistemátic del contingut d’aquesta publicació 

ens pot permetre aproximar-nos, de manera més objectiva (análisi quantitativa), 

ais temes i continguts efectius que ocupaven la seua superficie redaccional. En un 

altre moment, tractarem d’aprofundir en algunes claus principáis de la transició 

política valenciana, a través de les pagines de Valencia Semanal, des de tres 

vessants: la merament informativa que ens conta qué passava, la ideológica que 

ens informa deis posicionaments de la revista davant els principáis esdeveniments 

polítics, i la comunicativa que extrau el diáleg amb els altres mitjans valencians. 

Ara, ens centrarem, pero, en la descripció de la revista.

Amb aquest propósit, hem realitzat una análisi quantitativa de contingut de la
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revista 10 amb quatre variables classificatóries: tema, ámbit, llengua i nombre de 

pagines. La selecció de la mostra s’ha fet prenent un número de cada tres, deis 

120 números que va traure la revista (vegeu nota 4.14). Tot seguit, oferim un resum 

de Panálisi quantitativa efectuada.

La distribució temática de la revista ens indica ben clarament cap a on orienta les 

seues intencions quant a incidencia; així, el 51 per cent de les sues pagines es 

dedica a política, el 16 per cent a cultura, el 12 per cent á qüéstions diverses, el 9 

per cent a economía, també el 9 per cent a societat. En un percentatge molt baix 

apareixen els esports i els espectacles.

Quant a la distribució de les seues pagines segons Pámbit geográfic de qué 

parlen, és majoritária sempre la referencia al País Valenciá en percentatges que, 

segons el tema que tracten van del 40 al 70 per cent, tot sent els percentatges més 

elevats els més habituáis, Pámbit de referencia que h¡ segueix és el de la ciutat de 

Valencia i el que posa en relació el País Valenciá amb l’Estat.

Del total de la superficie redaccional, el 78 per cent és escrit en castellá, front a un 

15 per cent en valenciá i un 7 per cent en ambdues llengües. Aquest fort predomini 

del castellá a les págines de VS Pexplicava la mateixa publicació pels pocs lectors 

competents que tenia el valenciá aleshores. Els percentatges més elevats d’ús del 

valenciá apareixen a les págines dedicades a temes culturáis i de política 

valenciana, mentre que els més baixos es recullen a les págines d’economia i 

esports.

A més deis dos temes centráis que la revista incloía a cada número, el setmanari 

conté seccions dedicades a economía, esports, societat, humor, lectors, etc. Les

10 Agraím la col.laboració en aquest treball de Gloria Valls i Laura Vilanova.
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seccions fixes eren: Carta Blanca, La Araña Negra, Guía, Compás Político, Tribuna 

Libre, Punto y Aparte, A pedir de Boca, Los Papeles, Editorial, La Peineta Rebelde, 

Marchando, Contactes i Encreuats. Tot i ser fixes, algunes seccions canviaren de 

nom amb l’evolució de la revista. També hi hagué altres seccions que 

aparegueren i desaparegueren en funció deis daltabaixos de la publicació, com 

ara: Economía, Sociedad y Cultura, Economía y Trabajo, Crónica desde Madrid, El 

“Rollo” de Castelló, Barcelona és Bona, Crítica, De Madriz al Cielo, Hombre y 

Epoca, Fotomatón, Made in Spain, A mi manera, Aquí TV, La Galaxia de 

Gutenberg, Marginalia, La Lupa o Do-Re-Mi. La secció Tribuna Libre, per exemple, 

fou una finestra oberta a sindicalistes, dirigents d’organitzacions socials, membres 

d’associacions culturáis i militants de partits polítics que no trobaven altres espais 

de premsa per publicar el seu parer.

Tal com declarava la propia revista, obrien les seues págines “a tots aquells 

ciutadans i sectors socials del País Valenciá que, del primer a la dreta fins a Púltim 

per l’esquerra, respectaven les regles del joc democrátic”. La secció Carta Blanca, 

destinada a les caries deis lectors, mostra un públic majoritáriament consonant 

que es reconeix en la ideología de la publicació, es reaferma en les creences i rep 

la gratificado de poder-se expressar, al costat -operació habitual de legitimació 

periodística- deis detractors de la línia del setmanari i els ofesos peí contingut 

d’algun article.

VS identifica les seues opinions amb les deis lectors a través, entre altres 

recursos, de Pús de la primera persona del plural (no olvidemos, ens juguem, los 

que creemos, entre todos haremos...), i els incita a expressar-se en la revista i a 

implicar-se en els problemes de qué informa i opina. Un altre recurs és la lectura 

oberta deis temes, tot deixant en Paire les propostes de resolució i invitant a la 

reflexió i la mobilització. La majoria deis articles barregen informado i opinió.
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La ideología del setmanari es troba present a gairebé tot l’escrit. Així, per exemple, 

en un extens reportatge sobre el decret de bilingüisme aprovat per UCD, sense 

entrar a fer una análisi qualitativa en profunditat del text, podem trobar els 

següents adjectius associats al decret: vergonzoso, humillante, discriminatorio, 

confuso, acientífico, conflictivo, i també les expressions i frases: genocidio cultural, 

somete a la lengua a un papel folflórico, atropello cultural; mentre que per a referir

se a la protesta que ha provocat el decret usa els termes: imparable, popular, 

intensa, contundente, viva. VS no amaga la seua posicíó contraria al decret i a 

favor de la mobilització social en la seua contra. La seua tríade ideológica, 

“llibertat d’expressió, autonomía i democracia” és permanent durant tota la seua 

trajectória, troba la complicitat del lector i se’n nodreix i, fins i tot, en algún moment, 

com és el cas del reportatge que comentem, ataca la tebiesa deis partits 

majoritaris de Pesquerra valenciana. Tanmateix, els atacs més ácids van sempre 

adregats ais diari Las Provincias i a la seua subdirectora, María Consuelo Reyna, a 

la UCD i al que anomenen bunker-barraqueta.

En qualsevol cas, els reportatges que publiquen solen posseir una bona base 

documental i aporten suficients dades i antecedents del que tracten. Destacaren, 

en aquest sentit, reportatges com “Guía secreta de la aristrocracia valenciana”, “El 

Opus entre nosotros” , “Quien es quien en la comisión de transferencias” , 

“Feixistes, rojos i capellans” , entre altres reportatges de títols ben significatius. 

Sovint, els articles o reportatges que poden teñir conseqüéncies negatives per a 

Pautor, per possibles repressálies de Pextrema dreta o eventuals demandes 

judicials, son sígnats per la mateixa revista, tot amagant la identitat de Pautor, 

recurs, d’altra banda, prou habitual en les publicacions de taranná democrátic 

durant la transició. També conreen el genere de Pentrevista i el de la biografía de 

personatges il.lustres, els quals usaren per a donar veu a polítics i intel.lectuals i 

per a recuperar la memoria deis prohoms valencians.
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L’estil que utilitzen generalment és directe i combatiu, próxim al deis partits 

d ’esquerra, encara que tractant d’evitar-ne els components dogmátics. El 

llenguatge emprat és senzill i accesible, farcit d’expressions col.loquials que 

apareixen fins i tot en els articles on el llenguatge és més formal.

Quant ais temes sobre el País Valencia que ocupen les seues planes, d’acord amb 

la seua oposició al centralisme de Valencia, sovintegen les informacions sobre les 

comarques d’Alacant i Castelló. En aquest sentit, els mapes cognitius que deriven 

de les ciutats, comarques i territoris citats ais editorials ens indiquen una clara 

focalització de l’interés de la revista peí territori valencianoparlant del país, la 

majoria de les comarques del qual son esmentades diverses vegades, tot i que el 

major nombre de citacions es concentra en les comarques centráis. No s'hi fa 

esment de les comarques castellanoparlants que es corresponen amb el país 

interior, ni tampoc de les valencianoparlants de l’interior com PAIcalatén. Quant a 

l’Espanya que se cita la major densitat es troba ais territoris de llengua catalana, 

l’antiga corona d’Aragó i els territoris de les “comunitats históriques” de Galicia, 

Euskadi i Navarra, per aquest ordre. L’Espanya de parla castellana i les liles 

Canáries són inexistents ais editorials de VS, llevat de Madrid, per raó de la 

capitalitat dé l’Estat, i Andalusia, per la coincidencia d’interessos en aconseguir 

{'autonomía per la via de l’article 151 de la Constitució.

Tal com es desprén peí que hem apuntat fins ara, l’enfrontament amb la dreta 

valenciana i la conseqüent persecució eren inevitables com hem vist en les 

experiéncies anteriors. Anónims cada dia, telefonades insultants i amenaces de 

bomba situaven VS en el punt de mira deis sectors reaccionaris (vegeu nota 4.15).

Tots els entrevistáis que hi treballaren o la conegueren de prop consideren que VS 

va marcar una inflexió en el periodisme valencia, que va ser una escola de
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periodistes. De fet, allí escrivien gent com Josep Vicent Marqués, Pilar López, 

Emilia Bolinches, Miquel Ángel Villena, R. Ventura Meliá, Jesús Sanz o Javier 

Valenzuela. El mateix Fabregat afirma que “la matriu de la revista, encara que 

supura la ideología, era més de gent que volia ser periodista o escriptor que 

d’ideólegs. Per aixó, jo mateix era tan temerari escrivint, perqué no n’era 

conscient” (Xambó, 1995, pág. 84).

L’any 1980, exhaurits els recursos económics i havent de renovar els crédlts; 

Valencia Semanal va tancar. El moment de la seua desaparició coincideix amb la 

davallada de la premsa periódica a Espanya que, entre altres factors, s’ha 

relacionat amb el progressiu desinterés de la població peí seguiment de l’activitat 

política una volta s’ha produít una certa estabilització del nou régim, tot i que 

precaria com es va veure després pels intents de colp d’estat; és el que en aquells 

dies es descrivia amb les etiquetes del “desencanto” i el passotisme. D’altra 

banda, en el cas de VS, cal considerar que la imminent eixida ais quioscs del 

Diario de Valencia , atenent que els socialistes eren els darrers propietaris de la 

revista i albora parí important de l’accionariat del nou diari, potser aconsellava 

centrar els esforgos i els recursos en aquesta nova empresa comunicativa, 

operació més ambiciosa quant a influencia social i de major envergadura des del 

punt de vista financer i empresarial. Finalment, la necessitat de trobar una sortida a 

l’atzucac en qué es trobaven les negociacions per l’Estatut d’autonomia, dimitit 

Albinyana com a president del Consell i caigut en desgrácia dins del propi partit, 

tancada la via de l’article 151 de la Constitució per a l’autonomia valenciana, amb 

Joan Lerma com a nou líder del PSOE, potser va contribuir a la desaparició de 

Valencia Semanal quasi alhora que els socialistes s’apressaven a fer públic el 

seu projecte d’Estatut i iniciaven una nova estratégia política de “moderació” 

desconnectant-se de les torces polítiques a la seua esquerra tant en les qüestions 

nacionals com en les socials. Llavors, es pot considerar amb certa consisténcia



que Valencia Semanal ja no convenía ais interessos polítícs de l'elit, ja emergida, 

que havia pres el poder municipal l’any anterior a les principáis ciutats del País 

Valencia. En qualsevol cas, aqüestes consideracions fináis no són més que 

hipótesis de treball que oferim a les futures investigacions sobre aquest període 

convuls de la historia valenciana recent.

4.2.2.- Del projecte Crónica al Diario de Valencia (1980-1982)

Part de la plantilla de Valencia Semanal es va incorporar poc temps després al 

nou projecte per aconseguir una premsa valenciana democrática: el Diario de 

Valencia (DV). La idea d’un diari alternatiu ais dos periódics que h¡ havia a 

Valencia feia temps que venia gestant-se en determináis sectors preocupats pels 

efectes que sobre la societat valenciana tenien Las Provincias i Levante.

El primer antecedent fou el diari Al Dia que ja hem considerat en un altre moment. 

Ais setanta, es posa en marxa el projecte Crónica que va conduir a l’eixida del 

Diario de Valencia. La dificultat principal, després d’aconseguir els díners que 

calien, sempre era la manca d’una rotativa. I aixó va paralitzar el projecte dues ! 

vegades (vegeu nota 4.16). Finalment, després d’una intensa campanya de 

captació de prop de dos milers de petits accionistes i la participació económica ¡
i

deis pocs burgesos amb projecció cívica i demócrates (vegeu nota 4.17), l’any 

1980, va aparéixer el diari recuperant la histórica capgalera propietat deis hereus 

de Luis Lucia, ates que el nom previst inicialment, Crónica, ja tenia propietari i no 

era disponible. Aquesta darrera anécdota ¡Ilustra la manca de previsió amb que 

es va actuar quant al llangament del periódic i n’explica, en part, les dificultáis
i

posteriors.

J. J. Pérez Benlloch (1987, p 181), promotor i primer director del diari, ha destacat



dues característiques importants del projecte. La primera, quant ais subscriptors 

del capital inicial de 75 milions de pessetes; “es tractava predominantment de gent 

jove, ideológicament d’esquerres i nacionalista, amb els matisos i graduacions 

que pogueren fer-se”. La segona característica, peí que fa a la intervenció deis 

partits; “els partits polítics, com a tais, no tingueren una participació activa en la 

gestació del periódic, encara que en una fase avangada de la promoció 

s’incorporaren membres del PSPV-PSOE, els quals posteriorment ocuparen 

carrees en els órgans directius de Pempresa”.

Des del punt de vista ideológic, el DV va viure en una continua contradicció des 

del primer dia. Els petits accionistes volien un diari d’esquerra i nacionalista, el 

sector liberal pugnava per un diari que anomenava objectiu i apte per a tots, els 

socialistes que s’havien fet amb una part important de les accions i, per tant, del 

poder al si del diari temien Pestigmatització com a nacionalistes que els podia 

llengar Panticatalanisme. Com ha dit Ferran Belda, “no acaba d’acontentar a ningú, 

perqué tots esperen (del diari) una cosa distinta de la que dona. Com que és un 

projecte col.lectiu, tots tenien el seu projecte al cap més o menys esbossat. 

Aleshores, uns esperaven que el diari fóra en valencia, i no ho va ser; els altres el 

volgueren trotskista, i no ho fou; alguns el volgueren partidari deis Paísos 

Catalans, i no ho va arribar a ser exactament. I, ciar, alió creava una insatisfacció 

generalitzada entre els seus lectors que, damunt, n’eren pocs com per a garantir-li 

uns ingressos publicitaris suficients per a subsistir” (Xambó, 1995, pág. 57).

Rosa Solbes, amb una mirada des de dins, ho ha sintetitzat així: “el diari no tenia 

una línia, i aixó el periodista ho nota per a mal. Está bé que no hi haja censura, 

pero tampoc no és bo Pabséncia de criteri (...) Tampoc la redacció no sabia per on 

anava la propietat. Deis xicotets accionistes, saps que no s’en fa un diari (...) Ells 

(el consell d’administració) se sentien molestos o contents amb Parbitrarietat del
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que cada dia eixia al diari. No h¡ havia un posicionamení per part de l’empresa i, 

per tant, els informadors anávem al nostre aire i publicávem el que ens donava la 

gana. I em consta que moltes vegades molestava profundament al consell 

d’administració. Gran part de la desteta del diari va ser per aixó” (Xambó, 1995, 

págs. 244-245). I el mateix Pérez Benlloch ho confirma: “un pecat d’aquell diari no 

va ser el radicalisme, sinó l’ambigüitat deis pronunciaments”.

Tot i aixó, la línia mig nacionalista que tractava de dur el diari fou desautoritzada 

peí consell d’administració, el qual pretenia un diari un poc més liberal que Las 

Provincias i més procliu ais socialistes. Els representants del PSPV al consell 

d’administració -Manuel Sánchez Ayuso, Francesc Rico i Rafael Rico- també 

s’oposaren a la línia ‘nacionalista’ del diari i demanaren canvis. Aquesta 

controversia interna es produía alhora que el diari es trobava en un atzucac 

económic; una gran part deis accionistes més rics no havien aportat els diners a 

qué s’havien compromés i deis petits tampoc no s’havien recaptat tots els diners. 

Es va optar per l’expansió i el canvi tot duplicant el capital subscrit, incorporant 

persones notables del món empresarial i portant un gerent de Madrid. Destituít 

Pérez Benlloch com a director, es va passar de l'austeritat deis primers mesos, 

quan a penes arribava per a pagar les nomines, a una certa opulencia. De vint-i- 

set redactors es va passar a seixanta persones (Xambó, 1995, pág. 157).

La nova línia l’explica amb claredat Rosa Solbes: “amb la nova direcció de 

Montesinos (Jesús) jo sí que vaig percebre un canvi a la dreta, cap al populisme, 

‘la sección de sucesos va a ser ahora de lo más importante’, una orientado més 

groga, més comercial i molt menys compromesa des del punt de vista polític i ni 

tan sois cultural” (vegeu nota 4.18). La constitució i el funcionament d’un Comité 

Ideológic pretenia substituir l’efecte ideológic del període anterior peí 

sensacionalisme. Vicent Ventura i Joan Fuster novament eren vetats en un mitjá
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escrit valencia. I ara ja en els anys 80. El mateix Ventura ho explica així: “eixa 

maniobra (la gestació del diari) ja va náixer fotuda, perqué, ciar, era un periódic 

diferent, pero, els que posaven els diners, sempre pocs i insuficients, també tenien 

por de l’anticatalanisme, etc., i també varen fer un projecte en qué hi havia 

persones vedades, com ara jo mateix (...) Els senyors que posaven els diners no 

volien que hi col.laborara jo, ni massa Fuster (Joan) tampoc (...) Eixos projectes, 

per tant, es varen fer sense els diners necessaris per a aguantar i sense el 

suficient esperit democrátic (Xambó, 1995, pág. 259).

Malgrat la nova línia editorial i el canvi d’imatge del periódic, el Diario de Valencia 

desapareixia l’any 82 amb la mateixa mitjana de vendes que l’havia deixat Pérez 

Benlloch, uns 11.000 exemplars. Mai no arribaren a consolidar una difusió 

superior ais 14.000 exemplars. Pérez Benlloch (1987, p.183), malgrat que la seua 

versió cal contemplar-la amb un cert distanciament peí fet d’haver estat persona 

implicada i, posteriorment, marginada del diari, n’ha explicat el final amb les 

següents paraules: “es cregueren el conte de la Hetera i caigueren en caos 

económic, confiats potser en una festa de crédits barats i subvencions oficiáis deis 

nous socialistes, socis aleshores. Pero el maná no hi arriba, les despeses 

escalaren quotes aflictives i tot el somni es va reduir a un espasme de malastrucs”. 

Sembla prou encertat el dictamen de Pérez Benlloch, tot i la seua implicació, si el 

comparem amb el d’altres periodistes del moment, de dins i fora del diari (vegeu 

nota 4.19).

En definitiva, la migradesa de recursos económics, la mala gestió empresarial i els 

vaivens quant a la línia ideológica, l’explicació deis quals es troba íntimament 

vinculada ais sotracs de la batalla de Valéncia amb les ambigüitats i dificultats 

quant a la identitat deis valencians, juntament amb les abrandades defenses de la 

catalanitat que atien les campanyes d’intoxicació deis sectors culturalment
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irracionals, i no convé oblidar-ho els interessos polítics deis diversos partits, 

portaren una vegada més a la fi d’un projecte periodístic que va maldar durant dos 

anys per mantenir-se ais quioscs valencians.

Sobre les cendres del Diario de Valencia, el mateix Pérez Benlloch i qui n’havia 

estat l’editor, Gabriel Cort, posaren en marxa Noticias al Dia ais pocs mesos, tot 

aprofitant part de la plantilla anterior i la disponibilitat deis tallers. La intenció era 

clara; estar al carrer quan desapareguera el Levante, ocupar-ne el lloc i recollir-ne 

la cartera de publicitat.

En unes condicions més modestes quant a recursos i personal que les que havia 

tingut el projecte anterior -ara ja no es tractava d’un projecte col.lectiu, sinó de la 

conjunció d’interessos d’un periodista i un editor- Noticias al Dia eix al mercat i ven 

13.000 exemplars. Ara bé, si abans s’havia apostat per un tercer diari de la ciutat 

de Valencia amb voluntat de projectar la influencia sobre el país, rexperiéncia 

semblava demostrar que no era possible -un estudi de mercat que va encarregar 

el Diario de Valencia la tardor del 1981 establia un sostre de 25.000 lectors 

potenciáis, cosa que, alhora, era el mínim per a la viabilitat económica del 

periódic. Ara, per tant, es tractava només, xafant de peus a térra, de ser el segon 

diari si desapareixia el Levante. Com es sabut, Levante no va tancar i Noticias al 

Dia va desaparéixer el 1984, poc temps després que la cadena Prensa Ibérica 

adquirirá el Levante en la tercera subhasta.
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4.2,3.- Altres experiéncies en Támbit local i comarcal.

4.2.3.1.- La premsa local.................................................................................................

L’historiador de la premsa valenciana Ricard Blasco (1985), en un article sobre la 

premsa comarcal, es congratulava de la florida que havien tingut aqüestes 

publicacions d’engá de la restaurado democrática i establia un cert paral.lelisme 

amb l’emergéncia d’aquesta premsa en la década anterior a la República, tot i 

indicar que ara es tractava d’una premsa més informativa que política. El mateix 

autor apunta que molta de la premsa que anomenem comarcal no abasta de fet 

l’ámbit de la comarca, és a dir, es limita a la localitat estricta on es publica. En 

qualsevol cas, independentment del seu abast, l’embranzida de la premsa local a 

partir de la constitució deis primer ajuntaments democrátics és innegable com 

veurem, i crea una xarxa densa de publicacions arreu del país on abans hi havia 

ben poca cosa.

Cal parar esment que la totalitat de les publicacions comarcáis de carácter més 

periodístic, revistes d ’informació general no de genere o especialitzades, 

apareixen després de Tambada deis socialistes a la Generalitat i tenen molt a 

veure amb Timpuls institucional que les facilita. De fet, totes hi apareixen entre el 

1983 i el 1985, i una bona part d’aquestes publicacions comarcáis es mantenen 

per les subvencions de les diputacions respectives o les mancomunitats. De la 

mateixa manera, en el període de qué ens ocupem ara, també será 

fonamentalment el poder institucional en Támbit local Timpulsor de la major part de 

les publicacions.

El salt quantitatiu, i per la seua volada també qualitatiu, és important si atenem que 

abans del 1979 només hem trobat 9 publicacions d’informació local que, en
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conjunt, arribaven a un tiratge de 24.500 exemplars. En tres anys, del 1980 al 

1982, sorgiran 34 noves revistes locáis que sumen un tiratge superior ais 100.000 

exemplars (106.100), tal com es pot veure al següent quadre n. 4. Cal considerar, 

d’altra banda, que, tot i que incloem aqüestes publicacions dins l’apartat de les 

experiéncies alternatives, són ben migrats els casos en qué no es troben sota la 

férula de l’ajuntament. No obstant, la novetat de l’experiéncia quant a aproximació 

informativa deis ciutadans a la seua realitat més immediata, la inclusió de 

reportatges sobre temes locáis, cultura, joventut, agricultura, societat, etcétera, 

tot i que al costat de la pesantor de la informació oficial, mantenen un to próxim, 

espontani i entusiasta, característic deis agents culturáis d’aquells anys de 

transició, que conté ingredients que considerem alternatius.

Quant al format d’aquestes pubíicacions, sol ser bastant uniforme, de tipus foli o 

semblant, amb un nombre de pagines prou variable que no sol depassar les 50. 

La mitjana se sitúa entre les 15 i 20 pagines. L’ús del color és cada vegada més 

habitual en la portada i contraportada. Peí que fa a l’us del valencia, tot 

considerant els baixos nivells de capacitat escrita en aquell moment, no sol 

depassar un 50 per cent de la superficie redaccional. De fet, la majoria se sitúen 

en percentatges que oscil.len entre el 20 i el 40 per cent. L’escrit en valencia 

acostuma a ser habitualment el resultat de les col.laboracions i les cartes deis 

lectors.

A més d’aquestes publicacions locáis, floriren durant la primera meitat deis 80 un 

bon feix de revistes de carácter cultural impulsades per associacions culturáis, 

ateneus i col.lectius diversos, la majoria de les quals desapareixeren en pocs 

anys. N’hem pogut comptabilitzar 25 baixes distribuídes per tot el territori valencia.



OUADRE 4 .4
PREMSA LOCAL 1979-1982

LOCALITAT TÍTOL PERIODICITAT TIRATGE ANY D'APARICIO
Alaquás Portes Obertes b im es tra l 8 . 000 1979
A lcora L 'A lc o ra  Avui mensual 550 1980
L ' A lcúd ia Eina tr im e s tra l 3 . 000 1980
Algemesí Berca b im es tra l 8. 300 1981
A lacan t t r im e s tra l 15.000 1981
A lte a mensual 900 1979
A io ra guadrim estra l 2 .000 1980
B e n ica rló Contes de V i la mensual 500 1979
Bunyol tr im e s tra l 3 .500 1980
B orriana E l P ía mensual 3 .000 1979
Calp Calp t r im e s tra l 1 .000 . . . .  1 9 8 1 .

Canals tr im e s tra l 4 .000 1982
C arca ixen t Sénia b im es tra l 3 . 500 1982
C a s te lló  de Rugat q u adrim estra l 750 1982
C a ta rro ja E l b u t l l e t í b im es tra l 2 .000 1979
C u lle ra tr im e s tra l 3 . 000 1979
Chiva In fo rm a tivo  Chivano b im es tra l 1. 500 1981
E lda V iv i r  en Elda qu inzenal 6 .000 1981
Genovés quadrimes t r a l 600 1981
G o d e lle ta Godayla tr im e s tra l 1. 000 1979
Massamagrell ' q u ad rim estra l 3 .500 1980
M is la ta La F in e s tra b im es tra l 5. 000 1979
Monóver E l V e ln a t mensual 2. 500 1979
Museros sem estral 1 .500 1980
Onda E l F u ll setmanal 1. 000 1982
Paterna b im e s tra l 1. 500 1979
P e tre r E l C a rre r mensual 2 .000 1980
Picanya sem estral 2 . 500 1979
Picassent L'Om de P icas . t r im e s tra l 4. 000 1979
Q uart de P oblet cada 45 d ies 3 . 000 1980
Sedaví V e ln a t t r im e s tra l 3 . 000 1979
S i l l a t r im e s tra l 2 . 000 1980
T o rren t mensual 5 .000 1980
V il le n a mensual 1. 500 1981

F o n t: G e n e r a l i t a t  V a le n c ia n a . D. G. M it ja n s  de C o m u n icad o . 1986.
E lab o rac ió  p ro p ia

Entre les que apareixen al període que tractem, 1979-1982, unes poques arriben 

fins al 1986, últim any que tenim constancia de la seua existencia. Són Els Ares de 

Manises, La Fénix Troyana de Chelva i fíaim  de Benicássim.

En el camp específic de les publicacions de literatura, destaca l’aparició, l’any 

1982, de la revista L’Espill, publicació trimestral de creació literaria, crítica, 

dossiers i ressenyes, que fou dirigida des del primer número per Joan Fuster i
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editada per Eliseu Climent. Els 2.000 exemplars de tiratge es distribueixen per tot 

el domini lingüístic catalá i entre els experts en catalanística d’arreu del món. Ha 

esdevingut una publicació rellevant dins la literatura catalana contemporánia.

També apareixen en aquest període dos periódics d’intercanvis destináis a facilitar 

la compravenda; un a Castelló, Detot (1982), integrament en castellá, malgrat el 

que podría induir a confusió la capqalera. Té una tirada de 2.500 exemplars i una 

periodicitat quinzenal. A Valencia havia sortit el 1980 el setmanari Trajín, que 

posteriorment eixirá dues vegades per setmana amb un tiratge inicial de 25.000 

exemplars. També traurá més endavant una edició per a La Ribera.

Finaiment, hi ha una conserable emergencia de fanzines, publicacions de carácter 

contracultural (undreground) vinculades a grups i col.lectius de carácter ben 

divers, les quals naixen i moren amb la mateixa rapidesa que els grups que les 

impulsen. N’hem comptabilitzat fins a 30 que existien l’any 1984, la majoria de les 

quals, una vintena, publicades i distribuídes a la ciutat de Valencia i área 

metropolitana.

4.2.3.2.- Les rádios lliures.

El moviment de les rádios liiures s’havia iniciat a Catalunya inspirant-se en les 

experiéncies, ja més desenvolupades, que es realitzaven a Europa, i especíalment 

a imitació del model italíá (Prado, 1983), amb les emissions d’Ona Lliure que 

comentaren el 4 d’abril de 1979 a Barcelona. Al País Valenciá els primers intents 

es produeixen en aquest mateix any amb la formació del col.lectiu Radio Galena, 

el qual no va aconseguir definir suficientment el seu projecte i, mancats de 

recursos económics, mai no arribaren a emetre.
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Els avantatges sociopolítics d’aquestes emissores independents de grups 

financers i partits polítics foren explicitats per Félix Guatari al col.loqui organitzat 

l’estiu del 78 per la Universitat Autónoma de Barcelona. D’una banda, una xarxa 

de rádios petites que coexisteixen unes amb altres és essencial en una primera 

fase de descentralització deis mitjans informatius i possibilita l’expressió de grups 

concrets, com ara, emigrats, moviments de dones, etc.; de l’altra permet intentar no 

només el canvi a nivell de continguts, sino també en les formes d’expressió, albora 

que assajar, al máxim, Ja interacció entre emissors i récéptors11.

Les experiéncies de les rádios lliures foren impulsades per col.lectius del que a 

Itália es va anomenar ‘Tárea de l’autonomia”, és a dir, grups de l’esquerra radical 

m inoritária, nacionalistes, ácrates, col.lectius ecologistes, fem inistes, 

d’homosexuals, col.lectius de la premsa alternativa, associacions culturáis i grups 

de teatre independent. Óbviament, segons la procedencia deis seus components, 

el grup que es forma per a Hangar una experiencia de rádio lliure presenta matisos 

diferents. Tanmateix, per tal de globalitzar l’esperit d ’aquestes experiéncies, 

podem fer-ne una síntesi seguint “El Manifest de definició i contingut de les rádios 

lliures” que va sorgir de la Sisena Trobada de Rádios Lliures, celebrada a 

Villaverde el maig de 1983 (Dolg, Sanchis i Deó, 1985, págs. 82-83).

Després de reivindicar el dret que tota persona té a expressar lliurement opinions 

o a criticar i oferir alternatives a tot alió que ens afecta directament o indirecta, i 

afirmar que els mitjans de comunicació privats i públics están al servei del poder, 

les rádios lliures s’autocaracteritzen de la manera següent:

- carácter no professional

- funcionament autogestionari

- autonomía deis grups de pressió política o económica que pretenguen alterar el

u "Llegan las radios libres”. Valencia Semanal, n. 41, octubre de 1978.
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missaíge a difondre

- radio participativa, al servei de la comunitat, amb l’objectiu d’acostar l’emissor i el 

receptor

- Iluita contra el monopoli i la centralització de la comunicació des del marc 

quotidiá

- situats al marge de qualsevol compromís que no siga difondre la realitat sense 

retalls ni limitacions

- potenciar la comunicació contra tota mena de relació social de dominació i suport 

a una forma de vida alternativa.

Amb aquests plantejaments i en el context de rebuig a la legislado aleshores 

vigent quant a les emissions radiofóniques, la persecució governativa i els 

precintaments de les emissores esdevingueren un fet quasibé quotidiá. Les rádios 

lliures desafiaren repetides vegades les autoritats trencant els precintes i 

reprenent les emissions.

Del 1982, any de les primeres emissions de Radio Kiara , al 1985 es produeixen j  

tot un seguit d’experiéncies de rádios lliures al País Valenciá, les quals s’iniciaren 

a la ciutat de Valencia, pero prompte s’estengueren per algunes comarques, en 

aquest cas darrer amb un major accent de reivindicació nacionalista i de 

recuperació lingüística. Tot i que hi hagué prou més projectes que realitats en 

emissió i que potser no hi apareguen totes les que de fet arribaren a emetre, al 

quadre següent (4.5) oferim una relació de les experiéncies de qué tenim 

constáncia.

La practica totalitat de les emissores ressenyades foren clausurades per ordre del 

governador civil Eugeni Burriel. La veterana Radio Klara, formada majoritáriament 

per persones d’ideologia ácrata, va patir durant aquest temps fins a tres j
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tancaments. Les emissores de comarques, davant les dificultáis legáis i 

la persecució policial, adregaren les seues energies, en la majoria deis casos, a 

aconseguir la recepció de les emissions de la TV3 al País Valencia, arribant fins i 

tot a instal.lar microrepetidors que en facilitaren la difusió del senyal, com fou el 

cas del col.lectiu de Radio 5 a Sueca. Al final de la década, només subsistien 

Radio Klara -la qual finalment va sol.licitar i va rebre autorització de la Generalitat 

Valenciana per a emetre dins les darreres concessions d’emissores FM- Radio 

Libertaria i Radio Funny, aquesta darrera apareguda é l '1986.

QUADRE 4.5 

RÁDIOS LLIURES AL PAÍS VALENCIÁ M982-19851

EMISSORA LOCALITAT DATA D’INICI
Radio Klara Valencia 3 del 82
Rádio Puga Valencia 10 del 82
Radio 5 Sueca 12 del 82
Rádio Califat Valencia (Benimaclet) 2 del 83
Rádio Torta Paterna estiu del 83
Radio Unidad Sagunt estiu del 83
Rádio l’Horta Independent Paiporta 10 del 83
Rádio Pessic Pedreguer 11 del 83
Rádio Manola Banyeres primavera del 84
Rádio Socarrada Xátiva 10 del 84
Rádio Astérix Benetússer 11 del 84
Radio Libertaria Valencia 11 del 84
Rádio Iris Valencia 11 del 84
Rádio Activa Valencia (Russafa) 9 del 85

Font: Dolg, M., Sanchis, V. i Deó, F.J.(1985). Elaborado propia.

Potser la desaparició d’aquestes experiéncies induesca a pensar que fou un 

esforg en el buit, tanmateix, la seua experiéncia va impulsar el debat sobre la 

llibertat d’expressió i va posar en evidéncia la necessitat d’articular els projectes 

polítics i els projectes comunicatius (Moragas, 1988). D’altra banda, alguns 

aspectes de la legislado radiofónica espanyola (Pía Transitori FM) foren, en part, 

una resposta a la demanda social de llibertat d’emissió per tal de neutralitzar el 

creixement i desenvolupament de les rádios lliures (Gifreu, 1983). Finalment, el
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Ilegat d’aquestes emissores fou ben visible al cap deis anys en un conjunt de 

programes, ara des de les rádios legáis, que incorporaren elements del seu estil 

radiofónic: teléfon obert a l’audiéncia, debats, entrevistes informáis, to lüdic, etc.
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CAPÍTOL CINQUÉ: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LA

CONFRONTACIÓ PEL MODEL DE SOCIETAT

5.1.- Del conflicte lingüístic al conflicte polític.

El conflicte lingüístic valencia és el resultat d’un procés llarg i complex de 

castellanització idiomática que s’inicia amb la decadencia del País Valencia a 

partir del segle XVI i que conduirá a una castellanització més intensa peí paper 

que hi va jugar l’església i l’aristocrácia i, en temps més próxim, per l’escolarització 

generalitzada de la població i la quarta generació de mitjans de comunicació de 

massa (rádio i cinema, fonamentalment, en un primer estadi, i, de manera més 

generalitzadora encara, amb la televisió), a més deis forts contingents 

d’immigració no assimilada culturalment, procés que anirá acompanyat per 

l’elaboració i difusió de discursos ideológics favorables a la substitució lingüística 

en la mesura que es titla la propia llengua d’inadecuada per a la producció cultural 

i l’adopció del castellá esdevé símbol d’estatus. El substrat castellanista- 

espanyolista d’aquests discursos ha quedat ben establert, com també el 

component provincia d’un tal plantejament (Ninyoles, 1979). Els seus principáis 

portaveus sorgiran de la burgesia valenciana. Seria llarg d’explicitar, ara i ací, la 

génesi del sucursalisme de la burgesia valenciana i el comportament lingüístic 

pro-castellá que ha comportat, així com l’espanyolisme dependent i 

l’anticatalanisme en qué es fonamenta (vegeu nota 5.1). Entenem que depassa els 

objectius d’aquest treball i, d’altra banda, ha quedat descrit i analitzat per la 

historiografia moderna i pels treballs de la sociolingüística (Fuster, 1962; Cucó, 

1965 i 1971; Lluch, 1976; Martí, 1990; Ninyoles, 1969 i 1975).

En qualsevol cas, ais efectes d’aquest text, convé reteñir, primer, que la burgesia 

valenciana havia abandonat l’ús de la llengua alhora que es complaía
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eventualment en les lloances nostálgiques d’un passat idealitzat; segon, que 

históricament el manteniment de la llengua ha estat cosa deis sectors populars, la 

fidelitat deis quals no ha estat una qüestió de consciencia, sinó el que podríem 

anomenar una inercia antropológico-cultural ben trufada de diglóssia; tercer, que 

l’emergéncia d’un discurs alternatiu a la “ideología valenciana”, folkloritzant i 

tópica, entre els joves intel.lectuals a partir de l’aportació fonamental de 

Nosaltres, els vaiencians de Joan Fuster, que s’estendrá arreu del País Valencia 

durant els setanta, fa explícit socialment el que era un conflicte fins aleshores 

impedit en la seua expressió política per les circumstáncies de l’época, obre una 

via d’investigació moderna a la realitat valenciana, deté el procés de substitució 

lingüística i fa palés el component clarament polític de les actituds lingüístiques i 

les diverses practiques i concepcions quant a l’ús social en qué es fonamenten; 

quart, el món faller que s’havia institucionalitzat sobre la matriu del “valencianisme 

temperamental” (Armo, 1993) i que havia sofert un “procés de reinvenció i 

reconformació sim bólico-ritual i ideológico-política” sota el franquisme j 

(Hernández i Martí, 1995), nucleará l’activisme “blaver” (vegeu nota 5.2) front al 

nacionalisme emergent.

Els origens remots del conflicte civil entre vaiencians que es desencadena amb 

major intensitat durant el període de la transició política es troben en la secular 

méfiance anticatalane. Amb aquest concepte hom designa l’admiració i el rebuig 

envers els catalans. Admiració per posseir unes suposades qualitats que els 

vaiencians envegen: esperit d’empresa, iniciativa, cohesió de grup, lleialtat 

comunitaria, consciencia cívica, fidelitat lingüística, etc. Rebuig per la formulació 

negativa d’aquestes mateixes qualitats: orgullosos, egoistes, interessats, 

exclusivistes, etc. Rafael Ninyoles (1972), en analitzar les arrels d’aquest prejudici, 

relacionará aquesta “racionalització consoladora i compensatoria” amb la propia 

situació deis vaiencians. Projectant el prejudici cap a l’exterior, mecanisme tipie de
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la xenofobia, i instal.lant-se en la idealització compensatoria, exaltació de les 

“esséncies”, s’aconsegueix elevar “alio nostre” i, correlativament, degradar “alió 

vostre” . Rau al fons una tensió per ‘Texemple de demostració” que implica 

Barcelona com la ciutat més desenvolupada i moderna de l’área cultural. Per a 

uns, comporta un estímul; per a uns altres, es veu com un perill. És la por al canvi 

el que fomenta el prejudici. El conflicte s’expressará a través d’antinómies com 

cataíá (llengua normalitzada i moderna) i valencia (parla popular i vernacla), les 

quals, seguint Ninyoles, remeten sempre a Tantinómia progrés/estagnació. Així, 

podem entendre que les implicacions interclassistes d’aquest prejudici i les seus 

seqüeles localistes són “una máscara per al privilegi”, un reflex defensiu que 

oculta el “conflicte central”: els problemes de l’estructura económica valenciana i 

les tensions socioculturals; en definitiva, el conflicte en les relacions socials. Al 

límit, s’arriba a la paradoxa de menystenir els del propi grup (els vaiencians) 

perqué els manquen les qualitats perverses que s’atribueixen ais catalans (vegeu 

nota 5.3).

D’altra banda, amb la pervivéncia latent d’aquest prejudici envers els catalans que 

será l’aglutinant principal del suport de determináis sectors populars a 

I’anticatalanisme, l’antecendent immediat de la batalla de Valencia fou la reacció a 

la publicado del llibre de Joan Fuster, El País Valenciano, una guia de viatges de 

l’editorial Destino. Anteriorment, el catedrátic Diego Sevilla, diputat provincial, 

profundament franquista i anticatalá, havia publicat uns articles al diari Levante, 

“Burguesía y catalanismo” i “Alerta a los valencianos” 1 , en qué afirmava que els 

catalanistes de Valéncia estaven a sou de la burgesia barcelonina, que eren uns 

comunistes, uns nazis, i coses per Pestil, sorprenents en un catedrátic de dret 

polític. Fuster li va contestar amb Particle “Mi vela en este entierro” 2, el contingut 

del qual va haver de rebaixar per les pressions del director del diari. La

1 Levante, 22-11-62 i 29-12-62, respectivament.
2 Levante, 5-1-63.
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coincidencia d’aquest article amb Paparició del llibre fou aprofitada per alguns per 

a quedar bé amb el suposat ofés Diego Sevilla atacant Fuster des del diari. El 

Levante va publicar tota una página contra el llibre. Al mateix temps, des de Las 

Provincias, J. Ombuena que n’era el director, va organitzar una campanya 

denigratória contra Fuster. Articles i cartes al director crearen un cert clima 

d’opinió, i la méfiance anticatalaneva fer la resta per convertir Fuster en un dimoni, 

un traidor aliat a l’enemic exterior. La campanya de premsa -també contra 

Nosaltres, els vaiencians - es produí durant el mes de febrer del 63 i a les falles 

d’aquest mateix any (marg), la imatge de Joan Fuster fou cremada. Un primer 

antecedent de l’antiintel.lectualisme que exhibirá el moviment anticatalanista a 

partir deis 70 (vegeu nota 5.4). El mateix Joan Fuster, en el próleg a la segona 

edició de Nosaltres, els vaiencians, l’any 1964, lamentant Pabséncia de discussió 

seriosa sobre el llibre, diu:

Ningú no em “contesta” en el terreny i en el to en qué jo em col.locava: argument contra 

argument, dada contra dada, constatació contra constatació (...) Els meus previsibles 

contradictors es limitaren a expressar-se amb purés i simples manifestacions de mal humor, 

que no eren una fórmula dialéctica massa neta (...) La histéria hi va prendre eos, i es 

desencadena en una grotesca torrentada de papers injuriosos. Si em calgués afegir a aquest 

volum un apéndix documental per certificar els pitjors extrems de provincianisme a qué hem 

arribat, em seria suficient de reproduir-hi una selecció deis textos que en aquella ocasió em 

foren nominalment adregats. Pero l’incident no té el menor interés, i només l’al.ludeixo en la 

mesura que presenta un valor de símptoma.

Certament, era un símptoma del que s’esdevindria anys després. En aquell 

moment, anys 60, i tenint en compte, tant les limitacions de l’época quant a 

l’expressió de les opinions, com que el valencianisme es trobava en una primera 

fase de producció de discurs entre pocs, la polémica es va esllanguir prompte, tot i 

que será característic de la premsa de la ciutat de Valencia un cert to 

anticatalanista més o menys mantingut. De més a més, no convé menystenir la 

influencia publicitária, en el ressó de les idees i les obres valencianistes,
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d’aquesta campanya contraria, peí fet que, involuntáriament, els detractors 

assenyalaven el que “calia llegir” ais sectors crítics amb el régim, susceptibles, 

dones, potencialment, d’orientar-se en un sentit contrari al prescrit pels mitjans. 

Bona prova n’és el fet que la primera edició del Nosaltres... es va exhaurir poc 

temps després de la campanya de premsa. D’altra banda, les “torces vives” de la 

ciutat, comfortablement ¡nstal.lades en el régim franquista i amb l’estabilitat que hi 

podien percebre, satisfetes d’haver reafermat una vegada més la seua 

espanyolitat a través del “sano regionalismo” i haver conjurat el “perill catalá” , 

abandonaren temporalment la persecució. Tanmateix, el conflicte quant a la 

identitat cultural valenciana havia emergit públicament amb torga per primera 

vegada -amb les torces desequilibrades per les circumstáncies de l’época, és clar- 

¡ les carácterístiques básiques del discurs -les deis contraris a la catalanitat cultural 

del País Valencia- hi eren posades.

5.1.1.- La batalla de Valencia: marc general.

Durant la transició política, es desfermará una intensa lluita en qué l’status que 

havien de teñir el valencia (vegeu nota 5.5) i el castellá, la diversitat de posicions 

quant al tipus i intensitat d’autonomia davant el centralisme imperant fins 

aleshores, s’emmascarará, en el que es pot anomenar la reacció conservadora, de 

defensa del valencia entés com a no catalá, d’instal.lacio en el regionalisme 

(“sano”, “bien entendido”) que permet mantenir l’statu quo, de reivindicació de les 

“tradicions” valencianes front ais “intents catalanitzants”; en suma, hi assistirem al 

paroxisme del “perill catalá”. Mentre, des d’aquest sector, no s’hi fa cap retret al 

centralisme, i sovint l’anticatalanisme s’expressa en castellá i no conté cap 

proposta en la línia d’impulsar l’ús social de la llengua. Diversos autors (Cucó, 

1989; Burguera, 1991; Bello, 1988) han identificat el blaverisme com una reacció 

del bloc del poder tardofranquista per a adaptar-se al nou régim democrátic i
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conservar importants parcel.les de poder, tot instrumentalitzant sentiments, 

emocions i símbols d’identitat en un “totum revolutum” que comptava amb el suport 

de l’aparell de l’estat post-franquista (vegeu nota 5.6). Els sectors més 

susceptibles de ser mobilitzats per aquest discurs provenen de l’entorn taller i del 

que s’ha anomenat el franquisme sociológic, una base social que es nodreix 

fonamentalment de les classes mitjanes urbanes tradicionals, encara que la 

minoría dirigent se sitúa més amunt en l’estructura social i está formada per vells 

dirigents del franquisme local ( V. Giner Boira, I. Carrau, Miquel Ramón...), 

individualitats de Taita burgesia (Lladró, Sunyer, Lozano...) i uns pocs literats 

católics i conservadors (Xavier Casp, Miquel Adlert...) que trenquen amb el 

valencianisme democrátic a reí del esmentats antecedents deis 60 i que passaran 

de ser abrandats defensors de la unitat de la llengua a defensar el secessionisme 

lingüístic. La seua incidencia, la del blaverisme, d’altra banda, es limita en aquest 

període a la ciutat de Valencia i, en menor mesura, a la comarca de l’Horta.

La ideología del blaverisme és un receptan farcit de tópics (vegeu nota 5.7) i de 

suplantacions nominalistes. Ells són els valencianistes front ais catalanistes. Així, 

ho expressava un deis ideolegs de l’anticatalanisme:

Es, por tanto, para los catalanistas “monstruoso" hablar de valencianismo (amor a Valencia), 

valencianía (sentimiento de defensa de lo valenciano) y valencianidad (modo de ser exclusivo 

de Valencia) (pág. 97).

Como entre nosotros no abundan mucho los Sanchis, Fuster, Blasco, Guía, etc... que 

enronquecen místicamente cantando Els Segadors, no es fácil ser pancatalanista en 

Valencia; más como sí es sencillo serlo y demostrarlo en el País Catalán -antes Cataluña o 

Principado-, los valencianos veríamos con suma complacencia que los atacados por la 

epidemia se domiciliaran en el citado País (Ramos, 1978,pág. 140).

Al text podem observar la suplantado a qué al.ludíem, a més de l’exaltadó efusiva 

i Pexclusivisme amb qué s’apropia del que per a ell és la “valencianía” i la 

“valencianidad”, dos conceptes buits que designen més un estat de l’ánima que
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alguna realitat empírica. El segon parágraf és una mostra de l’antidemocratisme i 

la xenofobia de l’autor. D’altra banda, el llibre de Ramos, en el pitjor estil 

feixistizant, té tot el to d’una mena de cacera de bruix.es, on es dona noticia i detall 

deis intel.lectuals i dirigents polítics del nacionalisme; una variant particular del 

How is How per a ús de Pextrema dreta.

Aquests discursos i altres semblants trobaven el terreny adobat en el món de les 

falles. Gil-Manuel Hernández (1993), en la línia deis treballs anteriors d’Antoni 

Ariño (1989), per mitjá d’un laboríos análisi de contingut de la retórica fallera 

present ais cadafals, caracteritza la visió del món que ofereixen les falles durant el 

franquisme amb els següents elements: antimodernisme, crítica de la dona i del 

matrimoni, gust peí brófec i els temes sexuals en relació amb un puritanisme 

peculiar, anticapitalisme ambigú i populisme, una mena de pacifisme 

complementan d’un patriotisme espanyolista, fatalisme vital associat a un 

materialisme epicuri, i la defensa d’un valencianisme de carácter temperamental.

Aquesta configuració ideológica, majoritária en l’ámbit faller, proveeix al

blaverisme la major part deis seus efectius humans, alhora que la seua estructura,

organitzada quasi militarment peí franquisme i no reformada, el dota d’una gran

capacitat de mobilització. El següent parágraf, extret de les conclusions

d’Hernández i Martí, ens ho aclareix:

Cap a principis deis anys setanta, quan ja s’albirava un canvi de régim, podem dir que Cantiga 

totalització festiva s’havia fossilitzat en una ortodoxia tancada que es defensava peí reglament i 

institucions, i que s’imposava sobre les bases sense possibilitat de contestació. En aquest 

sentit, el vell valencianisme temperamental fou aprofitat per tot un corrent de la dreta 

valenciana que es va inserir eficagment en el món faller i va instrumentar d’un mode molt 

particular aquest sentiment. En certa forma, la instrumentalització política de les Falles, en un 

primer moment, va girar en torn del feixisme, posteriorment, ho féu en torn del nacional- 

catolicisme i, després, al voltant de la promoció turística i la legitimado sense més de l’ordre 

establert. Finalment, va acabar articulada en torn d’un peculiar valencianisme faller o 

“fallerisme" particular evolució del valencianisme temperamental, totemitzat i tabuítzat alhora,
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que apareixeria com l’antecedent directe de l’anomenat “blaverisme” deis temps de la 

Transició. Aquest valencianisme, vehiculat per emocions i rebuigs, per filies i fóbies 

apassionades, resultaría al seu torn recolzat per la gran expansió i significado simbólica 

assolida per les Falles (pág. 287).

D’altra banda, la simbiosi entre blaverisme i fallerisme és quasi total si parem 

esment, a més, que la bandera que defensa el blaverisme és la de la ciutat de 

Valencia, única senyera que coneixien la majoria deis fallers -ates que la senyera 

de les quatre barres fou prohibida peí franquisme- i que exhibien amb profusió 

cada any per Falles. També, peí fet del valencia castellanitzat i degradat 

ortográficament i sintácticament que usaven ais rétols deis cadafals, quan no 

usaven el castellá, i que els abocava fácilment al secessionisme lingüístic.

Ais factors socials i ideológics sobre els quals es construeix la reacció 

conservadora front al valencianisme, caldria afegir un altre eix explicatiu que fa 

referencia a la desestructuració de Ja trama tradicional (social, lingüística i política) 

de la ciutat, a la profunda transformació urbana de Valencia. És el que Ninyoles

(1992) ha anomenat la crisi urbana. Aquesta transformació és de tal magnitud que 

es podrá copsar amb unes poques dades. Aproximadament la meitat deis 

habitatges s’han edificat amb posterioritat a 1960. La classe mitjana és la que 

experimenta en aquest període major mobilitat residencial, mentre la població de 

classe baixa, i alta mitjana/alta, ocupa les cases de construcció més antiga. Com

afirma Ninyoles, “molt poca gent ha viscut tota la vida a la mateixa casa o al mateix ’
¡

barrí” (pág. 112). f

Així, en les investigacions que utilitza el socióleg a qui seguim en aquest aspecte, 

s’observa una relació significativa entre el procés de forta mobilitat i el 

desarrelament de l’entorn, amb el que aixó implica també d’émfasi en la privacitat, 

rindividuaiisme, la regressió del valenciá en els espais públics (al carrer i ais

190



barris) (vegeu nota 5.8), o el trencament d’un espai simbólic urbá. Llavors, 

l’alteració de la xarxa social urbana, “sense el suport simbólic d’altres valors ni 

sistemes d’intercanvi capagos de subrogar-los amb un nou teixit cohesionat en 

l’ámbit social i a nivell simbólic” (pág. 112), afavorirá la reacció i l’orientació de 

certs sectors tradicionals cap a opcions ideológiques m arcadament 

conservadores. El paper que hi podia haver jugat el .nacionalisme emergent com a 

element cohesionador fou frustrat de bestreta, sense que convinga menystenir les 

causes relacionades amb el mateix discurs nacionalista i les seues actuacions 

(vegeu nota 5.9). En aquest sentit, podem entendre com, desteta en gran part la 

xarxa social urbana tradicional, el “fallerisme” restará com un deis pocs elements 

integradors de la vida del barri.

En la dispersió ciutadana produída peí desenrotllisme urbá, la falla suplirá la quasi 

desapareguda relació de ve'ínat en alguns sectors. De fet, no és cap casualitat que 

el creixement deis barris periférics vaja acompanyat per un notable increment del 

nombre de comissions de falles, les quals, com ha estudiat Hernández i Martí

(1993), foren potenciades peí poder polític, a més deis beneficis ideológics i de 

control social que li reportava, com a element d’atracció turística. Les associacions 

de veíns, peí seu compte, controlades en la majoria deis casos peí Partit 

Comunista, aparegueren prou més tard com a moviment organitzat i, a més, se 

centraren en els aspectes netament reivindicatius; no oferien, dones, el vessant 

comunitari i lüdic de la vida de la falla. Les noves falles deis barris periférics, en 

aquest context, foren un deis pocs medis d’organització civil on, d’altra banda, els 

immigrats podien assajar d’integrar-se sense massa esforg, ates que el valenciá 

jugava predominantment un paper subsidian i emblemátic i amb quatre tópics més 

o menys embastats s’adquiria patent de “valenciania”. És així com la falla, al nostre 

parer, esdevé l’eix vertebrador d’un sector de la ciutat, alhora que articula una gran 

part del suport al blaverisme. De tota manera, aquests apunts demanarien alguna
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investigado específica que hi aprofundís i que fins ara només ha estat iniciada 

pels treballs esmentats d’Ariño i Hernández i Martí.

De l’altre cantó, hi havia eJs nacionaiistes i les esquerres, sorgits de la lluita 

antifranquista. El component racional i analític, reivindicatiu peí que fa a la 

recuperació cultural i lingüística valenciana, i utópic esquerra quant al futur del 

País, hi és predominant. Reconeguts intel.lectuals, professors i estudiants 

universitaris i activistes antifranquistes en general en formen part. La seua 

preséncia, amb major o menor influencia s’estén arreu del País (vegeu nota 5.10). 

La reivindicació nacionalista es vinculava al futur democrátic i, progressivament, 

els partits de Tesquerra espanyola incorporaren a les seues reivindicacions aiguns 

elements programátics del jove nacionalisme valencia, tal com feren també les 

organitzacions del moviment obrer. Si les aspiracions democrátiques es 

condensaren en la demanda de llibertat i amnistía, la recuperació nacional era 

formulada en la reclamado d’estatut d’autonomia. Tanmateix, l’assumpció per part 

de l’esquerra espanyola d’alguns punts programátics del nacionalisme era feble; 

producte, d’una banda, de la polarització dreta/esquerra que s’estava produint -per 

aixó serán ells els que congelaran el conflicte i pactaran amb la dreta cedint en els 

símbols- i també de Taita densitat irracional que exhibien els blavers; de Taltra, de 

la tradicional consideració del nacionalisme com a petit burgés i, sobretot, per 

Tadhesió majoritária al marc nacional espanyol. Si hi apareixen del costat del 

nacionalisme, si assumeixen la reivindicació d’autonomia, a més deis liigams 

establerts sota la dictadura i la legitimitat democrática del programa mínim del 

valencianisme, té a veure amb el fet de compartir elements d’una cultura política 

democrática que permet el diáleg, la transacció i el consens.

En un primer moment, abans de la mort de Franco, a la reivindicació nacionalista 

s’hi oposa directament Taparel! de TEstat a través de les autoritats governatives, la



policía i els escamots d’extrema dreta instrumentats per aquelles. Será, ja en el 

context de la transició política, quan l’UCD veurá un cabal de vots en la 

manipulació anticatalanista a la ciutat de Valéncia, que sorgirá, colze a colze amb 

l’extrema dreta (FN), el GAV (Grup d’Acció Valencianista), alimentat per UCD i 

format pels elements més exaltats del món taller. El seu programa es formula en 

negatiu: no a la unitat del caíala (llengua valenciana), no a la denominació País 

Valencia (Regne de Valéncia), no a la senyera histórica de i’antiga corona d’Aragó 

(senyera coronada sobre fons blau). Hi taran prou més insistencia en les 

negacions que no en les afirmacions indicades entre paréntesis.

Aquest plet en els símbols a establir com a representado deis valencians 

permetrá mobilitzar els sectors populars més proclius a la “tradició” fallera 

generada sota el franquisme, donará un cert protagonisme mediátic (fins i tot 

heróic des de la perspectiva de l’endogrup) ais elements més ignorants i 

irracionals, ties maries, (vegeu nota 5.11) i ocultará els elements centráis del 

conflicte: recuperació cultural i lingüística versus continuació de la castellanizado 

cultural i substitució lingüística, autonomía versus centralisme, regeneracionisme 

civil versus nostalgia del franquisme, en definitiva, canvi social versus 

manteniment de I ’statu quo. Aqüestes eren les qüestions que, de fet, hi havia al 

fons del conflicte civil.

La lluita simbólica sobre la llengua, la bandera i la denominació del territori, en 

aquest context de crisi i canvi social, no es produeix dins els límits del debat seré i 

democrátic en qué es contraposen les diverses posicions, les discrepáncies i les 

ambigüitats quant a la interpretació de la historia i la trajectória deis valencians 

com a poblé, també quant al que aixó implicava per al present. Certament aquesta 

funcionalitat deis símbols hi era, pero prenia el máxim sentit quant a la producció 

del futur immediat i, per aixó, esdevenia opció política en qué uns i altres, a través



de l’enfrontament pels símbols que havien de “definir” el País Valencia, s’hi 

jugaven l ’hegemonia cultural de les distintes perspectives sociopolítiques 

contendents. AI remat, qui més acostumat estigués a aquesta mena de jocs per la 

seua cultura política tindria totes les de guanyar. D’altra banda, com ha observat 

Tortosa (1983, p. 63), aquest conflicte entrebanca el reconeixement de la resta de 

conflictes i paralitza la societat per a resoldre’ls.

La incomunicació entre els dos grans blocs en qué s’escindeix, en major o menor 

mesura, l’opinió pública valenciana reforqa la polarització d’ambdós, de manera 

que es produeix una intensa identificació -fala? almenys en el període de gestació 

d’ambdós blocs que, com hem vist, no és coincident en el temps, pero que 

esdevindrá certa quan el conflicte haurá cristalitzat- entre dreta política i 

blaverisme d’un costat, i esquerra i nacionalisme/catalanisme de l’altre. 

L’esquematisme reductiu de la polarització que es produeix durant la batalla de 

Valéncia es troba relacionat amb un seguit de factors habituáis en aquesta mena 

de conflictes, com ara, el paper deis mitjans de comunicado que prioritzen la 

informació sobre els aspectes discursius i d’actuació més radicáis del sector 

nacionalista esquerra i no difonen els discursos més moderats i majoritaris dintre 

d’aquest bloc -l’independentisme pro Paísos Catalans será l’objecte preferit de la 

propaganda deis mitjans dominants, així com les accions del grup violent Terra 

Lliure-, alhora que minimitzen o justifiquen les accions violentes deis que 

consideren propis i n’exalcen la “valencianía”; la impossibilitat d’un deis blocs, fins 

i tot, de l’accés ais mitjans i la manipulació ideológica del seu discurs; la dinámica 

de reforg de la cohesió interna a cada grup en situació de conflicte que anuí.la, 

redueix o ajorna la diversitat real -dins del blaverisme hi havia vells republicans, 

ugetistes i socialistes vinculáis al fallerisme, dins el nacionalisme hi havia una 

majoria contrária a la idea de la unitat política del Pa’isos Catalans, com també 

católics demócrata cristians, gens sospitosos d’esquerranisme-; la impossibilitat
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d’establir ponts de diáleg per la radical diferencia d’ambdós discursos -el 

blaverisme és básicament emotiu i antiintel.lectual, un parafeixisme, mentre al 

nacionalisme predomina l’argumentació racional. I enmig la societat que es 

disputen ambdós bándols: els uns apel.lant a la identificado primaria, tribal; els 

altres a la raó histórica i utópica.

Els recursos, quant a propaganda, del blaverisme són molt superiors ais del 

nacionalisme, pero el que la fa efectiva no és la simple possessió de més mitjans 

de comunicació i la major capacitat tecnológica de difusió, sinó la realitat 

psicosocial o, expressat des de la perspectiva de Bourdieu (1987, págs. 127-142), 

la torga de les coaccions estructuráis que pesen sobre les interaccions i que, al 

seu tom, fonamenten les representacions subjectives. Els avantatges del poder a 

l’hora d’establir sistemes de classificació i de divisió, és a dir, les paraules, els 

noms que construeixen la realitat social tant com l’expressen, es veuen 

contraposats al capital cultural que ha acumulat el nacionalisme i que ara pugna 

per canviar les categories d’adscripció.

Seguint Rouquette (1986, págs, 627-647), la propaganda es desenvolupa en un 

clima social conflictiu amb una doble funció: reguladora i organitzadora. Per la 

primera, la propaganda contribueix a afirmar i reforgar la identitat del grup; a través 

de la segona, elabora una representació de l’adversari o de la ideología a qué 

s’enfronta. Amb la propaganda s’afirma i “demostra” que “la nostra causa és justa”, 

per un costat, i que “la seua és dolenta”, per l’altre. Així és com adopta una finalitat 

global de diferenciado social. En termes generáis, qualsevol missatge que 

establesca una posició específica d’un grup social i, per simetría, qualsevol 

missatge que condemne, desqualifique o menyspree un altre grups social, poden 

ser missatges de propaganda. És a dir, a través de la propaganda, el grup i els 

seus interessos es defineixen contra altres grups i altres interessos. Llavors,
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I’univers social es representa organitzat segons els principis d ’aquesta 

diferenciació. No h¡ caben els compromisos, els matisos i els dubtes; l’univers 

social es troba clarament dividit.

La “denominació" que consisteix a usar designacions pejoratives per a referir-se a 

[’adversari (blavers, fatxes, catalanistes, polacos), i la repetició sistemática per tal 

de compensar la manca de plausibilitat del missatge serán altres procediments per 

tal d ’assegurar l’organització económica i impositiva en el camp de les 

representacions. Altres característiques de la propaganda són la incitació ais 

destinataris a l’acció efectiva i el reforg de les actitudes ja formades: mentre els 

estereotipus, les simplificacions i les denominacions clarifiquen l’acció, la 

propaganda també actúa com un instrument de manteniment.

En el context de la transido política (1976-1982), será quan l’enfrontament assolirá 

la máxima virulencia. Bombes a les llibreries valencianistes, atemptats a les 

principáis figures intel.lectuals (Joan Fuster i Manuel Sanchis Guarner), boicot 

d’actes culturáis, atacs al Consell pre-autonómic i al seu president, agressions a 

les autoritats democrátiques sorgides de les eleccions municipals i violencia al 

carrer contra tot aquell que exhibeix algún signe distintiu del valencianisme (una 

pegatina amb les quatre barres,nomenar el País Valencia o parlar en un valencia 

corréete).

Des del punt de vista comunicatiu, convé recordar l’heréncia del franquisme en els 

mitjans de comunicació que hem explicitat al capítol tercer, convé teñir present que 

el valencianisme i l’esquerra, en aquella batalla no hi van comptar amb recursos 

equivalents ais que se li oposaven, la qual cosa és ben notoria peí que fa ais 

mitjans de comunicació, els quals jugaren un paper ben actiu en la mobilització 

contra el nacionalisme emergent que havia impregnat totes les forces de
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I’esquerra. En aquest sentit, Las Provincias va manipular i mobilitzar els sectors 

més proclius a l’anticatalanisme sota la bandera del blaverisme, usant-los com a 

torga de xoc contra, resquema i el valencianisme per tal d’impedir el seu éxit. A les 

pagines que segueixen, en fem una análisi detallada.

5.2.- El paper deis mitjans en el conflicte.

5.2.1.'- Límits de la nostra aproximació.

Abans d’entrar a l’análisi de l’estratégia de la relleváncia informativa en el diari 

Las Provincias, i l’análisi de contrast i comparado amb els altres mitjans escrits, 

cal que explicitem, encara que siga esquemáticament, les limitacions de la nostra 

aproximació.

En primer lloc, ens centrem en la primera página del diari. Per tant, ens limitem ais 

titulars, textos, fotografíes i peus de foto que eventualment els poden acompanyar. 

És evident que una análisi que incloguera tots els articles periodístics en relació al 

tema permetria incrementar el bagatge documental i enriquir la investigació tot 

dotant-la de major complexitat.

En segon lloc, el material de camp a considerar inclou només una primera página 

per setmana durant els anys 1978 a 19823. Hem seguit un criteri de rotació per tal 

que l’exemplar triat cada setmana no fóra del mateix dia. Així, evitávem que les 

rutines cícliques associades a cada dia, dimarts esports, etc., no afectaren 

greument la mostra. Novament, cal reconéixer que un mostreig més extens 

haguera pemnés una major fiabilitat i profunditat en l’análisi.

3 Agraím la col.laboració d’Adelina Jarque i Pilar Alcañiz que es van ocupar del treball 
d’hemeroteca per a la recollida del material.
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Tot i les limitacions esmentades, la mostra comprén 260 macrounitats, primeres 

pagines del diari, que, al seu torn, contenen 698 unitats d’análisi, noticies. És a dir, 

si bé un mostreig més extens permetria una major profunditat i precisió en la 

investigació, la mostra que hem obtingut a partir d’aquest criteri rotatiu i aleatori 

ofereix, com veurem, suficients elements d’análisi.

D’altra banda, cal deixar ben ciar que no és el nostre objectiu reconstruir la historia 

d’aquests anys, sinó demostrar documentalment l’enfocament informatiu, per dir- 

ho d’alguna manera, que Las Provincias va realitzar durant aquest període. 

Altrament, hauríem d’haver seguit un altre procediment de recollida tot orientant la 

mostra segons els esdeveniments que es produien quant al tema d’análisi.

Caldrá referir-se a determináis moments i esdeveniments objecte de les noticies 

del diari, no en farem, pero, una relació exhaustiva i fixarem la nostra atenció en 

els esdeveniments que apareixen en primera página i en els silencis més 

importants.

Com a element de contrast i control de les noticies que analitzarem, usem les 

transcripcions literals de nou entrevistes en profunditat que realitzárem a destacats 

periodistes en actiu durant la transició. També un recull complet de tots els 

editorials de la revista Valencia Semanal 4, un altre d específic, també de la 

mateixa revista, sobre mitjans de comunicació, un recull de les noticies sobre el 

País Valenciá aparegudes al diari El País5, del 1978 al 80, un recull de les noticies 

en primera página aparegudes al Levante 6 , del 1981 al 1982, i un recull igual 

del Diario de Valencia7, del 1980 al 1982, sempre en els mateixos dies escollits
‘i

per a les primeres págines de Las Provincias.

4 Realitzat grades a la col.laboració d’Amparo Porta Navarro.
5 Realitzat grácies a la col.laboració de Nancy Alapont Borras.
6 Realitzat grácies a la col.laboració de Mercedes Zuriaga
7 Realitzat qrácies a la col.laboració de Tati Crespo
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No se’ns escapa la cárrega ideológica que també contenen aquest materials. 

Pero, encara que no siguen objectius -ja sabem que, quan es parla de la realitat 

social, totes les seleccions, tots els discursos, ho vulguen o no, són ideológics- 

entenem que es pot convenir que, almenys, són bons instruments de contrast peí 

que fa a la relleváncia deis esdeveniments i, també, que les seues practiques en 

l’elaboració de les noticies, peí que fa a El País, en aquest context historie i en la 

informado sobre el País Valencia, s’acostava més a alió que s’entén com els 

standards de la professió periodística, cosa que no lleva per a l’existéncia 

d’interessos subjacents i d’ideologies actuants en alió que anomenem 

professionalisme.

5.2.2.- El discurs deis mitjans en la confrontació peí model de societat. Las 

Provincias com a eix central de l’oposició al canvi.

Fetes aqüestes consideracions, el tema objecte d’análisi són totes les noticies 

directament relacionades amb el llarg procés per a l’autonomia del País Valencia: 

formado del Gonsell pre-autonómic, guerra deis símbols, conflictes polítics relatius 

al procés, avantprojectes, elaborado i aprovació de l’Estatut.

El primer que sorprén en una primera considerado global és el fet que, de les prop 

de set-centes noticies aparegudes en primera página, només trenta dues siguen 

al.lusives al tema, és a dir, un 4 per cent aproximadament del nostre mostreig. Així, 

veiem que la freqüéncia informativa de Las Provincias sobre el procés autonómic 

és minsa en un temps en qué era un tema central de la política valenciana i una 

expectativa important en el conjunt de la societat que llegeix diaris si més no.

Quant al tractament del tema, durant el primer any, 1978, tota la informació es
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centra en el Consell i el seu president amb un tractament més aviat protocolan. El 

diari dóna noticia en primera de les audiéncies del president i anuncia les 

sessions del Consell.

Aquests són els titulars:

- 13-4-78. Primera audiencia del presidente Albiñana. (Foto amb Marcelino 

Alamar, president de la Caixa d’Estalvis de Valéncia).

- 10-6-78. Audiencias del presidente del “Consell” . (Foto amb el degá i 

comissió de la Facultat de Ciéncies. Foto amb Agrupación Sindical de Arquitectos 

e Ingenieros Superiores al servicio de la Administración Local del País 

Valenciano).

- 18-6-78. José Galán, nuevo “conseller”. (Foto Albiñana, E. Bono i Galán.) 

Nuevo miembro del “Consell del País Valencia”.

- 6-7-78. Comisión de Transferencias. (Foto de la reunió).

- 1-8-78. Ayer, sesión del “Consell”. (Foto reunió)

Brindis a Albiñana. (Foto en qué el torero Julián García dedica a

Albiñana el bou).

- 6-10-78. Ante el “Dia del País Valencia”. (Foto reproducció del cartell editat 

peí Consell cridant a la celebració del 9 d’octubre).

Alguns han interpretat la bona acollida del Consell per part de Las Provincias i els 

sectors franquistes com un intent d’aigualir la gestió del president i distanciar-lo 

deis sectors socials que havien fet possible el triomf de l’esquerra en les eleccions 

general del 15 de juny de l’any anterior. Més encara, com un intent de “segrest” de 

la presidéncia que es deixava voler i cedia. Hom suposa que ho feia amb la 

intenció d’incorporar la dreta a l’autonomisme.

El miratge va durar ben poc, encara que Las Provincias, en aconseguir manipular 

unes declaracions del president, sense que aquest replicara, va continuar el



tractament protocolan fins a l’octubre d’aquest any, tot tractant d’aíllar el president 

davant el conflicte civil que el mateix diari atiava. Després, i fins que acabará l’any, 

el Consell,. el president, rautonomia, en definitiva, desapareixeran de la primera 

plana.

El conflicte va esclatar el 20 de maig peí programa televisiu Hora 15 que dirigía 

Martín Ferrand, en el qual es produí un debat sobre la llengua entre filólegs de 

reconeguda solvencia científica i quatre interlocutors secessionistes que el director 

del programa es veié obligat a introduir per les pressions directes del ministre Pío 

Cabanillas. Un article, en pagines interiors, de la subdirectora del diari, María 

Consuelo Reyna, va destapar la caixa deis trons d’un sector de l’opinió pública 

defensora de les esséncies valencianes, el valencianisme folklóric i nostálgic del 

franquisme.

I el fustigament al Consell va comengar. Al Palau de la Generalitat, l’últim president 

franquista de la Diputació, Ignacio Carrau, el qual es resistía a cedir 1’históric edifici 

al Consell, va donar una salutació efusiva al grup que protagonitzava la tancada al 

Palau per a protestar contra el programa on s’havia dit que la nostra llengua és el 

catalá. L’agéncia EFE exagerava fins al límit del ridícul les xifres de manifestants 

que cridaren contra el programa. Una nova columna de Maria Consuelo Reyna 

ficava més llenya al foc en els mateixos dies que es produien les agressions 

contra el professor Manuel Sanchis Guarner i alhora que l’extrema dreta es 

despatxava amb insults i anonims de tota mena a personalitats de la cultura 

valenciana. De tot ago, no n’hi hagué cap condemna a Las Provincias.

El diari exigía una declaració del Consell, el qual, entre l’espassa i la paret, no 

podia pronunciar-se com volia el diari. Si el president deia el que pensava, seria 

crucificat peí diari, si cedia a les pressions, perdía la credibilitat davant els sectors
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demócrates del País. Les pressions de Las Provincias continuaren fins que el 

president va parlar.

Aquest era el titular del 25 de maig que ocupava la part superior de la primera 

plana, quasi la meitat de l’espal total i acompanyat d’una foto d’Albiñana: 

PRESIDENTE ALBIÑANA:

NO A LOS PAISOS CATALANS

* Idioma: “El Consell siempre ha hablado de la lengua

valenciana”.

* Senyera: El pueblo tiene que decidir.

La manipulació de les declaracions que el president no va gosar desmentir es fa 

palesa en contrastar-ho amb el que déla Aitana, el diari Levante o la crónica que 

en feia El País, la qual extractem:

Titular: Declaraciones del presidente Albiñana; “La personalidad valenciana no 

exige definirse ‘antinada’ “.

Resum del text: Consideró innecesario rechazar la tesis política que postula una 

superestructura denominada Países Catalanes, ya que las manifestaciones 

oficiales del órgano preautonómico realizadas con anterioridad se habían referido 

a esta cuestión... “El Consejo no es un manto de separatismo ... Desde luego hay 

actitudes de extrema derecha y fuerzas que perdieron el 15 de junio detrás de la 

campaña contra el pancatalanismo” . El presidente expresó que en estos 

momentos se trata de defender el modelo democrático de convivencia que el

Consejo debía utilizar en relación a los símbolos valencianos, la persuasión más |

> ,ÍJque el poder coactivo” . ¡¡

Res de nou en les paraules del president. Pero, una interpretació capciosa del 

diari “decano” les trabucaren en una victoria de i’anticatalanisme i, en callar el
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president, el tractament protocolan va continuar fins a octubre.

Peí seu compte, el document conjunt signat peí PSPV, PSP i PSOE en qué es 

demanava el cessament del president de la Diputació, s’afirmava la unitat de la 

llengua, es denunciava la manipulació i es qualificava d’absurda la idea de 

Timperialisme catalá no va trobar el mateix tractament informatiu a les pagines del 

diari i, fins i tot, per amagada, podia passar desapercebuda la noticia per al lector 

standard. Tampoc no va teñir sort al diari el documentat informe sobre la unitat de 

la llengua que, pocs dies després, va emetre la Facultat de Filología de la 

Universitat de Valéncia i que signaven tots els departaments i el degá.

Mentrestant, el foc que havia encés el diari feia que la ciutat de Valéncia 

apareguera plena de pamflets anónims, d’extrema dreta, parlant de la traició del 

Plenari de Parlamentaris i convidant a la revolta el dia que el Consell es reunía al 

Puig. El mes de juliol s’enceta amb una manifestado anticatalanista que 

encapgala el president de la Diputació, Ignacio Carrau, i que acaba amb Pesciat 

de la violéncia al carrer. Continua el mes amb les intervencions deis diputats Pin, 

d’UCD, Jarabo, d’AP, i Sotillo, del PSOE, al Congrés deis Diputats a Madrid, on fan 

una abrandada defensa, tots tres, de Particle constitucional que prohibeix la 

federació entre comunitats autónomes. El diputat Sotillo, per a sorpresa de molts, 

denuncia el colonialisme catalá que pateix el País Valencia. El diari va muntar tota 

una operado d’elogis cap ais valerosos diputats. També el mes de juliol, apareix, a 

Las Provincias, el celebrat article de l’antic president de la Junta Democrática -un 

deis organs unitaris de Poposició antifranquista-, Manuel Broseta, titulat “La paella 

de ‘Els Pai'sos Catalans’ “, en el qual Broseta, home del Consell, president de la 

Comissió de transferéncies, persona próxima a Albiñana i, segons molts 

testimonis, instigador de les campanyes de pressió al Consell que promovía el 

diari, denuncia ardidament el complot catalanista que amenaga els valencians.
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Broseta s’erigeix en campió de l’anticatalanisme amb l’aplaudiment del diari i la 

Caixa d’Estalvis -de la qual es conseller, i que veu invasors catalans per tot arreu- 

i es prepara per a encapqalar una eventual opció blasquista que recolliria el sector 

del PSOE en la línia del seu amic Sotillo, a més, deis grups anticatalanistes com 

URV, GAV i ARDE.

La primera plana del diumenge 10 de setembre es dedica completa a un sol tema. 

És ben sabut que centrar l’atenció en un sol tema és un deis indicadors del 

tractament sensacionalista de la informació, més grog encara com menys rellevant 

siga la noticia per al conjunt de la societat. El tema no podia ser un altre: la 

Senyera i els Pai'sos Catalans. Es tracta deis resultáis d’una enquesta que Las 

Provincias havia encarregat a ICSA Gallup, per a tot el País Valencia, sobre 

l’assumpte. Un 88 per cent cóntraris ais Pai'sos Catalans i un 11 per cent de 

partidaris. Un 60 per cent a favor de la “Senyera con franja azul” i un 39 a favor de 

la “bandera cuatribarrada”.

La noticia condensa tots els elements que el diari ha posat en joc en el procés per 

tal d’operar determinades transformacions semántiques amb els consegüents 

efectes pragmátics. La Senyera -sempre escrit en catalá i sense posar entre 

cometes, contráriament a com sempre fa el periódic quan usa alguna paraula en 

catalá- és la bandera de les quatre barres amb la franja blava. Per contra, la 

Senyera de les quatre barres rep la denominació de “bandera cuatribarrada”. No 

obstant aixó, el diari necessita que el lector no es faga un embolic i, per si hi havia 

cap dubte, quan dona els principáis resultáis de l’enquesta, escriu: “A favor de la 

Senyera con franja azul” . “A favor de la bandera cuatribarrada” . Així, mentre 

l’element característic d’una bandera és la franja blava, en l’altra ho són les quatre 

barres. No hi ha res d’innocent en aquesta operació. A la histórica Senyera de les 

quatre barres se l¡ nega el nom que sempre ha tingut i se li atribueix,
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exclusivament, a la de la ciutat de Valencia, tot fent aparéixer la de la ciutat com a 

propia i la histórica de tots els valencians com a estranya.

Són importants, en aquesta suplantació, els components emocionáis que és 

mobilitzen cap a les senyeres. Es reclama I’adhesió afectiva cap a una i el rebuig, 

per aliena, cap a l’altra. També és d’interés considerar les variacions que s’han 

efectuat sobre el blau en el procés d’exhibició de banderes al carrer i que esdevé 

un blau, diríem, falangista, tot resultánt alterada la tonalitat originaria. També agó 

darrer té uns efectes pragmátics, de l’ordre de 1’acció, en tant que desperta 

determináis sentiments i demana mobilitzar-se. Al remat, com diu Jesús Ibáñez 

(1985), tots els parells d’adjectius acaben aplicant-se sobre el parell “bo/dolent”. 

En aquest cas, sobre el bo-blau/dolent-quadribarrat.

Peí que fa ais Paísos Catalans, no s’entén per qué un diari planteja aquest tema a 

la poblado si no tenim en compte l’estratégia manipuladora. Cal recordar que, a 

més de la prohibido expressa que la Constitució contemplava quant a la federació 

de comunitats autónomes, els tres presidents deis territoris implicats s’havien 

declarat contraris a aquesta tesi política i que cap partit, amb representació 

parlamentaria, la defensava. Llavors, si no és un tema en discussió, per qué 

pregunta Las Provincias? I per qué no pregunta sobre la unitat de la llengua, sobre 

el procés de transferéncies, sobre el Consell o sobre altres problemes ben reais 

de la societat valenciana?

Tots els partidaris deis Paísos Catalans defensen la unitat de l’idioma, ergo tots 

els que consideren que el valencia és catalá són partidaris deis Paísos Catalans. 

Aquesta és l’operació falag i contra els principis elementáis de la lógica que 

efectúa el diari i que ja hem vist adés instrumentada amb la intervenció 

parlamentaria de Sotillo i l’article de Manuel Broseta. Contra qui es dirigeix, dones,
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el periódic? Contra el suposat onze per cent que l’enquesta dóna a favor? 

Óbviament, no. El que pretén és atribuir aquest posicionament a l’esquerra 

valenciana i a la poca dreta democrática, tracta de posar de relleu un suposat 

distanciament que els defensors de la unitat de l’idioma tenen respecte al conjunt 

de la societat, la qual es manifesta majoritáriament contraria ais Paísos Catalans, 

tot usant l’argument d’autoritat que l’ús de les dades quantitatives d’una enquesta 

pretén de teñir -com diria el professor Ibáñez, l’ús d’arguments quantitatius 

s’inscriu en una apel.lacio al conformisme-, tractant d’estimular les quimériques 

fóbies, confondre Telectorat i recaptar vots cap al regionalismo bien entendido 

que el diari degá promou i encapqala.

El parany per a lectors ingenus, la il.lusió del seu enfocament respectuós i 

democrátic hi apareix per la utilització repetida dues vegades del terme “País 

Valenciano", sense posar-lo entre comes -com es sabut les cometes s’utilitzen per 

a distanciar-se del text o per a citar, entre altres usos-; és a dir, tot i que el diari 

defensa la denominació Regne, no li importa, en aquest cas, perqué l’objectiu és 

un altre, assumir la denominació de País, la qual, d’altra banda, era aleshores 

Poficial. A més, l’estratégia d’influir i d’aíllar el president que seguía Las 

Provincias aconsellava no qüestionar, encara, la denominació del territori.

L’experiéncia en la investigació social empírica ens alertava que alguna cosa no 

encaixava en els resultáis que s’oferien a la primera plana del diari. Així, dones, 

considerárem necessari consultar a l’hemeroteca les pagines interiors que es 

dedicaven al tema. L’análisi detallada del conjunt de la informado donaría per a 

moltes págines, pero no ens hi podem detenir. Deixem-ho, dones, i deixem també 

la sucosa columna de Maria Consuelo Reyna, “La frialdad de los números”. 

Només dos apunts que tomben tot el muntatge des d’una perspectiva científica. El 

nombre absolut d’enquestats que pretén representar el conjunt de la poblado del
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País Valencia és de 100 persones entrevistades. Amb el métode de mostreig que 

es declara haver usat cal una mostra superior al miler d’entrevistes. És a dir, 

l’enquesta no té cap valor científic, no es representativa de la poblado que pretén 

conéixer i ni tan sois és útil des d’una perspectiva merament indicativa.

El segon aspecte greu fa referencia a la formulació de la pregunta n. 3, la qual, 

atenent la literalitat del text és tan barroera que ens estalvia qualsevol comentan. 

Díu així: "Por lo que usted ha podido conocer por este asunto, diría que la bandera 

distintiva de Valencia (país, reino o región), debe ser la bandera de las cuatro 

barras, similar a la que utilizan los catalanes, o la bandera de las cuatro barras con 

franja azul”. Deixem el tema convidant ais investigadors socials a un treball sobre 

la utilització de les enquestes en aquest diari, cosa que ens seria d’una gran 

utilitat.

L’aíllament del president, el qual rebia moltes critiques des de l’esquerra i des del 

seu mateix partit, es feu palés aquell nou d’octubre. El diari convocava en primera 

página tots els valencians a la celebració de la Diada reproduint el cartell oficial 

del Consell, mentre la convocatoria nacionalista del mati del vuit d’octubre, 

diumenge, a la plaga de bous, amb la col.locació inclosa d’una bomba per part de 

l’extrema dreta, fou tot un éxit d’assisténcia, incloent-hi membres del Consell, i 

posava en evidencia la soledat o les males companyies del president. A la 

vesprada, a la convocatoria oficial del Consell a la plaga de la Verge, el president 

va parlar i no va convencer ningú. Un discurs on pressuposava l’existéncia de 

dues parts en litigi, on es situava per damunt del bé i del mal, on barrejava Regne i 

País, un discurs que legitimava els sectors franquistes enfrontáis ais defensors 

deis valors democrátics. Albiñana contribuía a la cerimónia de la confusió i els 

concentráis, els quals, com no podia ser d’altra manera, eren de la mateixa 

esquerra que havia anat a la plaga de bous, xiularen al president i també l¡
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xiularen els que responien a la crida del diari.

El nou de novembre informava el diari El País que onze partits valencians havien 

subscrit un document on es pronunciaven a favor de la Senyera de les quatre 

barres, “símbolo auténtico y genuino de todo el País Valenciano instituido por el 

rey Jaime I”. Tampoc no va teñir sort aquesta noticia a la primera página de Las 

Provincias.

Dies abans l’escriptor Joan Fuster va ser objecte d’un atemptat amb bomba a sa 

casa (vegeu nota 5.12). Pocs dies després, per tot el País Valencia, comengava a 

difondre’s una edició del text constitucional en valencia no normatiu. Una 

maniobra més en la qual tots apuntaven a la responsabilitat directa de dos 

dirigents d’UCD, F. Abril Martorell i E. Attard, els quals aconseguien avangar-se a 

l’edició oficial que el govern d’UCD havia encomanat al Consell. El comunicat del 

Consell, en aquest cas, fou una condemna contundent i una comissió 

investigadora s’ocuparia d’esbrinar-ne responsabilitats, les quals, d’altra banda, ja 

havien estat denunciades des de les pagines de Valencia Semanal.

L’any nou, 1979, amb la constitució acabada d’estrenar i unes eleccions generáis i 

municipals a tres i quatre mesos vista, Las Provincias intensifica la campanya 

intoxicadora del procés autonómic valencia. Mireu, si no, el titular de primera plana 

del dia de Reis:

YA HA TENIDO ENTRADA EN EL CONSELL

AL ANTEPROYECTO DE ESTATUTO PROPONE LA BANDERA CATALANA

COMO SIMBOLO DEL PAIS VALENCIANO.

En el text que segueix reprodueix l’article tercer de l’avantprojecte. La manipulació 

en aquest cas és doblement greu; la Senyera de totes les terres de l’antiga Corona
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d’Aragó ha esdevingut, per decret del diari degá, bandera exclusiva de Catalunya. 

L’operació d’estranyament ha arribat a la seua culminació. Ja no és ni tan sois la 

bandera deis mals valencians, és una bandera forana i tots els que la defensen 

són uns trai'dors, uns renegats catalanistes.

La segona manipulació és que Las Provincias presenta el document com si es 

tractara de l’avantprojecte oficial quan, de fet, tal com informava El País del mateix 

dia, era un treball d’un grup de professors de dret, un més deis diversos 

avantprojectes que circulaven peí País Valencia. Els mateixos autors denunciaren, 

en roda de premsa, la manipulació del rotatiu i aclariren que 1’article tercer, 

objecte de les ires del periódic, s’inspirava en la resolució que, per a la mateixa 

qüestió, havia adoptat la Diputació General d’Aragó. Las Provincias va retallar com 

va voler la nota deis autors i la va publicar en les pagines d’informació regional, 

allá on es parla de comarques. Per ficar més llenya al foc, a la columna habitual de 

Maria Consuelo Reyna, intitulada “Mal empezamos”, s’insistia que el Consell ja 

havia decidit el seu avantprojecte i que, a més, imposava la bandera catalana. En 

cap moment, ni en aquest, ni durant molts anys després, el diari degá desvetiarará 

que la Senyera també era la bandera oficial d’Aragó.

La mateixa setmana, el diari manipulava la informació sobre la visita del Consell a 

Morella retallant la crónica del seu corresponsal a Castelló, Xavier Manzanet, per 

allá on no interesava i atribuía les senyeres que les entitats cívico-culturals, partits 

polítics i sindicats morellans havien tret al carrer a la iniciativa del Consell. La 

columna de la subdirectora del diari, Maria Consuelo Reyna, hi insistía remetent- 

se a la crónica del mateix diari: “El Consell intenta implantar la cuatribarrada, 

símbolo de Catalunya, en sus escapadas. Primero fue en Zaragoza, ahora en 

Morella y en algún otro sitio que no recuerdo”. L’endemá, Las Provincias no va 

teñir més remei que publicar la réplica del Consell (vegeu nota 5.13).
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La polémica creada i alimentada peí diari continua i s’incrementa a mesura que 

s’apropen les eleccions. La campanya d’UCD, amb gran profusió de mitjans, es 

concentra en la defensa de la franja blava, la llengua valenciana i la denominació 

Regne front a País Valencia, la qual encara era oficial per decret del mateix govern 

UCD. Les agressions contra militants d’esquerra, els insults al Consell i la continua 

desqualificació de qualsevol que no parle el valencia apitxat i castellanitzat 

mantenen, a Valencia, un clima de cacera de bruixes constant.

El 25 d’abril, data emblemática deis valencians que recorda la pérdua del Furs en 

la batalla d’Almansa l’any 1707, el Consell aprova oficialment la Senyera histórica 

amb l’escut distintiu del Consell com a símbol del País Valencia. El 26 Las 

Provincias titula:

UCD SE NEGO A ASISTIR

SOCIALISTAS Y COMUNISTAS ADOPTARON LA BANDERA 

CUATRIBARRADA PARA EL CONSELL 

La fotografía de la sessió destaca les cadires buides deis consellers ucedistes i al 

text es comenta l’estranyesa que la decisió ha produít en “medios políticos 

valencianos”.

En els dies que seguiren, el diari no va publicar la felicitació que el cap del Consell 

havia rebut del seu homónim aragonés, José Antonio Bolea, d’UCD, per la 

decissió del Consell. El mes de maig és d’una escalada brutal d’hostilitat al 

Consell, d’una histeria continuada. Grupets d’exaltats munten guardia davant el 

Palau de la Generalitat. Han posat setge al president i ais alts carrees del Consell. 

Cada vegada que eix algún conegut traidor es disparen els insults i els colps. 

Quan eix el president, les populars, grácies al diari, “ties maries” arriben al 

paroxisme: “Albinyana renegat”, "Te matarem, cabro”, criden i persegueixen el j 

president fins que aquest aconsegueix arribar al cotxe. Tot aqó, s’esdevé.
í
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quotidianament sota la passiva presencia de la policía que no intervé. Els 

manifestants Heneen fotocópies d’articles de Las Provincias, el portaveu de la seua 

veritat. L’endemá el diari titula: “Concentración popular ante la Generalidad”.

A meitat del mes de maig i amb tot el suport logístic i de convocatoria del diari, 

milers de persones es manifestaren a Valéncia contra la Senyera del Consell. 

L’escalada, dones, continuava. Es tractava de la primera sortida al carrer de la 

dreta, des d’UCD a FN, passant per AP i URV. I cares conegudes del franquisme 

com l’exalcalde, Miguel Ramón Izquierdo, o l’expresident de la Diputació, Ignacio 

Carrau.

Ais poc dies comengará la campanya dissenyada per UCD i Las Provincias per a 

fer-se amb la presidencia del Consell. Les transferéncies que no arriben, tot i que 

Broseta n’és el president de la Comissió, arribarien fácilment amb un president del 

mateix partit que mana al govern de Madrid. Comenga així una nova operado: 

apoderar-se de la presidencia. Desquerrá té la majoria al Plenari de Parlamentaris 

que tria el president, UCD té la majoria al Consell, majoria artificial per la 

representado de les diputacions, les quals no participen en l’elecció del president. 

El resultat d’aquest embolic es produeix el mes de juny quan Albiñana és reelegit 

amb els vots socialistes i comunistes, i UCD copa totes les cárteres, cosa que 

obliga al president a governar en solitari i paralitza la possibilitat d’una entesa per 

a l’elaboració de l’Estatut d’Autonomia (vegeu nota 5.14).

A primers de setembre, una assemblea d’alcaldes valencians, reunida a 

l’Ajuntament de Quart de Poblet, decideix tancar-se indefinidament com a senyal 

de protesta per la impunitat amb que actuaven els grups anticatalanistes i 

d’extrema dreta en les seues accions contra les institucions i les autoritats 

democrátiques. Davant les manipulacions informatives de la premsa valenciana i
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sobretot de Las Provincias, els alcaldes que protagonitzaven la tancada es 

negaren a facilitar informació a la premsa de Valencia, la qual cosa incloía en 

aquell moment només al diari Levante.

El 7 de setembre el diari El País donava la següent noticia en lloc destacat:

Fue detenida una persona que portaba una pistola 

Incidentes en Quart de Poblet al regreso 

de Albiñana de su visita a Madrid

El diari informava que una comissió encapgalada peí president s’havia desplagat a 

Madrid per tal d’entrevistar-se amb el ministre de l’lnterior a ti d’acabar amb la 

violencia anticatalanista i d’extrema dreta que gaudia de la tolerancia del 

governador civil. Els incidents es produiren de matinada quan la comissió arribava 

a Quart de Poblet per tal d’informar ais alcaldes deis resultáis de les converses. Ja 

s’havien produTt enfrontaments entre grups que portaven senyeres del Consell i 

grups amb el blau, durant les 48 hores anteriors, a partir del moment en qué es va 

descobrir la placa que donava nom a la principal plaga de la ciutat, País Valencia. 

Cipria Ciscar, alcalde de Picanya, declarava a El País:

el problema no es de color, sino de los que quieren o no la autonomía. Hemos dado ya 

muchas muestras de paciencia, pero ha llegado el momento de unirnos en torno a un pueblo 

que pide la autonomía.

El mateix 7 de setembre Las Provincias no deia res en primera d’aquests 

incidents. Segons ells la noticia autonómica rellevant era la següent:

Morella dijo otra vez “no” a la autonomía.

“Hasta la reunión del 12 en Peñíscola, el grupo de UCD no pedirá la autonomía y 

rechazará la propuesta socialista”.

212



També a setembre, es feu pública l’ordre que desenvolupava el decret de 

bilingüisme i que preparava UCD. Aquesta ordre -dimitit ja el conseller Josep Lluís 

Barceló que havia impulsat el pía experimental d’ensenyament del valencia amb 

l’assessorament de Sanchis Guarner -va trobar l’oposició de la Universitat, els 

sindicáis i les principáis institucions pedagógiques del País Valencia, perqué no 

explicitava la unitat de la llengua, ajornava la seua aplicado per al curs 1980-81 i 

deixava el valencia com a assignatura voluntaria, la qual cosa es considerava una 

rifa deis drets deis valencians. El nou conselíer, Peris Soler, havia substituir 

l’assesorament de la Universitat de Valéncia per TICE de la Politécnica que no 

comptava amb cap filóleg i no era bel.ligerant en la defensa de la unitat de la 

llengua.

Mentre El País donava noticia puntual d’aquest conflicte, Las Provincias ignorava 

el tema en la primera página. El 3 d’octubre del 1979, mentre el diari degá callava 

en primera plana, El País treia la noticia següent:

Divergencias en el Consell valenciano 

sobre el decreto de bilingüismo 

Al text, s’informava que havia estat aprovada l’ordre amb el vots d’UCD i els vots 

en contra de socialistes i comunistes. Cap esmena de l’esquerra no fou acceptada. 

Així, es va rebutjar l’assessorament técnic de la Universitat de Valéncia, la unitat 

de la llengua, la diferenciació entre territoris valenciano i castellanoparlants. L’ex 

conseller de Cultura, Josep Beviá, declarava al diari que l’ordre augmentava les 

ambigüitats del decret.

I el nou d’octubre, dimarts negre que va dir Valencia Semanal, la violéncia de 

dreta, una vegada més, apareix al carrer. En la tradicional processó cívica que 

trasllada la Senyera de la ciutat davant l’estátua eqüestre de Jaume I, es 

produeixen gravíssims atacs contra les autoritats democrátiques municipals. 

L’alcalde és insultat, sacsejat i colpejat (vegeu nota 5.15).
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Els dies següents, Las Provincias, obviant com era habitual la seua responsabilitat 

en els aldarulls, llenípará la idea d’un pacte dreta-esquerra per a acabar amb la 

violencia. El diari i UCD tracten de culpar a l’esquerra deis incidents i presenten a 

Broseta i a UCD com els que poden pacificar el País Valencia. Cosa obvia perqué 

ben fácilment, si vulgueren, podrien deixar de desestabilitzar. Novament, és 

Pestratégia del xantatge que tan bé sap usar el diari degá.

El 30 de novembre Las Provincias silencia la vaga general que contra el decret de 

bilingüisme s’ha produít a la Universitat de Valéncia, de la qual informava El País. 

El 8 de desembre, El País tornava a donar noticia deis actes de protesta contra el 

decret de bilingüisme. Tancades a la Universitat exigint que l’ordre recullga 

Pobligatorietat del valencia i la unitat de l’idioma. Tancada al Palau de la 

Generalitat amb la participació de Manuel Sanchis Guarner i Vicent Andrés 

Estellés, entre d’altres destacades personalitats de la cultura. Tancades a 

importants ajuntaments del País, com ara, Castelló, Alacant, Xátiva, Gandia i Eix, 

entre d’altres. Las Provincias, contra els més elementáis principis professionals de 

la relleváncia informativa, no considera aqüestes noticies dignes de la seua 

primera página.

L’enfrontament entre Pesquerra i UCD creix al si del Consell. Tal com informa El 

País del 16 de desembre, UCD ha realitzat un pie paral.leí sense convocar els 

socialistes i comunistes. El president ha presentat un recurs a la sala del 

contenciós-administratiu. Els socialistes demanen que el Consell s’adrece al 

Govern perqué fixe el 28 de febrer, igual que a Andalusia, com a data de 

celebració del referéndum autonómic, atés que es reunien els requisits exigits per 

la llei per a la petició de Pautonomia deis ajuntaments valencians -ho havien 

demanat el 95 per cent deis ajuntaments. Las Provincias calla.
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A gener del 1980, el Govern d’UCD a Madrid decideix que la resta de pre- 

autonomies -excloses Catalunya, Euskadi i Galicia- aniran per la via de l’article 

143 de la Constitució, via de segona que retalla considerablement les 

competéncies autonómiques en temes clau com salut, educació i justicia, per 

exemple, i que impedeix la formació del Parlament per sufragi universal. Al Pais 

Valencia, la mobilització per una autonomía plena (així es deia aleshores) es 

centra en la reivindicació de la via de Particie 151 de la Constitució que reclama 

tota l’esquerra valenciana. Una gran manifestado reclamant aquesta via per a 

Pautonomia valenciana es va realitzar a primers de febrer.

Mentrestant, Albiñana havia dimitit i els socialistes havien abandonat el Consell 

que ara presidia un home d’UCD, Monsonis. Aquest president interí de dubtosa 

iegalitat, amb els vots d’UCD, va decidir que el Consell no tingués cap bandera. 

L’actitud de manteniment de la Senyera del Consell al baleó de la Diputació de 

Valéncia que presidia el socialista Girona va ocasionar nous episodis de violencia 

amb l’habitual suport de Las Provincias. L’estratégia ó’ikurrinyització de la 

Senyera continuava. Aixó, sí que era una noticia important i digna de primera 

plana per a aquest diari. El 6 de febrer titulava:

La Diputación no necesita nuevo acuerdo para retirar la antigua bandera 

del “Consell”.

El text reproduia les declaracions de José Luís Manglano, diputat provincial 

d’UCD, i atacava la Diputació per “hacer caso omiso de la comunicación” que, a tal 

efecte, li havia tramés el Consell que havia acordat no teñir bandera.

I mentre les disputes i les negociacions entre UCD i socialistes sobre la via 

autonómica continúen, Las Provincias treu el tema de la primera página durant 

mesos. És evident que el gir autonómic d’UCD no era gaire autonomista. L’única
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noticia del diari fins que acabará l’any, en aquest tema, és de l’estil protocolan que 

havia usat al principi del procés. La noticia és del 23 de juliol i diu així:

Se reunió el “Consell” (Foto de Monsonis i els consellers en el Saló Daurat 

de la Generalitat)

Tot seguit reproduím els titulars que va publicar El País durant aquest temps de 

silenci del rotatiu valencia.

20-4-80. El PSOE rechaza los planteamientos centristas sobre la autonomía 

valenciana.

22-4-80. Los comunistas se reafirman en la via del 151 para el Pais Valenciano. 

8-5-80. Después del debate político del dia 20 en el Congreso. UCD pretende 

sacar del estancamiento el proceso autonómico valenciano.

11-6-80. Se adelanta al resto de los partidos. El PSOE ofrece un estatuto para el 

País Valenciano.

19-6-80. Será dado a conocer mañana. Los comunistas valencianos elaboran un 

proyecto de Estatuto de máximas competencias.

19-6-80. Manifiesto de intelectuales en favor de la identidad cultural valenciana. 

13-7-80. La izquierda califica de manipulación las agresiones al presidente de la 

Diputación valenciana.

8-11-80. El PCE lamenta su marginación en el desbloqueo del proceso 

valenciano.

12-12-80. Dimite un miembro de la Comisión de Bilingüismo del País Valenciano.

Peí seu compte, Las Provincias, el 16 de novembre publica en primera, en lloc 

destacat, dalt a resquema i ocupant un quart de plana, la noticia que ens serveixj 

de cens de les organitzacions al voltant del diari i d’UCD que han estat al davant i>
I

al darrere de tots els aldarulls al carrer i les agressions a les autoritats i institucions
I

democrátiques en aquest període. La noticia diu:
f
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El Rey recibirá a las entidades culturales del Reino de Valencia.

Al text es diu que “está previsto entregarle varios comunicados, así como libros y 

diversas publicaciones .de temas valencianos tanto escritos en español como en 

lengua valenciana. Acompañará a las entidades cu!turales(...) el gobernador civil 

de Valencia, don José María Fernández del Rio”.

I el diari ens fa la llista.

“Entidades que serán recibidas pr S. M. el Rey:

Asociación Cultural Valencia-2000 

Asociación Amas de Casa 

Junta Permanente Unión Valenciana 

Grup d’Acció Valencianista

Junta Gestora federación Entidades Culturales del Reino de Valencia 

Asociación Ballesters del Centenar de la Ploma 

Asociación Cultural ADIA 

Casal del Regne

Unió Valencianista Independiente (sic)

Lo Rat-Penat

Academia de Cultura Valenciana.”

No podia ser més ciar: tots els secessionistes lingüístics, “regnícoles” i blavers en 

excursió i acompanyats peí seu protector, el governador que ha permés la seua 

violencia contra Albiñana, contra Pérez Casado, contra Girona, contra els alcaldes 

de Quart de Poblet, contra Ja Universitat, en definitiva, contra les aspiracions 

autonómiques deis valencians. Els grups que sempre han gaudit del suport i Palé 

del diari en la seua estrategia desestabilitzadora de la societat valenciana. Per si 

en calien més proves del paper del diari en tota l’operació, una excursió digna 

d’un parell de parágrafs en pagines interiors, s’hi destaca a la primera com la gran 

noticia del día.
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I per si les connivéncies encara no eren prou clares, mitja primera plana del 

dissabte 20 de desembre posa llum al complot de la dreta valenciana contra 

l’autonomia que hem narrat i analitzat en aqüestes pagines.

Paga la pena reproduir completament la noticia.

En torno a María Consuelo Reyna

Afectuosa reunión de amigos y admiradores.

Text: “Rehuyendo la palabra “homenaje” y esquivándola hasta el último momento, 

Maria Consuelo Reyna llegó a la gran reunión de amigos y admiradores que se 

había convocado en los Viveros, para convertirla en un acto efusivo de fraternal 

convivencia. El gobernador civil le impuso -he ahí la foto- el lazo de la Orden del 

Mérito Civil. Pero, con toda la gratitud que ello merece, eso fue lo de menos. Lo 

importante era la hermandad de la Valencia allí congregada. La fusión en un sólo 

y colectivo amor valenciano de todos Jos partidos y estamentos con apellido 

valenciano”.

Traduím i analitzem. La noticia és María Consuelo Reyna, subdirectora del diari 

que considera aquesta informació digna d’ocupar la meitat de la primera plana, 

amb una gran fotografía en qué el governador civil li penja una medalla. La 

relleváncia de la noticia l’atorga, per tant, la mateixa protagonista. Sabem que ais 

diaris seriosos aquest tipus d’actes no apareixen o s’els dóna un tractament de 

poca relleváncia en les pagines de societat, limitant-se a unes poques ratlles que 

informen de Pacte. Així dones, la modestia no rau en comengar el text “rehuyendo 

la palabra “homenaje” y esquivándola hasta el último momento”. Aquest defugi 

pretén l’objectiu contrari al que s’indica en la superficie del text; emfasitza 

l’homenatge. Actitud modesta seria no situar-se a la primera plana. La 

protagonista, tot i dir que refusa Phomenatge, “llegó a la gran reunión de amigos y 

admiradores(...) para convertirla en un acto efusivo de fraternal convivencia”. La 

reunió era doblement gran per la quantitat i per la qualitat deis assistents (“amigos
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y admiradores”), els quals, en arribar la protagonista, experimentaren una 

transformació extraordinaria, un estat naixent que diria Francesco Alberoni (1986), 

en la qual es dissolen totes les diferencies individuáis i els germans s’uneixen 

(“fraternal convivencia”) en l’amor a la protagonista (“acto efusivo”). Posada la 

medalla, no s’informa per quins mérits, es torna a la retórica inicial (“con toda la 

gratitud que ello merece, eso fue lo de menos”). Així sabem que la protagonista a 

més de modesta és agraída. Alió que importa és la cohesió de grup, litúrgica, la 

sacralització ritual deis germans reunits per amor a la sacerdotessa que encarna 

les virtuts de la patria (“lo importante era la hermandad de la Valencia allí 

congregada”). Com els germans que canten tots a una veu, ja no hi ha persones. 

El grup totalitza i crea el magma emocional, on es fonen tots en l’amor, com en 

determináis cerimonials religiosos. Catexitzats per la xaman, el grup realitza 

simbólicament l’orgia. Mireu, si no, la frase final. “La fusión en un sólo y colectivo 

amor valenciano de todos los partidos y estamentos con apellido valenciano”. Ara 

sabem, a més, que l’amor és “valenciano”. I que els que formen el grup que s’ha 

fos, no només reafirmen els seues senyals de pertinenga, sinó que, en ser “todos 

los partidos y estamentos con apellido valenciano”, amb aquesta hipérbole, 

exclouen de la condició de valencians ais que no hi són presents en la “fusión” . 

Ells són Valencia.

Seria interessant de comparar el desplegament de recursos léxics i estilístics 

d’aquesta noticia amb l’acte d’exaltació de la Fallera Major o de coronació de la 

Regina deis Jocs Floráis. Són evidents les correspondéncies temátiques i 

retoriques, el tractament ampulós del discurs i, fins i tot, l’estructura rítmica, per 

exemple, en la darrera frase del text.

Ens quedem sense saber el per qué de la medalla. Ens assabentem que tots 

estimen María Consuelo Reyna: el governador -que els protegeix i permet les
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seues accions al carrer- i la congregado de germans que responen “en un sólo y 

colectivo amor” a Phomenatge a la subdirectora i a les convocatóries que els fa 

des del diari per a la defensa del Regne, la llengua valenciana i el blau a la 

Senyera. El diari no necessita fer-ho explícit, perqué tots saben que “el lazo de la 

Orden del Mérito Civil” és per la seua tasca capitana. Ella esdevé la Fallera Major, 

la Reyna del seu Regne, la pitonissa/intérpret deis auténctics sentiments 

valencians. Ella encarna el blau de la Senyera.

I la identificació del diari amb el símbol el portara diverses vegades a usar la 

Senyera com a motiu únic de primera página. El 9 d’octubre del 1981 tota la 

primera página será una enorme Senyera, amb franja blava, onejant. El 29 d’abril 

de 1982 la Senyera que s’han apropiat torna a onejar a tota la primera plana del 

diari. I el 6 d’octubre del 1982 él diari destacará en primera el “emotivo homenaje 

a la Senyera” realitzat la nit anterior ais Vivers. La “senyera del Reino de Valencia, 

bellamente engalanada y colocada en lugar preferente” va rebre el “cálido 

homenaje” i fou testimoni del “gran espíritu de valencianía que se vivió anoche en 

Viveros”. A la foto, la Senyera amb el blau torna a onejar, ará pero, en un quart de 

página.

Durant els anys 1981 i 82, la guerra deis símbols que dirigeix comunicativament 

Las Provincias continua i és nodrida puntualment peí diari per tal que no afluixe el 

“colectivo amor” . Abril Martorell será un deis personatges mimats peí periódic, com 

a protagonista positiu, durant aquest període de negociació de l’Estatut. Així, 

mentre un dia Abril Martorell i José Luís Manglano feien “una respetuosa 

exposición de las posturas de los partidos de izquierda”, un altre dia la cultura ¡
l

seguía “siendo conflictiva” i el titular deia “Lerma arremete contra UCD”. I més
(■

endavant, sota el titular ‘Tensión entre los partidos”, s’informava que “en algún 

caso, se tradujo en alusiones, que rozaban el insulto, por parte del PSOE, hacia
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Fernando Abril (UCD).

Com indica van Dijk (1990) en la seua análisi del discurs periodístic, “atés que les 

implicacions negatives s’associen sovint amb grups d'ells políticament o 

socialment definits, les implicacions centráis o positives poden associar-se amb 

els actes d’aquells considerats com a grups de nosaltres “. És així, com una 

discussió pública entre els partits polítics, sobre l’Estatut, es transforma en el diari 

en una agressió verbal deis dolents, PSOE, contra el bo, Fernando Abril (UCD). 

D’altra banda, mentre J’agressor és un partit, s’individualitza la suposada víctima 

per a carregar emocionalment el text a favor d’un i contra tots els altres.

Finalment, el posicionament ciar del diari dretá arriba a l’extrem de fer un ús 

maldestre de les majúscules i minúscules tot repartint-les al seu gust. L’estatut hi 

apareix en minúscula o en majúscula sense cap respecte a les normes 

ortográfiques. I ja en el límit de la manipulació més grollera, “Reino” l’escriuen en 

majúscula i “país valenciano” en minúscula.

El període 81-82, un tercer diari apareix a la ciutat de Valencia, el Diario de 

Valencia, de la peripecia del qual ja ens hem ocupat en un altre capítol. Durant la 

primavera i l’estiu del 81, aquest diari fará un seguiment exaustiu en primera 

página de les tensions i negociacions que finalment conduiran al pacte per 

l’estatut d’autonomia. L’enfocament de la informació té un carácter més 

professional, tot i que dóna més protagonisme ais socialistes en les informacions.

El tractament diferent que dóna a la informació es fa palés, per exemple, el dia 13 

de juny del 81, quan informa que l’estatut de Benicássim ha estat aprovat per 

unanimitat del Plenari de Parlamentaris, tot destacant la transacció efectuada per 

socialistes i centristes; els primers acceptant la senyera amb el blau i els segons la
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denominado País Valencia. El mateix dia, Las Provincias en noticia única en 

portada diu: “UCD defenderá sus posiciones en las Cortes generales. Aprobado el 

estatuto de autonomía” . Mentre l’un destacava la unanimitat, l’altre insistía en la 

discordia.

Les negociacions per a Ja formado del nou Consell també serán objecte d’un 

seguiment puntual al Diario de Valencia que no trobem a La Provincias. L’octubre 

del 81, el dia nou, festa del País Valencia, el Diario de Valencia destacava en 

portada el missatge del president ucedista Monsonís en qué abogava per la 

convivencia, mentre Las Provincias, en la seua tradició d’exaltació paroxística deis 

símbols, cobria la primera página amb una enorme senyera, calia mantenir ben 

viva la reivindicado i festejar la victoria davant la ‘claudicado’ socialista i el retorn 

al Consell.

És de destacar que l’únic diari que va donar importancia al compliment deis 100 

dies del nou Consell fou el Diario de Valencia, mentre Las Provincias pels 

mateixos dies s’ocupava de defensar la denominado de Regne per a l’estatut 

d’autonomia que comengava a discutir-se a les Corts generáis. Així, el diari degá, 

en lloc ben destacat de la primera titulava: “La CEV suscribe el llamamiento de 

solidaridad en apoyo del estatuto del Reino de Valencia”.

A les portes de la primavera del 82, abans que s’aprovara definitivament a les 

Corts generáis l’estatut d’autonomia per al País Valencia, el Diario de Valencia 

desapareixia deis quioscs, desapareixent amb ell Túnica veu en la premsa 

valenciana que, tot i les tensions internes al diari, havia tractat de donar un 

enfocament a la informació més professional i allunyat de les vel.leítats 

directament polítiques deis altres dos diaris.
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Al seu torn, el Levante, el qual pertanyia a la cadena MCSE i, per tant, estava en 

mans de la UCD, tara un seguiment més próxim a l’estratégia de Las Provincias , 

sobretot, a partir de Festín del 81 quan J. M. Girones,Taleshores director del diari, 

será substituít per J. Barbera Armelles, un home falangista de la primera hora i 

profundament dretá. Així, mentre el dia 27 d’octubre del 81 el Diario de Valencia 

informava del trencament del consens entre centristes i socialistes al Consell, 

l’interés peí tema autonómic del Levante es centrava en l’exaltació de la bandera, 

el titular destacat deia: “En la página 2: Nuestra Senyera ‘La bandera del pueblo 

valenciano’, por el catedrático valenciano Juan Ferrando Badía”. Aquest professor 

de dret, vinculat a totes les maniobres del blaverisme, era la noticia important peí 

seu article.

Desaparegut el Diario de Valencia, els altres dos diaris resten amos i senyors de 

la manipulació informativa i la mobilització blavera. El 10 de marg del 82, quan 

UCD perd la votació per la denominació Regne de Valencia al Congrés deis 

diputats, el Levante parlará en primera página de “total desilusión” i convoca en el 

segon espai més destacat de la primera página a qué els valencians traguen al 

baleó les senyeres en senyal de protesta. El dia 18 del mateix mes es fa ressó en 

primera de la convocatoria de la “Coordinadora de Entidades Culturales del Reino 

de Valencia” davant el Palau de la Generalitat per a pressionar al Consell que 

accepte la denominació de Regne. La violencia anticatalanista que allá es va 

desfermar, només será recollida per un requadret en la primera en qué s’informa 

de la condemna d’aquella violéncia per part del Consell.

El 3 d’abril el diari comenga una enquesta popular sobre l’estatut amb un titular 

ben eloqüent: “Estatuto, ¿sí o no?, ¿a cualquier precio?. Poc dies després, es 

ressalta en primera l’entrevista a E. Attard, home fort d’UCD a Valéncia, sobre 

l’autonomia, i es continua amb la peculiar enquesta “popular”. Aquesta será
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I’estratégia fins que s’aprovará l’estatut al Congrés amb la denominació de 

Comunitat Valenciana, tot i que el diari continuará insistint en les seues déries amb 

entrevistes destacades de personatges reconeguts del moviment blaver com 

Xavier Casp i reportatges sobre “Els Pai'sos Catalans” o “El histórico Reino de 

Valencia y su cultura”.

L’homenatge a la senyera que promocionaran eis dos diaris des de les seues 

pagines será el colofó d’aquesta batalla de Valencia, en la qual els mitjans de la 

ciutat jugaren un paper tan ciar i tan trist en la manipulado grollera de la historia i 

la identitat deis valencians. La victoria socialista en les eleccions d’octubre del 82 i 

la presa de possessió de Joan Lerma, com a president de la Generalitat, obriran 

un paréntesi que no un final al conflicte. En els anys successius i a l’empara de 

Las Provincias, la reagrupació deis vencedors d’aquella batalla portará a la génesi 

i creixement de Particulado política del blaverisme front al nou poder socialista: el 

partit Unió Valenciana, la ideología del qual, en paraules del seu president, 

fundador, i activista destacat contra les autoritats democrátiques durant la batalla 

de Valencia, es conté a les estrofes de l’himne de Valencia, aquell que comenga 

dient: “Per a ofrenar noves glories a Espanya...”



TITULARS DE DIARIO DE VALENCIA (1080-82)

15/02/81 Para el 151
El PSPV pide los votos de UCD

17/02/81 La uCL) regional estudia la situación autonómica

1 3/03/81 

21/03/8 1 

2 9 / 0 3 / 8 1  

1 6/04/81 

24/04/81 

02/05/81 

20/05/81 

1 3/06/81 

01/07/81 

01/07/81 

09/07/81 

25/0 / /8 1 

02/08/81 

0-4/08/81 

1 2/08/81 

1 3/09/81 

1 5/09/81 

09/1 0/81 

1 7/1 0/81

El PSOE pide firmeza: el ROE, moderación 
Diferencias entre socialistas y comu stas ante el proceso autonOmico

Ror tercera vez
Contactos UCD-PSPV sobre autonomía 

UCD contesta a los socialistas
Centristas y comunistas definen sus ofertas autonómicas

Cumpre autonómica en Benicassim
Va hay pacto sobre el esqueleto del estatuto

pranticamente imposible ei acuerdo total en la redacción oei estatuto 
Girona: —Potenciar las diputaciones es una aberración»

El contenido del estatuto del País Valenciano 
Abril Martorell puede retrasar la autonomía

El PSOE y el Gobierno valoran positivamente el documento de los expertos 
Se retrasara ia autonomía valenciana

Aprobado por unanimidad el estatuto oe benicassim 
UCD acepta País Valenciano; PSOE. la "senyera" con azul

En las agrupaciones comarcales del PCPV 
Aumenta el rechazo al estatuto de Benicésslm

UCD no pacta ia remooeiacion oe i uonseii con ios socialistas

Monsonls sera presidente y Guardiola vicepresidente 
UCD y PSOE pactaron ayer la remodelaciOn del Consell

Si el PSPV no acepta la remodelación del Consell 
Los centristas pueden gobernar en solitario

jo a n  Lerma: —UCL> - valencia practica ia oesconcertacion autonómica» 
Ofensiva del PSOE contra la gestión centrista en el Consell

Socialistas, centristas y comunistas se reúnen mahana en el Consell 
UCD deja solo a Monsonls para negociar el gobierno autonómico

Acudirán u c u .  p b p v  y k l p v

"Cumbre" política para negociar el programa del Consell

A partir de las once y media, en la Generalitat 
Mahana se constituye el nuevo Consell valenciano

Ayer tomó posesión el nuevo Consell
UCD. PSOE y PC gobiernan juntos el País Valenciano 

ivtonsonis 
Un 9 de octubre dt convivencia

Por el 9 de octubre
Enfrentamiento entre gobernador y alcalde
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1 5/ 02/81 

20/ 03/81 

1 6/ 04/81 

02/ 05/81 

1 0/ 05/81 

1 3/ 06/81 

25/ 07/81 

02/ 08/81 

1 2/ 08/81 

20/ 08/81 

1 3/ 00/81 

1 5/ 00/81 

00/1 0/81 

1 7/1 0/81 

27/1 0/81 

1 2/1 1/81 

1 0/0 1 /82 

04/ 02/62 

20/ 02/82 

20/ 02/82 

1 0/ 03/82

TITULARS DE LEVANTE (1081-62)

Joan Lorma. anta la propuesta socialista para modificar la ley oe referendum 
UCD tiene la ocasión de demostrar pue puiere la autonomía para el País

Fernando APrll fija la postura de UCD 
Por fin na Ora autonomía 

Benlcaslm: Autonomía 
Ultimado el espuema del texto

Firmado el proyecto de Estatuto
3 alternativas para la denominación y bandera 

Un magnolio la perpetuara
Entrega simbólica a Benlcaslm del anteproyecto de estatuto

Todos dijeron sí al estatuto de Benicasim 
Autonomía, adelante

Texto de la propuesta de UOD al PSPV 
Para remodelar el Oonsell y reparto de carteras 

Los socialistas no vuelven al Oonsell 
SI UCD no modifica sus planteamientos

Reunión del pleno del Consell

Consell: el PSOE no tiene aun candidatos

El acto cierra tres anos y medio de política preautonomica
Mañana se constituye el Consell. De nuevo todas las tuerzas políticas

Ayer, en el palacio de la Generalltat 
Proclamado el nuevo Consell

8 d'octubre
Hacer posible la convivencia 

El alcaide acusa al gobernador
De encubrir actos terroristas Fernandez del Río acudirá a los tribunales 

En la pagina 2: Nuestra Senyera
“La bandera de un pueblo", por el catedrático valenciano Juan Ferrando Badla 

Enmiendas
Casi un centonar al proyecto oe estatuto valenciano 

Fernando Abril
UCD na llegado al limite de sus concesiones sobre el estatuto de autonomía 

En defensa de símbolos y cultura valencianos
Macla un partido regional. Ahora se configura una fuerza sociocultural 

Maftana. paginas 2* y -4•
Especial Valencia ¡Pas a la regid Que avanca en marxa triomfal'

Mesa redonda sobre la autonomía valenciana

El estatuto valenciano en el Congreso .Total desilusión. La denominación oe 
Reino de Valencia, rechazada Resultado de la votación: 151 a favor: 161 en
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T ITU LA R S  DE LEVAN TE (1861-82)

1 0/03/82 Llamamiento de Valencia 2000
Que los valencianos saquen las senyeras a los balcones

1 8/03/82 El Ola 20. a las 1 1 ele la maftana.Todos a la Generalidad. Convocatoria de la 
Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia

26/03/82 El Consell. en pleno extraordinario 
Unánime condena de la violencia

03/04/82 Mariana, domingo.Especial Valencia (...) y una encuesta popular: Estatuto. ¿si o 
no?, ¿a cualquier precio?

1 3/0-4/82 Al pan. pan...
Attartí habla claro. Tema: el estatuto de autonomía

1 3/0-4/82 Espectacular acogida a “Muestra encuesta popular"

21 /04/82 Estatuto Valenciano.Rracticamente consensuaOo.Lengua: Idioma valenciano 
Bandera: Senyera coronada con los tres escudos Denominación: Reglón o

28/0-4-/82 Por 250 votos tavoraDles. 1-4 en contra y 15 abstenciones. El estatuto aprobado 
En cuanto se tuvo la noticia en Valencia, la Senyera lúe izada en las torres de la

1 6/05/82 Mahana.Fspeclai Valencia (Xavier Casp...)

02/06/82 Se reunid el comité ejecutivo provincial.UCD - Valencia habla claro.Se 
desvincula y contradice las declaraciones del ministro de Educación

26/06/82 Mariana Especial valencia.I_as cosas ciaras con.. Cipriano Ciscar Casaban

22/07/82 Los partidos, unánimes
El proceso autonómico ha valido la pena

30/07/82 Al votar unidos socialistas y comunistas
Cipriano Ciscar representará a la Diputación en el Consell

1 7/08/82 Continua la polémica en torno a la presidencia del Consell. Monsonls --Las 
diterencias deben resolverse en el terreno jurídico•• El pleno del Consell na

1 8/08/82 Maóana. Especial Domingo (Paisas catalanes)

26/08/82 Los actos se inician mañana 
Homenaje a la Senyera

30/1 0/82 Maftana. Especial Valencia (“El nistOrleo Reino de Valencia y su cultura")

25/1 1 /82 Maftana. a las 12 tomará posesión 
Joan Lerma. presidente de la Generalltal
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5.3.- La Pax Valentina: l’Estatut d ’Autonomia.

Des del 9 d’octubre de 1977, quan es manifestaren a Valencia més de mig milió de 

persones reclamant l’autonomia, fins al 28 d’abril de 1982, quan es va aprovar 

l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana al Congrés deis diputats, la 

societat valenciana havia passat d’un cert entusiasme inicial peí canvi polític i 

Pautonomia a un sentiment, majoritáriament estés, de desinterés producte deis 

problemes d’assentament de la pre-autonomia, el conflicte deis símbols, les 

tensions internes ais partits parlamentaris, les successives crisis de les institucions 

pre-autonómiques acabades d’estrenar, la campanya continuada contra el Consell 

i el bloqueig en la negociació de l’Estatut.

El 8 d’octubre de 1978 la tótalitat deis grups polítics amb representado 

parlamentaria, a més d’alguns extraparlamentaris, havien signat I Acord 

Autonómic peí qual es comprometien a realitzar “una actuació conjunta per a la 

consecució del máxim grau d’Autonomia dins del termini més breu que 

permetesca la Constitució”. Pero, aquell acord va esdevenir paper mullat, ates que 

la Comissió Redactora de PEstatut no va avangar gens en la práctica. Prompte, a 

més, AP (Alianza Popular) es va posicionar contra la Constitució i s’obria la 

primera escletxa amb la dreta respecte al tema autonómic.

A principi del 1979, el Consell aprovava per unanimitat iniciar els trámits per a 

aconseguir Pautonomia per la via de Particle 151 de la Constitució. Constituides 

les noves corporacions locáis després de les eleccions d’abril de 1979, el Consell,
I

més aviat el seu president, Josep Lluís Albiñana, es va Hangar a un pelegrinatge 

per totes les ciutats valencianes per tal d’aconseguir els pronunciaments 

municipals a favor de Pautonomia que exigia la Constitució. Els ajuntaments 

governats per l’esquerra contestaren positivament i, tot i que les poblacions
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governades per UCD o AP no mostraven el mateix interés, les províncies de 

Valencia i Alacant superaven els límits eixigits a principis de setembre, mentre que 

a Castelló Phegemonia d’UCD retardava els pronunciaments municipals. que. es 

mantindrien congeláis fins a última hora.

Malgrat tot, el 25 doctubre s’havia aconseguit el nombre suficient de peticions per 

tal de procedir al Referéndum que sancionara la via autonómica que es demanava 

(vegeu quadre 5.1), tot i que la manca d’un text legal sobre les modalitats de 

Referéndum constituía una dificultat afegida que afectava també Andalusia.

QUADRE 5.1
PETICIONS DE MÁXIMA AUTONOMIA AL PAÍS VALENCIÁ

PROVINCIA MUNICIP! _% HABITANTS % CENS %
ALACANT 122 88 1.024.202 96 723.988 96

CASTELLÓ 130 93 403.469 98 304.027 98

VALÉNCIA 260 99 1.920.265 99 1.439.356 99

TOTALS 512 95 3.347.932 98 2.467.371 98

Font: Aguiló Luda, Ll.: "L’Autonomia". Institudó Alfons el Magnánim, 

Valénda, 1982. De Pacta presentada al ministeri d’Administració Territorial.

Pero, el mes de gener de 1980 la direcció d’UCD decidia “racionalitzar” els 

processos autonómics, el que implicava reconduir els processos pendents per la 

via de l’article 143 de la Constitució que atorgava menys competéncies i convertia 

la reivindicada autonomía en mera descentralizado. Al País Valencia, UCD que 

des de l’estiu anterior ja s’havia manifestat contraria a la via del 1518, s’apressava 

a aplicar les directrius del seu partit. Manuel Broseta, alt carree del ministeri 

d’Administració Territorial declarava al diari Levante (17-1-1980): “No hi ha les 

condicions objectives per a anar per la via de l’article 151”. Al conflicte de símbols i 

denominació s’afegia ara el de la via per a accedir a Pautonomia. UCD trencava 

també el frágil consens que s’havia mantingut des del 78 en firmar l’Acord

6 Declaracions del segon president del Consell, E. Monsonís, al diari Levante, 12-71979.
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Autonómic. L’esquerra continuará reclamant la via del 151 i la convocatoria del 

Referéndum per al 28 de febrer, el mateix dia que es convocava a Andalusia que 

partia d’una situació semblant. La Llei Orgánica del Referéndum -aprovada al 

Congrés deis diputats amb els vots socialistes- exigía obrir un termini de 75 dies 

per a confirmar ia sol.licitud autonómica, la qual havia d indicar la via que 

s’escollia. Aquest trámit es va obviar en el cas andalús. El projecte d’Estatut 

valenciá, entrebancat peí desacord quant a la llei electoral i la distribució territorial, 

entrava en via morta en no aconseguir-se tampoc l’acord, dins del termini, sobre el 

procediment constitucional escollit. La confusió fou total i la majoria de la població 

es desinteressava d’un procés cada vegada més allunyat de la relació amb la 

societat: UCD havia seguit el mandat del seu partit a Madrid i el PSOE havia 

renunciat a les mesures de pressió que s’havien mostrat efectives en el cas 

andalús. El pacte per PEstatut ápareixia com una qüestió suprastructural entre els 

- partits parlamentaris, mentre a la societat valenciana es feia sentir el cansament 

per la disputa simbólica i de denominació i el desinterés creixent peí procés 

estatutari.

Així les coses, al si deis principáis partits l’autonomia es vivia com un maldecap 

sense solució a la vista. Mentre a UCD algunes poques veus demanaven el 

manteniment del Pacte Autonómic, a Pesquerra comengaven a apareixer opinions 

a favor de pactar fins i tot acceptant la via del 143: calia posar fi a I embolic 

valenciá que comengava a qüestionar, per diverses raons en cada cas, ia capacitat 

d’entesa deis partits. En un altre sentit, podríem interpretar que el que comenga a 

manifestar-se és la feblesa de les conviccions autonomistes deis principáis partits 

davant les dificultats que trobaven.

El colp d’estat del 23 de febrer del 81 tindrá com a conseqüéncia Panomenada 

Concertado autonómica deis dos partits majoritaris, UCD i PSOE, la qual posará
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les bases de la redacció i aprovació final de l’Estatut valenciá. Així, el 30 de marg 

del 81 s’iniciaven els contactes a Benicássim per a la redacció de l’Estatut. La 

negociado s’acompanyava.de l’objectiu publicitat d’aconseguir la pacificació de la 

societat valenciana, tot i aixó, 1*11 de setembre de 1981 Joan Fuster encara seria 

objecte d’un nou atemptat amb explosius, el que ens dóna indici del clima de 

violencia anticatalanista que es mantenía al carrer. El 9 de maig es presentava a 

la Mesa del Plenari de parlamentaris el text de Benicássim. Després de diverses 

maniobres per part d’UCD per a incloure esmenes alternatives en alguns punts, 

que evidenciaven les tensions internes que patia aquest partit després de la 

dimissió de Suárez, després del vot d’AP i UCD en la Comissió Constitucional per 

la denominació Regne de Valencia que trencava el consens general assolit, 

s’arribá al debat en el Pie del Congrés sobre l’Estatut valenciá. Els vots del PAD de 

Fernández Ordóñez i les nombroses abséncies entre els centristes impediren que 

prosperara la denominació Regne de Valencia i l’Estatut tornava a comissió per tal 

de trobar un nou consens que ja no seria el de l’acord inicial quant a denominació; 

el dictamen final de la Comissió Constitucional parlava de Comunitat 

Valenciana,nom que fou finalment l’aprovat.

El 28 d’abril del 1982 s’aprovava l’Estatut amb el vot en contra deis comunistes i 

algunes abstencions de grups minoritaris i es decidía la tramitado d’una Llei 

Orgánica per tal d’assolir el sostre competencial d’acord amb l’article 150 de la 

Constitució. El període es va tancar amb les primeres eleccions autonómiques i el 

nomenament de Joan Lerma com a president. S’arribava finalment al que hem 

anomenat la Pax valentina; una pacificació social resultant del cansament de les 

torces contendents, de l’escassa convicció autonomista deis partits majoritaris que 

negociaren l’Estatut i la necessitat de posar fi a l’enfrontament, del progressiu 

desinterés de la majoria de la societat.
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La complexitat de les causes, així com de la interrelació del procés autonómic amb 

factors generáis de l’evolució de la política espanyola, ens obliga a limitar-nos a 

apuntar les que considerem més importants, des de la perspectiva valenciana, a 

mena de recapitulació:

Primera, el valencianisme no aconsegueix en l’exida del franquisme articular una 

torga política majoritária o amb un pes suficient, tant per raons históriques en 

relació a la curta trajectória del nacionalisme valenciá com per la complexitat de la 

seua proposta en la vinculació del País Valenciá dins I ámbit cultural catalá, de 

provades dificultáis quant a arrelament popular.

Segona, el valencianisme s’insereix a dintre de diverses ideologies de canvi, 

principalment d’esquerra, i no té gaire influencia sobre el valencianisme 

temperamental. Tanmateix, aconsegueix implantar una sólida infrastructura 

cultural, la qual esdevindrá, ja dins el període própiament autonómic, l’únic 

instrument de pressió sobre les institucions autonómiques per tal de mantenir els 

principis básics del valencianisme, entés ara en el sentit més englobador, com la 

racionalitat mínima peí que fa a la unitat de la llengua i el desplegament d algunes 

mesures de normalització cultural i lingüística, tot i que aplicades pels socialistes 

amb “extrema prudencia”.

Tercera, la feblesa numérica del valencianisme -un moviment que alguns han 

interpretat com un fenomen qualitatiu més que no quantitatiu- i la seua incapacitat 

per a influir de manera determinant en els grups majoritaris d esquerra on 

militaven-, fará que aquesta esquerra, després d’un primer període en qué centra 

les seues análisis en la realitat valenciana, producte de la influéncia deis 

valencianistes al seu si, i s’allunya del tradicional sucursalisme , es mostrará més 

procliu a les exigéncies de les respectives direccions centráis, sobretot, a mesura
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que l’escalada de la tensió i el desinterés de la població per la qüestió autonómica 

exigía pronunciaments clars. Hi assistim, dones, a! que podríem anomenar el 

tracas del consens nacionalitari quan les torces majoritáries de l’esquerra no 

saberen convertir en consens dominant la seua torga electoral.

Quarta, la dreta i el centre, amb algunes excepcions minoritáries i sense intluéncia 

sobre els respectius partits, optaren per tomentar el conflicte amb el propósit 

d’aconseguir un retrocés electoral deis socialistes. Esl grups anticatalanistes toren 

la seua torga de xoc. Aconseguiren trenar les mobilitzacions populars per 

Pautonomia, retallar les possibilitats d’autogovern i reeditar els tradicionals recels 

provincialistes. El contlicte, per tant, com a instrument per a entrebancar les 

negociacions autonómiques els va donar bons resultats, pero, alhora, atiaren 

torces sobre les quals perderen el control. UCD va patir l’etecte “boomerang” de 

Passociació amb un Consell desacreditat pels seus continus atacs. A més, les 

torces que ells havien ¡mpulsat acabaren confluint com a corrent d’opinió amb AP i 

amb el temps tormarien UV (Unió Valenciana), els quadres dirigents de la qual 

procedeixen en una majoria quasi total de les comissions talleres.

Cinquena, convé no oblidar que, tot i que el centre d’interés de la nostra análisi 

s’ha ocupat del creixement i fallida del consens valencianista, al País Valenciá, 

com a la resta d’Espanya, excepció teta deis casos base i catalá, predomina el 

nacionalisme espanyol, bé en la vessant merament estatalista i poc agressiva 

compatible amb un cert autonomisme, bé en la vessant reacionária i violenta que 

es va ter present durant la batalla de Valencia aliant-se amb els sectors més 

agressius del blaverisme. En aquest sentit, la torga que demostrava el 

valencianisme ais inicis de la transició amb una gran capacitat de mobilització i 

d’impregnació deis partits democrátics va exigir deis sectors més reaccionaris el 

recurs a la torga i l’agressió. La població, com demostraven les successives
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enquestes d’opinió, atipada d’enfrontaments, es decantava cada vegada més per 

un espanyolisme moderat.

Sisena, la reclamado d’autonomia, com a forma institucional, havia aconseguit 

des deis temps republicans ser la formulació majoritária de les pretensions 

valencianistes, formula que contenia suficient ambigüitat per a ser objecte de 

consens quant al terme i de divergéncies quant ais continguts. Així es va veure 

durant els anys de la transido política en qué les preses de posició anaven des de 

la mera descentralització administrativa a les exigéncies d’un sólid autogovern. La 

preautonomia que, en abséncia de conflicte a l’entorn deis supósits básics sobre 

la identitat valenciana, hauria significat la continuació del procés conscienciador 

deis valencians es va tornar un procés pie d’entrebancs a les expectatives que 

s’havien generat a les acaballes del franquisme, la qual cosa va permetre la 

reconducció peí camí de la descentralització.

Setena, la via autonómica aconseguida finalment, la de l’article 143 de la 

Constitució, seria complementada per la LOTRAVA, la qual equiparava la 

Comunitat Valenciana amb les autonomies que havien accedit peí 151. És així 

com, peí que fa a competéncies, excepció feta de la potestat de disoldre les Corts 

valencianes i convocar eleccions, Pautonomia valenciana ha assolit un sostre 

competencia! semblant al que concedeix l’article 151 de la Constitució, amb la 

diferencia fonamental que es tracta d’una cessió de competéncies que una 

majoria diferent a les Corts espanyoles podría retirar.

L’Estatut aprovat va optar, com a solució de compromís, per la denominació 

Comunitat Valenciana, tot incloent al preámbul una referéncia a la denominació 

moderna de País Valenciá i a la histórica de Regne de Valéncia, va obviar 

qualsevol al.lusió a la unitat lingüística del catalá, la qual cosa será una continua
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font de conflictes i entrebancs a la normalització lingüística i cultural i va instaurar 

la senyera de la ciutat de Valencia, senyera amb una franja blava coronada, com a 

símbol de tots els valencians. Per a uns, el valencianisme va ser derrotat 

contundentment, per a uns altres, la lleu pátina valencianista del PSOE va preferir 

guanyar competéncies a canvi de cedir en els símbols i la denominació.

No és aquest el lloc ni ens trobem en condicions de fer un balang general del que 

va suposar Paprovació de PEstatut i l’inici de l’autogovern. Alguns elements hem 

pogut apuntar, pero. Ara, convé deixar ben ciar que el nostre objectiu, en la 

impossibilitat d’una análisi més rigurosa metodoldgicament i profusa quant a 

documentació, es limita a indicar els principáis elements del context sociopolític en 

qué el País Valenciá accedeix a Pautonomia i les dificultats que Pacompanyen. El 

paper deis mitjans en aquell coriflicte que sí que hem tractat d’investigar amb més 

deteniment, així com la solució del pacte final, són trets claus en la interpretació 

del procés de construcció del sistema comunicatiu valenciá i també de les 

dificultats que apareixeran en el procés d’establiment del sistema, en la mesura 

que es trobará clarament determinat per les polítiques comunicatives que es 

desplegaran durant la década deis 80. Les dificultats en el llarg procés de posta 

en marxa de la Rádio i Televisió Autonómica en serien un exemple, com també la 

pervivéncia d’una marcada estructura provincial en la premsa escrita, Pescassa o 

nui.la preséncia del valenciá ais mitjans de comunicació, excepció feta -i 

parcialment- deis mitjans propis de la Generalitat, així com els incompliments de la 

legalitat en Pús del valenciá en les emissores d’FM. D’altra banda, el temor o la 

negativa deis governants valencians a establir acords púbiics de col.laboració 

quant a política lingüística, cultural i comunicativa amb les comunitats autónomes 

de la resta del domini lingüístic serán una conseqüéncia de la permanéncia d’un 

conflicte que, amb alts i baixos, es prolonga fins els nostres dies.
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La Pax valentina arriba dones per esgotament deis contendents, per atipament i 

desinterés de la població, per saturado informativa i unidireccional, peí pacte a 

Madrid entre PSOE i UCD. D’aleshores engá, moltes coses han canviat i certament 

s’han viscut períodes d’una relativa calma social en aquest aspecte. Tanmateix, la 

negació de la unitat de la llengua catalana pels hereus polítics del blaverisme de 

la transició continua actuant com un persistent element de bloqueig del procés de 

recuperació lingüística i cultural amb els seus efectes sobre el sistema educatiu, la 

difusió cultural i el sistema comunicatiu. Una pacificació parcial que ha portat al 

govern de la Generalitat a bandejar els aspectes discutits de la identitat valenciana 

i a centrar la seua acció en la tasca modernitzadora del País Valenciá en 

equipaments, infrastructures i millorament deis servéis públics amb l’objectiu del 

creixement económic i la integració europea.
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TERCERA PART: EL SISTEMA COMUNICATIU VALENCIA

CAPÍTOL SISÉ: LA CONFIGURACIÓ DE L'ACTUAL SISTEMA

COMUNICATIU VALENCIA (1982-1994)

6.1.- Principáis canvis en la societat valenciana

Durant la década deis 80 i fins a l’actualitat, la societat valenciana ha experimentar 

una procés accelerat de modernització que s ’acumula a l’embranzida 

industrialitzadora experimentada durant els 60 i 70. Transformació que afecta no 

només al sector económic i a l’organització del treball, sinó també a l’ámbit polític, 

social i cultural. La idea-forga de la modernització ha estat l’element central de 

l’acció del govern autónom (García Ferrando, 1992), i també de la gestió socialista 

a nivell estatal.

El País Valenciá aporta el 10,44% del PIB d’Espanya, amb una distribució per 

cápita del PIB al voltant del 105% del total espanyol i el 83% del comunitari per a 

l’any 1991 (Alcaide, 1992). Aqüestes dades sitúen la societat valenciana en un 

nivell mitjá de desenvolupament, tot i que sense deixar de pertányer al grup de 

regions menys desenvolupades de la Unió Europea (Tomás Carpi, 1994). El 

creixement del PIB al País Valenciá, de l’any 1977 al 1989, sempre ha estat 

comparativament superior al d ’Espanya i al de la CEE, llevat del període de 

recessió de la primera meitat deis 80, tal com es pot veure al següent quadre( 6.1).

Tant peí que fa al nivell de desenvolupament com a la capacitat de compra per 

habitant, el País Valenciá se sitúa per damunt de la mitjana espanyola i es troba al 

cinqué lloc en la relació ordenada de comunitats autónomes (vegeu quadres 6.2 i 

6.3). L’economia valenciana, d’altra banda, i en una tendencia molt anterior al
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moment de l’adhesió a la CEE, té una marcada projecció exportadora. L’any 1988 

exportava prop del 25% de la producció industrial i el 60% de la producció 

agrícola, en ambdós casos la principal destinació són els paísos de la Unió 

Europea. El fet de la dependencia tecnológica i comercial de l’exterior, a més 

d’indicar la intensitat de la integració en el sistema económic internacional, també 

permet conceptualitzar l’economia valenciana com a molt vulnerable ais canvis en 

la divisió internacional del treball. Tanmateix, la integració europea, en transformar 

en mercat interior el que era exterior, pot reduir les conseqüéncies d’aquesta 

dependencia matisada (Tomás Carpi, 1994).

QUADRE 6.1
CRETXEMENT CQMPARAT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT*

TERRITORI 1977 1981 1985 1986 1987 1988 1989

ESPANYA 3 -0,2
1 <N  
11 CN 
1

3 5,3 5,3 5,1
P. VALENCIA 3,7 0,3 2 4,7 5,7 6,5 5,2
CEE (12) 2,4 0,3 2,6 2,7 2,9 3,7 3,4

*Taxa de variació 
Font: Generalitat

sobre l'any 
valenciana,

anterior.
1991.

QUADRE 6.2
ORDENACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÓNQMES SEGONS.LA CAPACITAT 
__________ DE COMPRA PER HABITANT. .1991 I 1992.___________

COMUNITAT ÍNDEXS
AUTÓNOMA 1991 1992 N. D'ORDRE

BALEARS 131 132 1
MADRID 109 108 2
CANARIES 108 107 3
CATALUNYA 107 107 4
P. VALENCIA 106 106 5
MURCIA 106 104 6
NAVARRA 103 101 7
MITJANA ESTATAL 100 100
ARAGÓ 98 99 8
LA RIOJA 100 98 9
ANDALUSIA 97 97 10
CASTELLA-LA MANXA 94 97 11
CANTABRIA 93 93 12
CASTELLA I LLEÓ 91 92 13
P. BASC 92 91 14.
ASTÚRIES 89 87 15
EXTREMADURA 87 87 16
GALÍCIA 85 85 17

Font: Anuari El País 1993.
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Els canvis en les activitats productives peí que fa a les proporcions de població 

ocupada en cada sector, el progressiu descens del creixement vegetatiu i el 

manteniment del saldo migratori com el principal component del creixement real, 

la innovació tecnológica, el desenvolupament de les infrastructures básiques, 

el creixement económic, l'orientació exportadora de ['economía valenciana, 

l’estabilitat política del període, la plena incorporado a la Unió Europea, els 

increments en equipaments socials i en mecanísmes de protecció i servei que han 

desenvolupat l’anomenat estat del benestar, serien els principáis components del 

perfil básic del País Valenciá actual.

QUADRE 6.3
ORDENACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÓNOMBS SSGQNS EL NIVELL 
___________ DE DESENVOLUPAMENT. 1991 I 1992.___________

COMUNITAT ÍNDEXS
AUTÓNOMA 1991 1992 . N. D'ORDRE

MADRID 109,8 110, 5 1
MURCIA 106,4 107,2 2
BALEARS 106,5 106,4 3
CATALUNYA 106,9 105,2 4
P. VALENCIA 103.8 _.m,3 ........_5
CANARIES 104,7 100,4 6
MITJANA ESTATAL 100 100
LA RIOJA 98,3 99,4 7
P. BASC 102,5 98, 9 8
ASTÚRIES 99,3 98, 9 9
NAVARRA 99,6 98,0 10
ARAGÓ 98,1 97,7 11
ANDALUSIA 95,5 97,4 12
CANTABRIA 95,5 97,2 13
CASTELLA I LLEÓ 92,6 93,2 14
GALÍCIA 89,6 91,0 15
CASTELLA-LA MANXA 90,3 89,7 16
EXTREMADURA 77,3 77,7 17

Font: Anuari El País 1993.

Una societat, dones, que es mira en l’espill de les societats més avangades en 

direcció a les quals tracta d’orientar els seus objectius, acció que no és exempta 

de dificultats pels desequilibris territorials interns, per la pervivéncia de fortes 

desigualtats socials -malgrat els avangos en aquest sentit-, per la intensitat del
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component immigratori, per la complexitat i diversitat deis processos d’integració,

assimilació i ¡dentitat cultural i, en aquest darrer sentit, també per l’insuficient J
\

desenvolupament de la indústria cultural i els baixos índexs de consum de j 
productes culturáis -sobretot peí que fa ais productes escrits, sent molt diferent j 

quant a Pinterés per la música en general.

D’altra banda, la pervivéncia, malgrat l’escassa traducció política directa, de 

l’anomenat fet diferencial, és a dir, el manteniment en proporcions estimables de la 

llengua i cultura própies, així com, en menor mesura, de sectors de població que 

s ’autoreconeixen prioritáriament com a valencians o tan valencians com 

espanyols (identificado dual), i la diversitat social de percepcions quant al tráete 

rebut peí govern central, comporta dinámiques sociopolítiques i culturáis en les 

quals hi ha més o menys explícit o latent segons períodes un conflicte quant al 

paper del País Valenciá en relació a Espanya i la seua articulado política, tensió 

que conviu, alhora, amb la que deriva de les relacions amb Catalunya i el 

revifament esporádic de Panticatalanisme que, simptomáticament, coincideix amb 

els períodes de crisi social i bloqueja les iniciatives que se li oposen. Darrerament, 

també ha revifat Palacantinisme, el qual a mena d’hipótesi, es nodreix de la 

suspicacia que provoca un potencial nou centralisme de la ciutat de Valencia. v

6.1.1.- De la industrialització al predomini deis servéis.

El desenvolupament económic valenciá, tot i que el sector motriu i principal basej 

exportadora continua sent Pindustrial, ha comportat un creixement progressiu del í

nombre de població ocupada en el sector servéis. No ens trobem, tanm ateixj¡
davant una economía terciaritzada en l’acepció habitual del terme -menys encara 

si parem esment de Pescassa importáncia del tercian avangat i del fet que el. 

conjunt del sector terciari i de la construcció es troba fortament condicionat per la



dinámica industrial, llevat del cas de les activitats vinculades al turisme que prenen 

un pes significatiu a Alacant-, sinó en una economía industrial que paral.leiament 

al desenrotllament de Testa l del benestar ha generat una forta capacitat 

d’ocupació en el sector deis servéis (vegeu el següent quadre 6.4).

QUADRE 6.4
EVOLUCIÓ SECTORIAL DE LA POBLACIÓ OCUPADA DEL PAÍS VALENCIA 

1981 1985  1921_
SECTOR MILERS % MILERS % • MILERS %

AGRICULTURA 151,4 13,6 142,5 13,5 96,9 7,5
INDUSTRIA 360,1 32,5 308,9 29,1 351,7 27,5
CONSTRUCCIÓ 79,4 7,2 68, 6 6,5 121,6 9,5
SERVEIS 518,4 46,7 540,3 50,9 709,9 55,5

TOTAL 1.109,3 100 1.061,3 100 1.280,1 100

Font: INE-EPA, IV trimestre de cada any. Elaboració de Beneyto, 
P.J.(1992).

En els darrers anys, ha continuat minvant el percentatge de població ocupada en 

l’agricultura, s’ha estabilitzat el sector industrial encara que amb una lleugera 

minva, el sector de la construcció ha incrementat sustancialment la població que 

ocupa com a resultat de ia reactivació económica de la segona meitat deis 80 -en 

xifres absolutes, l’any 91 treballaven en la construcció quasi el doble de persones 

que en l’any 85-, mentre que el sector de servéis ha continuat creixent fins a 

ocupar el 55,5% de les persones que tenen treball.

L’estructura empresarial predominant, tot i la presencia d’algunes grans empreses 

de capital transnacional o públic, és de micro i petita empresa en els sectors 

industrial i terciari. En la indústria, més del 96% de les empreses són petites i 

artesanals, amb menys de 50 treballadors, i ocupen més del 60% de la població 

legal del sector, a més del gran nombre d’autónoms i d’empreses il.legáis (vegeu 

nota 6.1). En el sector terciari la grandária de les empreses és encara més 

reduVda, amb una mitjana de tres treballadors per empresa. Finalment, el
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minifundisme i l’extrema parcel.lacio continúen sent les notes distintives en el 

sector agrícola (Tomás Carpí, 1994).

L’estructura productiva de la industria valenciana es troba prou diversificada, amb 

un ciar predomini de sectors tradicionals, polaritzada de manera territorialment 

dispersa i basada en l’especialització funcional, és a dir, amb molts espais 

económics cada un des quals depén d’uns pocs sectors. El sector agrícola, al seu 

tom, depén d’uns pocs productes i es troba altament epecialitzat. El sector tercian 

presenta un carácter marcadament tradicional i l’activitat turística depén d’un 

turisme de masses d’un nivell mitjá-baix, mentre que la qualitat de l oferta és 

relativament baixa (vegeu nota 6.2).

6.1.2.- Canvis en l'estructura social.

El primer factor a considerar, el demográfic, ens permet afirmar que el País 

Valenciá ha arribat a l’última etapa del procés de transició demográfica en qué les 

taxes de natalitat i mortalitat s’igualen aproximant-se al creixement zero. Durant la 

década deis 80 , les taxes de creixement interanual són sempre inferiors a la unitat 

i, en alguns anys, fins i tot negatives. I, si així i tot, s’ha incrementat la població en 

prop de dos-cents mil nous efectius, aproximant-se cada vegada més ais quatre 

milions d’habitants (vegeu nota 6.3), ha estat principalment perqué la ímmigració, 

tot i contenir-se no s’ha detingut durant la década.

La conseqüéncia d’aquest fluix immigratori és que avui dia els residents no 

nascuts al País Valenciá són prop d’un milió deis habitants, és a dir, més de la 

quarta part de la població valenciana total. Fins i tot, en els anys de la crisi 

económica deis setanta, el País Valenciá va continuar sent un espai de recepció. 

Durant la década del 80 la naturalesa de la població immigrada ha variat, de
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manera que, ara, a més deis tradicionais treballadors manuals procendents de 

l’Espanya seca, també s’incorporen técnics i ancians. Els técnics, procedents de 

Catalunya i Madrid (més de caire técnic la incorporació de catalans i més de tipus 

funcionarial la població procedent de Madrid). Al seu torn, els ancians procedeixen 

de l’Europa comunitaria; població de jubilats, en tendencia creixent, que busquen 

el clima benigne del sud del País. Aquesta configurado recent com a societat 

d’al.luvió és un tret fonamental per a la comprensió de l’estructura social 

valenciana i comporta problemes que encara no han estat prou estudiáis (Molla, 

D. i Castelló, R. 1992).
i
í
l
ii Quant a l’evolució de la població activa, la qual creix durant tota la década deis 80 

i, sobretot, en Púltim període, és paral.lela a l’increment de les taxes d’atur fins 

l’any 1985 (vegeu quadre 6.5). S’ha produít també un important canvi estructural 

per la davallada progressiva de i’ocupació industrial i l’augment de les activitats 

terciarles, les quals, en un primer moment, eren generades principalment per 

l’administració pública, mentre que, a partir, de la recuperado económica de la 

segona meitat deis 80, també contribuirá a l’ocupació de manera important el 

sector tercian tradicional (comerg i turisme) i els servéis a les empreses (Ybarra,

1991).

QUADRE 6.5
Biam igUCl6-.BE XA POBLACIÓ ACTIVA..PEL Phí $ VALENCIA*

1981_____      1221
MILERS % MILERS % MILERS %

ACTIUS 1.283,5 1.339,5 1.521,8
OCUPATS 1.109,3 1.061,3 1.280,1
ASSALARIATS 812,2 73,7 764,0 71,9 956,7 74, 7
ATURATS 174,2 13,6 278,2 20,7 241,7 15, 8

* La Taxa d'Assalarització és sobre la població ocupada i la 
d'Atur sobre 1'Activa.
Font: INE-EPA, IV trimestre de cada any. Elaboració de Beneyto, 
P.J.(1992).
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La taxa d’assalarització, després deis anys d’estanyament económic, 'ambé es 

recupera de l’any 85 al 90. Tanmateix, l’externalització d’activitats que obliga ais 

treballadors assalariats a transformar-se en autónoms subcontractats , l’aconomia 

submergida que creix en la mesura que es destrueix el mercat legal, la 

contractació temporal que fa que la taxa de rotació en el lloc de treball passe del 

14% de l’any 1980 al 52% de l’any 1990, configuren els eixos de la lógica 

desregularitzadora que ha portat a Tactual precarització contractual (Beneyto,

1992).

D’altra banda, les xifres més elevades d’atur apareixen sempre entre elsjoves, les 

dones i els majors de 45 anys. El Cens de 1991 indica que el 53,4% del total de 

Patur al País Valenciá el componen aturats entre 16 i 29 anys. I aixó, malgrat que 

s’havia produTt una recuperació de l’ocupació per les mesures de foment a la 

contractació juvenil i la recuperació de Peconomia a partir del 1985. Per al mateix 

grup d’edats, Patur de les dones puja al 58,6% del total femení d’atur, amb la 

particularitat que en els altres grups d’edat Patur femení no baixa maí del 18%, 

mentre que en el cas deis barons, per a les edats intermedies, es redueix 

proporcionalment a la meitat de Patur femení.

Certament, en les dades del Cens hi ha una sobrevaloració de Patur si ho 

comparem amb les dades de PEPA. La diferent metodología emprada en els dos 

sistemes de recollida de dades n’explica les divergéncies (vegeu nota 6.4), entre 

les quals juga un paper important el recompte o no deis aturats desanimats i deis 

aturats disponibles. Tanmateix les diferencies d’atur entre barons i dones (vegeu 

quadre 6.6) expressen numéricament les dificultáis i els processos d’exclusió que 

perviuen a la nostra societat peí que fa a la plena incorporació de les dones al 

mercat de treball.
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QUADRE 6.6
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA 

DEL PAÍS VALENCIA. SEGQNS SEXE.1991

SEXE TOTAL ACTIUS OCUPATS ATURATS TAXA D'ATUR

BARONS 1.025.409 876.433 148.976 14,5
DONES 532.554 383.991 148.563 27, 9

TOTAL 1.557.963 1.260.424 297.539 19,1

Font: TVE, Cens de Població de 1991.Santos, A. i altres 
(1995).

Finalment, El País Valenciá, igual que el conjunt espanyol, se sitúa en el grup de 

pai'sos de l’OCDE que presenten taxes d’activitat més baixes, encara que la 

valenciana (61,9) és lleugerament superior a l’espanyola (60,6) (Xambó i altres, 

1995).

6.1.3.- La realitat sociolingüística valenciana.

L’evolució sociolingüística del País Valenciá, atenent els processos d’extensió 

social del castellá o espanyol i la seua connexió amb l’estructura social, presenta 

tres períodes clarament diferenciats. Al primer, en la fase estamental, hi emergeix 

la dualitat diglósica amb Textensió del castellá entre la noblesa i Taita clerecía. 

Durant el segon període, amb la reestratificació de la societat valenciana que es 

produeix durant el segle XIX, mobilitat social vertical i canvi lingüístic serán 

processos associats i la nova classe dirigent i alguns sectors de les capes mitjanes 

de Valencia i Alacant s’incorporaran a la substitució lingüística, tot i que les 

distáncies socials -els impediments estructuráis a la mobilitat vertical- impedirán 

que els sectors populars canvien de llengua. El tercer període que arriba fins els 

nostres dies es paral.leí al procés de modernització, a Pemergéncia de les noves 

técniques d’integració cultural -básicament el sistema escolar i la comunicació 

massiva-, període en qué el conflicte lingüístic, en complexitzar-se les funcions 

lingüístiques en la societat industrial i urbana, la qual exigeix major competencia
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lingüística per a l’exercici d’una gran quantitat d’activitats, es fa palés amb la 

pervivéncia de la substitució lingüística i les exigéncies de normalització; dues 

direccions oposades que conviuen en la societat valenciana (Ninyoles, 1992).

La ¡ingüització, expressió de Ninyoles,de la política valenciana que arribará al 

máxim durant la batalla de Valencia bloqueja la resolució del conflicte albora que 

posa en relleu les dificultáis que troba al País Valenciá la normalització lingüística. 

De fet, si bé s’han produi't avangos importants en l’alfabetització deis valencians en 

la propia llengua, altrament aixó no s’ha traduít en increments destacables en les 

esteres més rellevants de l’ús social i públic.

Segons les dades del Padró Minicipal d’habitants de 1986 1 , al voltant del 77 per 

cent de la població total valenciana entén el valenciá, percentatge que 

s ’incrementa 7 punts si considerem només la població del territori 

valencianoparlant. Saben parlar-lo aproximadament la meitat de la població total i 

el 55 per cent de la població deis municipis de predomini lingüístic valenciá. La 

competencia lectora arriba al 27 per cent i la competencia escrita al 8 per cent, en 

amdós casos referint-nos ais municipis valencianoparlants. La competencia 

lingüística deis valencians en la llengua propia s’ha incrementat globalment en els 

darrers anys; així, en l’enquesta de García Ferrando i altres de 1990, s’observa un 

percentatge de comprensió del 80, de competencia oral del 60 per cent, i notables 

increments en la competencia lectora i escrita (35 i 18 per cent, respectivament), 

els quals es troben intensament vinculats ais efectes de l’escolarització obligatoria 

del valenciá.

El fet que el domini oral s’incremente a major edat de la població, mentre que els 

nivells de competencia lectora i escrita es redueixen a major edat, indiquen un

1 “Dades sobre la situació sociolingüística de la Comunitat Valenciana”, Generalitat Valenciana, 
1990.

246



deis principáis trets de la problemática lingüística al País Valenciá. Si Pescóla 

aconsegueix incrementar globalment la competencia lingüística deis més joves, 

agó, per si mateix, no es tradueix en una suficient competencia oral, ni tampoc en 

ús social efectiu. D’altra banda, el lloc de naixement, continua sent la característica 

més rellevant quant al coneixement i l’ús del valenciá; així, els nascuts a l’área 

valencianoparlant del País Valenciá i a la resta del domini lingüístic catalá 

(Catalunya i Balears) són els que presenten els nivells de competencia i ús més 

elevats. Quant a la població d’origen immigrat són els procedents d’Aragó els que 

presenten un nivell més elevat de comprensió, el qual arriba, per al conjunt de la 

població d’origen immigrat castellanoparlant al 14 per cent.

Un canvi important que ha portat el procés de modernització de les darreres 

décades i la democratització del país és, des del punt de vista de l’estratificació, 

que els nivells més elevats de domini del valenciá apareixen entre aquells que 

s’autoqualifiquen dins de la classe alta i mitjana alta; i també que els nivells més 

alts de competencia lectora i escrita del valenciá és corresponen amb les 

posicions d’estatus més elevat en termes de consum i equipaments, la qual cosa, 

en les dues darreres décades, ha esborrat la imatge negativa del valenciá, 

tradicionalment associada al ruralisme i a les classes populars autóctones. 

Aquesta mateixa tendencia es consolida pels nivells més elevats de competencia 

lingüística en totes les dimensions per ais grups de major nivell de formació 

escolar.

Quant a l’ús social, les relacions familiars continúen presentant els índexs més 

elevats d’ús, seguides de les relacions d’amistat i interpersonals en l’ámbit 

informal del treball (entre el 45 i el 41 per cent). Les característiques de llengua de 

grup continúen vigents per al valenciá i aixó fa que Pús del castellá augmente 

entre els valencianoparlants per a les relacions externes, mentre que, a Pinrevés,
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no es produeix el canvi d’ús lingüístic entre els castellanoparlants. En l’ámbit del 

consum, l’ús prioritari del valenciá cau al 38 per cent per ais comergos tradicionals, 

i encara és més baix per a les grans superficies, on només una quarta part deis 

valencianoparlants Tusen de manera habitual.

El fet que els nivells de competencia siguen sempre molt superiors ais de l’ús 

social efectiu, permet afirmar la pervivéncia de la tendencia diglósica en el conjunt 

de la població en el sentit del predomini del castellá en les relacions impersonals

0 de tipus formal, situació que continua impel.lint el procés de substitució, mentre 

que les mesures institucionals per al foment de J’ús social, més aviat escasses, i el 

prestigi cultural que ha recuperat el catalá actúen en la direcció normalitzadora, tot

1 que la desproporció de forces presents en cada una de les tendéncies aboca 

més fácilment cap a la substitució progressiva que no cap a la recuperació del 

valenciá en els usos socials i públics. En tot cas, la situació actual presenta fortes 

contradiccions entre la realitat de l’ús i les expectatives de la població, la qual es 

majoritáriament favorable a una major presencia social i pública del valenciá.

La no resolució del conflicte lingüístic, amb el pes que ha deixat en la memoria 

més próximaTenfrontament social de la batalla de Valenciá, ha fet que les accions 

empreses per la Generalitat Valenciana en la direcció normalitzadora hagen estat 

ben minses, tardanes i en la majoria deis casos ineficients. Més orientades, en 

definitiva, per una estratégia justificatória cap a sectors de l’electorat sensibles a la 

qüestió, que per una voluntat decididament normalitzadora. En aquest sentit, és 

rellevant indicar que, durant els tretze anys de govem autónom socialista, no s’ha 

emprés cap campanya multimedia d’ensenyament del valenciá. Unes poques 

lligons en algún diari, acompanyades de vídeos i cassetes que es compraven 

conjuntament al diari, han sigut Pacció més extensa empresa per la Generalitat en 

aquesta direcció.



En cap moment, s’ha usat el potencial de la televisió pública autónoma per a 

l’aprenentatge del valenciá. A més, la TVV, en clara contradicció amb els principis 

de la llei de creació, ha esdevingut una televisió bilingüe en la qual el valenciá ha 

estat expel.lit de les franges horáries de major audiencia, llevat de les 

retransmissions esportives, alhora que el doblatge de pel.lícules al valenciá ha 

estat nul durant la majoria d’anys que porta en funcionament.

6.1.3.- L'estabilització del sistema de partits: l'hegemonia socialista.

El comportament electoral deis valencians s’ha inclinat tradicionalment a favors de 

les opcions d’esquerra des de la transició democrática. El centre i la dreta, d’enga 

de la desteta d’UCD, ha vingut assajant diverses formules de reorganització que 

no han reeixit fins que no es va produir la refundació del PP i el progressiu ascens 

posterior en el suport electoral. Al seu tom, el nacionalisme valenciá, amb un 

suport electoral feble i dividit en diverses opcions fins a la década deis 80, si bé ha 

anat incrementant la seua presencia institucional en l’ámbit municipal en les 

ciutats mitjans i petites del territori valencianoparlant, no ha estat capag de 

guanyar suport en les grans árees urbanes. A més, la batalla de Valencia, va 

generar en el procés d’organització deis sectors secessionistes lingüísticament 

l’emergéncia d’una nova torga política, (UV), de caire regionalista i dretá, que, 

covada al si d’AP a principis del 80, ha assolit una notable capacitat d’intervenció i 

condicionament de la política valenciana.

La concurrencia deis grans partits espanyols, els quals adopten formules 

organitzatives i estratégies polítiques en qué han de teñir en compte les 

característiques diferenciáis del País Valenciá, i la preséncia de les torces 

polítiques nacionalistes i regionalistes, permet diferenciar el sistema valenciá de 

partits dins el macrosistema estatal, atenent els seus components i l’existéncia
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d’una dinámica interna específica que, alhora, és nodreix de la diferenciació 

institucional que resulta de la consecució de ['autonomía política.

Tres factors apareixen com més estables al llarg de l’evolució del sistema de 

partits valencians: el primer, una participació significativament més alta que en la 

resta de l’Estat; en segon lloc, un predomini continuat de les opcions d’esquerra 

sobre les de dreta; i tercer, el manteniment del partit socialista com l’únic que ha 

participat en totes íes conteses electorals amb les mateixes sigles i que ha obtingut 

els resultáis més elevats, si bé, en un primer moment i durant la transido política 

va aglutinar progressivament diverses organitzacions d’esquerra socialista. El seu 

declivi s’ha iniciat amb les darreres eleccions generáis (1993), europees (1994) i 

autonómiques (1995), en les quals el PP ha resultat més votat per primera 

vegada.

L’análisi del posicionament deis valencians en l’eix esquerra/dreta mostra una 

estabilitat molt superior a la de la distribució del vot, tot i que des del 1989 

comenga a observar-se un transvasament de l’esquerra al centre que, segons 

Pérez de Guzman (1992), prel.ludia l’avang del centre-dreta en rehabilitar-se 

aqüestes posicions polítiques i emergir l’opinió fins aleshores oculta.

Quant a la dimensió centre/periferia apareix una cultura política valenciana 

específica i diferenciada d’altres espais de l’Estat, pero es manté més en l’ámbit 

deis grans princips que no en la seua traducció práctica. L’análisi de les 

successives enquestes del CIS (1984-1990) mostra una considerable estabilitat 

entre els valencians quant a la definició de la propia identitat nacional; així, al 

voltant del 35 per cent es defineixen com a espanyols i prou o més aviat 

espanyols, mentre que el 12 per cent se senten només valencians o més aviat 

valencians, i el 53 per cent s’identifiquen amb una posició de valencians i
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espanyols alhora. Aquesta darrera majoria d’identitat dual representa la posició 

més consonant amb l’Estat de les Autonomies actualment vigent ¡ són el gruix 

principal del suport a Tactual organització de PEstat. En l’estudi de García 

Ferrando, López-Aranguren i Beltran de 1990 (García Ferrando et al., 1995), 

apareixen uns resultáis prou coincidents amb els que acabem d’apuntar, encara 

que la identificació predominantment espanyola descendeix al 32 per cent, mentre 

que la de valencians i espanyols alhora puja al 58%.

Contráriament a Pestabilitat en la percepció de la identitat nacional, en la dimensió 

més política de l’eix centralisme/valencianisme sí que s’han produít canvis 

notables. Mentre Pany 1984 el conjunt deis valencianistes arribava al 43 per cent i 

els centralistes representaven un 12 per cent, el 1990 es declaraven 

valencianistes o més aviat valencianistes el 26 per cent i, al seu torn, els 

centralistes arribaven al 29 per cent. Un salt qualitatiu en pocs anys que Pérez de 

Guzman relaciona, en hipótesi, amb el creixement d’UV i el temor a un nou 

centralisme de la ciutat de Valencia. Aquesta polarització explicaría també, de 

manera aparentment paradoxal, el creixement electoral d ’UV i d’UPV en 

radicalitzar-se aquells que es mantenen en Pespai del valencianisme. D’altra 

banda, a diferencia d’altres espais polítics, al País Valenciá apareix consistentment 

en el temps una vinculació entre valencianisme i esquerra que comporta que l’eix 

ideológic i el nacionalista no siguen independents; com més a Pesquerra es sitúa 

un ciutadá menys probable és que es definesca com a únicament espanyol i més 

probable és que mantinga sentiments valencianistes forts.

En suma, Pestabilitat del sistema de partits valencians, la configurado d’un bloc 

electoral central que es desplaga cap al centre/dreta, el predomini absolut de la 

identitat dual, la situació de bloqueig del conflicte lingüístic valenciá, Pescassa 

influencia del valencianisme polític, no permeten afirmar a curt termini
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Pemergéncia de grans trasbalsaments polítics, més enllá deis important canvis 

conjunturals que inclinen la balanpa a favor d’alguna de les dues opcions 

majoritáries: PSPV-PSOE i PP.

6.2.- El marc normatlu de la comunicació social i el seu desplegament

L’ordenació del régim jurídic que regula la comunicació social al País Valenciá 

deriva de la Constitució Espanyola de 1978 (art. 20.3, 149.1.27ena i 150.2 i 3) i, 

d’acord amb aquesta, de PEstatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 

(EACV), Llei Orgánica 5/1982, de primer de juliol (art. 37). Peí que fa a la 

preséncia i ús del valenciá ais mitjans de comunicació social, la seua regulació es 

contempla a la Llei d’Ús i Ensenyament del Valenciá de la Generalitat Valenciana 

(llei 4/1983, de 23 de novembré. Artícles 25 i 26).

D’altra banda, Paprovació de la Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions (llei 

31/1987, de 18 de desembre, de les Corts Generáis) establia la norma básica a 

qué ha d’ajustar-se Ja prestació de les diverses modalitats de telecomunicació, la 

qual cosa, juntament amb Paprovació per part del govern de PEstat del Pía Técnic 

Nacional en FM (1989), permetrá a la Generalitat Valenciana de convocar i 

resoldre les noves concessions d’emissores FM que s’assignen al territori 

valenciá.

Finalment, la posta en marxa de la Rádio i laTelevisió Valenciana que permet la 

llei de creació 7/1984 de la Generalitat Valenciana, de 4 de juliol, Paparició de les 

televisions privades a Pempara de la llei 10/1988 de les Corts Generáis, de 3 de 

maig, i Padequació a la legislado espanyola de la Directiva Europea 89/552/CEE, 

així com el Conveni Europeu de Televisió Transfronterera, són les fites de 

referencia peí que fa a la radiotelevisió al País Valenciá.
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Tot seguit, ens ocuparem de descriure i analitzar els principáis elements del marc 

normatiu vigent per a la comunicació social al País Valenciá.

6.2.1.- Competéncies en comunicació a L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 

Valenciana.

Les competéncies assumides per la Generalitat Valenciana en materia de 

comunicació social es contenen a í’articie 37 de l’Estatut d’Autonomia (vegeu nota 

6.5). Les competéncies que assumeix la Generalitat Valenciana en matéria de 

premsa possibiliten que aquesta es faga carree de determinades funcions, fins ara 

atribuídes a l’Estat i que la Generalitat va obtenir en virtut de la Llei Orgánica de 

Transferéncies (LOTRAVA), com ara, el registre de empreses periodístiques i el 

foment deis mitjans escrits a través de subvencions per a paper de premsa i per a 

la reconversió de les empreses periodístiques. A més, el punt 3 permetia crear 

premsa propia de la Generalitat, competéncia que el govern valenciá no ha fet 

efectiva fins ara.

Peí que fa a la rádio, la Generalitat assumeix competéncies en el 

desenvolupament legislatiu i execució del régim de radiodifusió en el marc de les 

normes básiques de l’Estat (art. 37.1), així com de regulació, creació i manteniment 

de la propia rádio (art. 37.3). El fet que l’Estatut de Rádio i Televisió continguera 

ben poca regulació sobre la rádio va generar diversos conflictes de competéncies 

entre l’Estat, d’una banda, i la Generalitat de Catalunya i el Govern Base, de l’altra. 

Les senténcies del Tribunal constitucional fixaren, de fet, la distribució del régim de 

competéncies entre l’Estat i les Comunitats Autónomes (Gifreu i Coraminas, 1991, 

págs. 86-87).
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Així, dones, a partir de la distribució de potencies i freqüéncies que fa l’Estat, 

subordinada al Pía Técnic Nacional elaborat peí mateix Estat, el qual fixa les 

normes básiques i les condicions técniques, la Generalitat Valenciana concedeix 

emissores FM i té competéncies quant a la difusió d’ámbit local (vegeu nota 6.6).

D’altra banda, la competencia de la Generalitat Valenciana per a crear, regular i 

mantenir la propia rádio (art. 37.3) no queda afectada per PERT, el qual només 

posava condicions per a Pengegament de la televisió d’ámbit autonómic, ni 

tampoc per la disposició transitoria sisena de l’EACV que es refereix 

exclusivament a la televisió.

Les competéncies de la Generalitat Valenciana quant a televisió permeten la 

creació d’una televisió propia, tot i que el fet de supeditar-se “al marc de les 

normes básiques de l’Estat” i “en els termes i en els casos establerts en la llei que 

regule PEstatut Jurídic de la Rádio i la Televisió” (art. 37.1), comporta que el 

legislador valenciá s’autolimita sotmetent-se al que disposa PERT, el qual 

contemplava la possibilitat d’un tercer canal de televisió pública per a Pámbit 

territorial de cada Comunitat Autónoma (disp. add. quarta de PERT), com també la 

possibilitat de concessió d’un canal autonómic per part del govern (art. 2.2 de 

PERT). La supeditació queda encara més palesa en la disposició transitoria sisena 

de l’EACV (vegeu nota 6.7).Tanmateix, tal com va manifestar el Tribunal 

Constitucional arran del conflicte entre PEstat i la Generalitat de Catalunya (STC 

10/1982, de 23 de marg), la creació i el manteniment de la propia televisió 

quedava limitat exclusivament per alió que indica l’article 149.1.27, el qual només 

al.ludeix a les normes básiques del régim de televisió.

Així, dones, la televisió propia podia optar per la via del tercer canal o també per la 

de la titularitat autonómica. El parlament base, primer, i el catalá, després, foren els
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únics que aprovaren les respectives liéis de creació de la radiotelevisió propia 

(Llei 5/1982, de 20 de maig, de creació de la RTVB i Llei 10/1983, de 30 de maig, 

de creació de la CCRTV) abans de la promulgado, per part dePEstat de la Llei del 

Tercer Canal de Televisió (Llei 46/1983, de 26 de desembre. BOE n.4 de 5 de 

gener de 1984). Per tant, el fet evident és que la resta de Comunitats Autónomes 

amb competéncies en aquest ámbit esperaren la llei del tercer canal per tal 

d’adequar la propia llei al que allí és disposara.

En qualsevol cas, l’EACV, tot i els possibles conflictes quant a competéncies que 

derivaven de PERT i de la contradicció al mateix Estatuí d’Autonomia entre el que 

es diu a l’apartat 3 de Particle 37 i el que disposa la transitoria sisena al primer 

parágraf, permetia la creació d’una televisió propia, la llei de la qual fou finalment 

aprovada i permeté la posta enmarxa de la RTVV (Llei 3/1984, de 4 de juliol, de 

creació de l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana).

Finalment, l’Estatut, al segon parágraf de la disposició transitoria sisena (vegeu 

nota 6.8), preveu una programació específica de TVE per al territori valenciá fins a 

l’engegament del canal propi de televisió. De Paplicació d’aquesta Disposició 

estatutária ens ocuparem en l’apartat corresponent a les emissions de TVE de 

cobertura sobre el territori valenciá.

En resum, l’EACV atribueix a la Generalitat Valenciana el registre d’empreses 

periodístiques i Patorgament de subvencions, la creació de premsa propia, el 

desenvolupament legislatiu i el régim de la radiodifusió en l’ámbit local, la 

concessió de noves emissores d’FM, La creació i regulació del Consell Assessor 

de RTVE en la CV i la creació de la propia radio i televisió.
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6.2.2.- La Llei d’Ús i Ensenyament del Valenciá i el seu desplegament.

L’EACV estableix la doble oficialitat del valenciá i el castellá i atorga protecció i 

respecte especiáis a la recuperació del valenciá. El mandat estatutari és a la base 

de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valenciá (LUEV), Llei 4/1983, de 23 de 

novembre, aprovada per les Corts valencianes, a Alacant, el 18 de novembre 

(DOGV de P1 de desembre de 1983). L’objectiu primordial de la LUEV s’orienta a 

complimentar i desplegar el que mana l’Estatut d’Autonomia quant a la regulació 

de l’ús normal i oficial del valenciá a tots els ámbits de la convivencia social, així 

com el seu ensenyament (art. 1 de la LUEV).

El que ens interessa ara i ací és el títol tercer de la Llei, el qual tracta de I ús del 

valenciá al mitjans de comunicació social (vegeu nota 6.9), del qual es desprenen 

les següents consideracions. Es proclamen els drets deis valencianoparlants de 

ser informats pels mitjans de comunicació i de poder expressar-se a través 

d’aquests en la propia llengua, i s’enuncien un seguit de proposicions, el carácter 

de les quals s’expressa més aviat en termes de propósits o objectius i no contenen 

un ciar component imperatiu. És a dir, els mandats de la LUEV en I ámbit de la 

comunicació social es formulen amb expressions com vetlará, impulsará, 

fomentará, recolzará, adequada preséncia, les quals tenen suficient ambigüitat 

perqué, de fet, l’ús del valenciá ais mitjans de comunicació social reste supeditat a 

la bona voluntat deis emissors i a les actituds més o menys intenses a favor de la 

promoció del valenciá en els mitjans que eventualment tinga l’executiu valenciá.

No és l’objecte d’aquestes ratlles fer cap valoració política de la LUEV. Sí hi cap, 

no obstant, apuntar la mancanga imperativa de la Llei, així com que la seua 

ambigüitat potser fóra motivada per la voluntat del Consell valenciá d’aconseguir 

la máxima aquiescencia en la seua aprovació en el context conflictiu deis
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assumptes lingüístics al País Valenciá. Convé constatar, per aixó, que s’evitaren 

pronunciaments més clars, com els de la Llei de Normalització Lingüística de 

Catalunya.(LNLC) quan afirma que “la llengua normalment emprada (ais mitjans) 

hi ha d’ésser el catalá” (art. 21), o quan preveu subvencionar publicacions 

periódiques i emissores en catalá “mentre subsistirán les condicions 

desfavorables que n’afecten la producció i la difusió” (art. 22), i també en 

especificar el foment del teatre i del cinema en aquesta llengua (art. 23). Tot i aixó, 

el Grup Parlamentan Popular es va abstenir i la LUEV fou aprovada amb els vots 

de socialistes i comunistes.

D’altra banda, mentre la LNLC introdueix una transitoria (quarta) en qué s’afirma 

que el Consell prendrá les mesures necessáries, “mentre la Generalitat no 

disposará deis mitjans de comunicació propis..., per garantir l’existéncia almenys 

d’una programació de televisió i d’un centre emissor de radiodifusió que cobreixin 

tot el territori de Catalunya i que s’expressin normalment en catalá”, a la LUEV no 

es conté cap disposició de caire similar.

En qualsevol cas, i independentment de les valoracions de part que han fet els 

diversos actors i grups socials i polítics, la LUEV fou la base legal de la política 

lingüística desplegada per la Generalitat Valenciana, fonament per a la Llei de 

Creació i Regulació del Consell Assessor de RTVE, per a la creació de la 

Radiotelevisió Valenciana, i per ais diversos decrets d’ajut a les publicacions en 

valenciá i de suport ais llibres.

Quant ais efectes concrets d’aquest desplegament legal, en farem una análisi 

acurada quan tractarem la presencia del valenciá ais diversos mitjans en els 

capítols corresponents.
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6.2.3.- La Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions (LOT).

El Conveni Internacional de Telecomunicacions de 1973 que Espanya va ratificar 

entenia la telecomunicació com tota transmissió, emissió o recepció de signes, 

senyals, escrits, imatges, sons o informacions de qualsevol natura per til, 

radioelectricitat, mitjans óptics o altres sistemes electromagnétics. El fet que, 

durant els anys de la transició política, la iniciativa legislativa i reguladora es 

centras en les qüestions més urgents relatives a la comunicació social, com ara, la 

privatització de la premsa de PEstat, els plans técnics per a la rádio i l’Estatut de la 

Rádio i la Televisió, féu que no s’encararen els importants aspectes quant a 

l’ordenament de les telecomunicacions, les quals, mentrestant, restaven a mans 

de Telefónica, d’una banda, en régim de monopoli, i, de l’altra, en la xarxa terrestre 

de RTVE.

L’avantprojecte de la Llei d’Ordenació de les Comunicacions, després de dos anys 

de debat, fou modificat i parcel.lat, i va conduir finalment a l’elaboració i aprovació 

de la Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions (Llei 31/1987, de 18 de 

desembre).

La LOT naix en la conjuntura legal obligada per la caducitat del contráete de l’Estat 

amb la Companyia Telefónica Nacional d’Espanya (CTNE), la posició omnipotent 

de la qual, s ’haurá d’atendre a partir d’ara al que es fixará en la llei i en els 

reglaments técnics que la desenvolupen.

Com analitzava Bustamante (1990, págs. 66-76), en tractar la política de 

telecomunicacions empresa per l’Estat a partir del 1985 que condueix a la LOT, hi 

ha una estrategia alhora desreguladora i re-reguladora. Desreguladora en 

l’obertura del camí legal a les televisión privades (disp. add. sisena de la LOT), en
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la liberalització de termináis que es preveu i en la liberalització parcial deis servéis 

de valor afegit (art. 21, 23 i 24 de la LOT). I re-reguladora en la concentració de 

competéncies de gestió, administrado i control de les telecomunicacions sobre el 

Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, en la unificació sobre un mateix 

organ administratiu de les competéncies sobre la radiodifusió, en el mandat, fins i 

tot, que “el conjunt deis servéis públics de telecomunicació hauran d’aparéixer 

davant l’usuari com una xarxa integrada, independentment del fet que hi haja més 

d’una entitat que els preste” (art. 28.2).

Així, dones, mentre l’estratégia desreguladora permet Centrada del capital privat 

en l’equipament de termináis, en els servéis de valor afegit -l’explotació deis quals 

exigirá la simple autorització administrativa o la concessió, segons el tipus de 

xarxes que es demande utilitzar- i en la concessió de noves televisions (privades), 

el govern de l’Estat manté la centralització organizativa de les telecomunicacions 

en reservar-se totes les competéncies en la matéria i la CTNE manté la titularitat 

de l’explotació de part deis servéis fináis i portadors.

Quant a la radiodifusió, l’Administració central en manté la titularitat, tot establint la 

LOT les bases per a la concessió de la gestió de les emissores, en les quals es 

limita la participació de les empreses estrangeres al 25 per cent del capital d’una 

empresa radiofónica i es restringeixen les concessions, per a una mateixa 

empresa, a una emissora d’OM o dues d’FM en la mateixa zona de cobertura. La 

concessió d’emissores d’OM queda en mans del govern central, mentre que les 

d’FM les concedeixen les comunitats autónomes amb competéncies en la matéria, 

com és el cas del País Valenciá.

El fet que la LOT establisca que els servéis de telecomunicacions son “servéis 

essencials de titularitat estatal” (art. 2.1) fa que cap comunitat autónoma tinga
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competéncies sobre les xarxes, el régim deis servéis portadors, els servéis fináis, o 

sobre les autoritzacions o concessions deis servéis de valor afegit. En rorientació 

deis servéis de telecomunicació ha regit, per tant, una visió clarament 

centralitzadora que, com subratllen Gifreu i Corominas (1991, pág. 66), parteix 

“d ’un concepte de mercat notablement estatal que, d’altra banda, primava 

fonamentalment les grans concentracions de població. Les grans ciutats, eren, per 

tant, les zones amb més densitat de servéis i, en conseqüéncia, els nuclis a partir 

deis quals es podien establir intercomunicacions”.

6.2.4.- El Pía Técnic de 1989 i les noves emissores d’FM.

Aprovat el Pía Técnic Nacional de Radiodifusió Sonora en Ones Métriques amb 

Modulació de Freqüéncia ( a partir d’ara Pía Técnic FM del 89), per Reial Decret 

169/1989, de 10 de febrer, en el qual s’establien les condicions técniques i de 

localització que han de reunir les emissores a tot el territori de l’Estat i s’ampliava 

la capacitat de l’oferta radiofónica en dues mil emissores més d’FM, de les quals 

un miler es reservaven per a emissores municipals i la resta es destinaven a 

ampliar les cadenes públiques i privades existents, així com per a crear-ne de 

noves, la Generalitat Valenciana va procedir a regular el procediment de 

concessió d’emissores en FM que el Pía Técnic atorgava al territori valenciá.

El decret 40/1989, de 13 de marg, de la Generalitat Valenciana, que regulava la 

concessió d’emissores FM, estableix la diferenciació entre emissores comerciáis, 

educatives i culturáis, i municipals. En aquest darrer cas, es concreta la possibilitat 

que preveía la LOT (art. 26). Per a cadascun deis models radiofónics establerts, el 

decret assenyala requisits diferents. Així, a les emissores comerciáis se’ls exigeix 

un mínim de 16 hores diáries d’emissió i no es fa esment de cap mínim de 

programació propia ni d’ús del valenciá, tot i que, alhora de l’adjudicació, s’indica
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que es tindran en compte aquests elements. Per a les emissores educatives i 

culturáis de carácter local, les quals poden ser de titularitat pública o privada pero 

no teñir ánim de lucre, es demanen 8 hores diáries d’emissió com a mínim,. es 

prohibeix la publicitat, encara que es permet el patrocini de programes sempre 

que la firma subvencionadora estiga establerta en la població de Pemissora, i 

s’exigeix un mínim d’un 50 per cent d’utilització del valenciá per a les emissores 

radicades ais territoris de predomini lingüístic valenciá (art. 36 de la LUEV). 

Finalment, a les emissores de les corporacions locáis, se’ls demana un mínim de 

vuit hores diáries d’emissió, un 50 per cent del qual ha de ser emés en valenciá, 

se’ls prohibeix la contractació i emissió de publicitat i se’ls autoritza a l’emissió 

simultánia de programes de producció propia o produ'íts per altres emissores 

públiques, sense que en cap cas puguen formar part de cadenes de rádiodifusió 

sonora.

Per a totes les emissores, independentment del seu tipus, queda prohibida la 

transferencia de l’explotació sense l’autorització previa del Consell de la 

Generalitat Valenciana. Les concessions s’atorguen per un termini de deu anys, 

amb la possibilitat de renovació per períodes successius de deu anys.

Amb data de 28 de juliol de 1989, el Consell de la Generalitat va fer l’adjudicació 

provisional de les 28 emissores FM que li corresponien, de les quals 3 eren de 

carácter cultural i la resta, 25, comerciáis.

Peí que fa a les emissores municipals, les adjudicacions quedaven pendents del 

preceptiu informe de PAdministració de l’Estat quant a la viabilitat técnica de 

l’emissora. D’altra banda, aquesta exigencia fou regulada per la Llei 11/1991 de 

les Corts Generáis, de 8 d’abril, d’Organització i Control de les Emissions 

Municipals de Radiodifusió Sonora, on s’establien les normes básiques, els criteris

261



de finanpament i els principis que havien d’inspirar l’activitat d’aquestes 

emissores.

Mentrestant, La Generalitat Valenciana havia estat rebent les peticions deis 

ajuntaments, pero, a Pespera d’aquella regulació, no n’havia adjudicat cap. 

Finalment, la Generalitat va fer un decret específic 34/1992, de 2 de mar?, on 

regulava el procediment de concessió d’emissores municipals, el qual s’ajustava a 

la llei de PEstat anteriorment esmentada i derogava el que sobre les radios 

municipals es deia al decret 40/1989 de la Generalitat, tot i que el que es deia ara 

era prácticament el mateix, tret de l’exigéncia anterior quant a l’horari mínim diari 

d’emissió que ara no es feia explícit, i l’afegit, en els principis orientadors de les 

emissions, de l’obligació de facilitar l’accés deis grups socials i polítics més 

significatius, el dret d’antena per ais minoritaris i la garantía del dret de rectificació.

6.2.5.- La constitució del Consell Assessor de RTVE a la Comunitat Valenciana.

El Consell Assessor de RTVE fou creat per Llei de la Generalitat Valenciana 

3/1984 de 6 de juny, en virtut de les competéncies que PERT confería a les 

comunitats autónomes (arts. 14 i 15). Les seues funcions básiques consisteixen a 

assistir al Delegat Territorial de RTVE i representar els interessos de la Comunitat 

Autónoma en aquest Ens. De fet, els 12 apartats de Particle tercer, on 

s ’especifiquen detalladament les funcions del Consell Assessor, comencen per 

expressions com formular les recomanacions, conéixer amb antelació, elaborar 

la proposta, elevara RTVE, emetre el seu parer, i sobretot assessorar. També se li 

assigna (art. 5) la funció específica d’estudi i seguiment de RTVE peí que fa a 

Padequació al régim autonómic.

El Consell está format per 13 diputats de les Corts Valencianes, els quals són
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escollits de forma proporcional al nombre de diputáis de cada grup parlamentan, 

els quals, al seu torn, trien un president i un vice-president entre els seus 

components per a un període d’un any.

El primer Consell Assessor es va constituir a setembre de 1984, tal com manava la 

llei de creació, i comengá el seu funcionament. En aquest Consell, d’acord amb la 

representado a les Corts, la composició fou la següent: 7 membres del Grup 

Socialista, 5 del Grup Popular i 1 del Grup Comunista.

Entre les activitats que va desplegar el Consell cal destacar la participado i 

assessorament a la Comissió consultiva Generalitat-Diputacions per a la promoció 

de projectes d’infrastructures de la Xarxa de Servéis Públics de TV a la Comunitat 

Valenciana, la realització de campanyes d’informació a la població valenciana, tot 

recollint suggeriments sobre la prestació deis servéis de RTVE al País Valenciá, 

l’encárrec d ’enquestes d’opinió sobre la comunicació social amb especial 

referencia a RTVE, així com la realització d’estudis previs a la formulació de 

propostes quant a la programado específica de RTVE (RNE, RCE i TVE) a la 

Comunitat Autónoma.

6.2.6.- La Llei del Tercer Canal i la Llei de Creació de la RTVV.

Tal com disposava l’Estatut de la Rádio i la Televisió del 1980 (art. 2.2 i disp. add. 

quarta), el govern de I’Estat va promoure la Llei 46/1983, de 26 de desembre, 

Reguladora del Tercer Canal de Televisió.

Es tracta d’un nou canal de titularitat pública i estatal que s’atorga, en régim de 

concessió, a les comunitats autónomes, per al propi ámbit territorial, i en els termes 

previstos en els respectius estatuts d’autonomia i en l’ERT (art. 1). L’Estat
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proporcionará la infrastructura técnica de la xarxa que garantesca la cobertura del 

territori afectat (art. 2), el ritme d’execució de la qual anirá en fundó de la data de 

publicació deis estatuts d’autonomia de les comunitats que ho sol.liciten (art. 3). 

Anualment, cada Comunitat Autónoma haurá de satisfer un canon per la utilització 

de la xarxa (art. 4). Els principis inspiradors de l’activitat d’aquests canals (art. 5) 

són els mateixos que es contenien a l’ERT (art. 4 de l’ERT). Queda taxativament 

prohibida, ni totalment ni parcialment, la transferencia de la gestió d’aquests 

canals a tercers (art. 6).

La Llei exigeix, amb carácter previ a la concessió, que la Comunitat Autónoma 

sol.licitant regule per llei l’organització i el control parlamentan del tercer canal en 

els termes que preveia l’ERT (art. 7), al qual remet peí que fa a les normes que han 

de regir-ne la gestió (art. 8).

Els articles que resultaren més polémics, en tant que limitaven la capacitat de 

contractació deis tercers canals en favor de RTVE, foren el 15 i el 16, en els quals 

s’impedia ais tercers canals adquirir programes en exclusiva, tot i que se’ls 

permetia adquirir els mateixos programes que RTVE a condició d’emetre’ls 

exclusivament en la llengua propia de la Comunitat (art. 15). A més, es reservava a 

favor de RTVE la prioritat en la retransmissió en directe d’esdeveniments esportius 

d’ámbit internacional, tot i que si es tractava d’un esdeveniment d’interés específic 

per a una Comunitat Autónoma o si aquesta era de les que disposen de llengua 

propia, el canal autonómic podria retransmetre l’esdeveniment, pero únicament en 

la llengua propia. Tampoc no podien contractar en exclusiva les retransmissions 

d ’esdeveniments d’interés nacional (art. 16). Com sembla evident, la 

discrecionalitat quant al que es puga entendre per “esdeveniments d’interés 

nacional” resta en última instáncia en mans de l’executiu de l’Estat.
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Aquests elements que acabem d’assenyalar, més la dependencia de la xarxa 

terrestre de RTVE; la reserva en favor de la mateixa RTVE, i en exclusiva, deis 

sistemes d’emissió i transmissió mitjangant cable, satél.lit o qualsevol altre 

procediment de difusió destinat, mediatament o immediata, al públic (disp. add. 

primera); i també la reserva per part del govern de l’Estat per a disposar la 

modificació de les freqüéncies, potencies, emplagament i d’altres característiques 

técniques deis tercers canals (disp. add. segona); i, finalment, la preceptiva 

autorització del govern perqué els tercers canals puguen incorporar-se a les 

organitzacions professionals internacionals de rádio i televisió -UER- (disp. add. 

cinquena); provocaren intenses protestes i conflictes amb les comunitats 

autónomes i, sobretot, amb aquelles que ja havien engegat els propis projectes de 

televisió autonómica, cas del País Base i Catalunya, encara que la Generalitat de 

Catalunya i el Govern Base ja havien construít peí seu compte la xarxa propia per 

a la seua televisió i no depenien de la de RTVE.

En el cas valenciá i amb les limitacions generáis per ais tercers canals que 

acabem d’esmentar, es va elaborar i aprovar la Llei 7/1984, de 4 de juliol, de 

Creació de l’Entitat Pública Radiotelevisió Valenciana, condició indispensable per 

a poder sol.licitar al govern la concessió del tercer canal, malgrat que en cap part 

de la llei valenciana es fa esment a la llei reguladora del tercer canal, com sí fan 

les respectives liéis de Madrid i Andalusia.

La llei valenciana reprodueix fil per randa la práctica totalitat de l’articulat de l’ERT, 

amb la introducció d’algunes modificacions d’interés. Així, quan es fa relació deis 

principis que han d’inspirar l’activitat deis mitjans de comunicació social de la 

Generalitat, ais principis de l’ERT s’anteposa “la promoció i protecció de la llengua 

propia de la Comunitat Valenciana” (art. 2.1.a). També és novedós respecte a 

l’ERT el fet que al Consell d’Administració li correspon de proposar al Consell de
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la Generalitat el nomenament i el cessament del director general (art. 7.1.a). La 

Generalitat només podrá designar-lo iliurement si la proposta no s’adoptava per 

majoria de dos tergos deis membres del Consell d’Administració o, al cap d’un 

mes, per majoria absoluta; per tant, només en el cas que el Consell 

d’Administració fóra incapag de tancar un acord majoritari (art. 8.2).

Els órgans de govern de RTVV són els mateixos que s’indicaven a l’ERT -Consell 

d’Administració, Consell Assessor i Director General- i les competéncies són 

quasibé calcades, igual com per al régim jurídic i les formes de gestió, el 

mecanisme de control parlamentan, els criteris relatius al finangament -subvenció 

de la Generalitat, comercialització i venda deis productes i participado en el 

mercat publicitari-, les qüestions relatives al personal de l’Entitat, el régim 

d’incompatibilitats deis carrees, etc. Fins i tot, preveu, a imitado del que disposa 

l’ERT, la creació d’un Institut de Radiotelevisió Valenciana per a fomentar la 

formació professional com a sistema d’accés i promoció, Instituí que no ha estat 

desenvolupat fins ara. Tampoc no s’ha format fins ara el Consell Assessor, malgrat 

la reclamació insistent d’organitzacions ciutadanes, sindicáis i forces polítiques 

minoritáries.

Finalment, la llei conté una única disposició addicional que obre el camí al que, 

peí temps será la FORTA, Federació de Radiotelevisions Autonómiques, la qual 

textualment diu:

Radiotelevisió Valenciana (RTVV) podrá federar-se amb altres entitats de gestió de rádio i 

televisió mitjangant convenís de col.laboració, per tal d’assolir la coordinado, col.laboració i 

ajut en el compliment i desplegament de les seues atribucions.
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6.2.7.- La Llei de Televisió Privada.

Durant els darrers. anys de( franquisme, determináis sectors industriáis i financers 

comentaren a mostrar el seu interés per la televisió privada (Bustamante, 1982). 

Tanmateix, fins a Parribada de la transido democrática que segueix a la mort de 

Franco, no es produeixen seriosos moviments per a aconseguir posar en marxa 

iniciatives privades de televisió. Esperonats peí que s’havia esdevingut a Italia 

amb la fi del monopoli de la RAI a partir del 1974, importants empreses de 

comunicado, sobretot del món de la radio i la premsa escrita, comentaren a fer 

pressió fins el punt que RTVE bagué de publicar una nota oficial, octubre de 1977, 

en qué es reafirmava en el seu dret exclusiu (Gifreu, 1983).

Pero, el camí cap a Pentrada de la iniciativa privada en la televisió, no anava a ser 

fácil. D’una banda, Pesquerra s’hi oposova i insistía en el carácter públic que havia 

de teñir un mitjá que considerava estratégic, tot tement els efectes, al seu parer 

manipuladors, que, sobre la societat espanyola, podien teñir les possibles 

televisions governades per capital privat. La dreta, AP, al seu tom, encara molt 

influida per Pideari franquista quant a televisió, brandava entre Parrenglerament 

amb Pesquerra i els pressupósits liberalitzadors, sense acabar de prendre’n una 

posició clara. Finalment, el partit del govern, UCD, es trobava dividit entre els 

partidaris d’una i altra opció (vegeu nota 6.10).

El grup Antena 3 que havia demanat permís per a emetre a principis del 1981, 

emparant-se en Particle 20 de la Constitució que regula el dret a la llibertat 

d’expressió, va presentar recurs davant el Tribunal Constitucional, el qual 

sentenciá que la televisió privada no estava constitucionalment impedida, pero 

que la seua implantació no era una exigencia jurídico-constituciona!, sinó una 

decisió política, la qual es podia prendre sempre que, en organitzar-la, es
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respectassen els principis de llibertat, igualtat i pluralisme (sentencies n. 12, de 

31 de marg de 1982, i n. 74, de 7 de desembre de 1982).

Les divergéncies entre les torces polítiques, la coordinació o no amb la llei de 

telecomunicacions, aleshores encara pendent, les discussions entre els 

organismes implicats i les empreses interessades, va retardar diverses vegades la 

presentació del projecte de llei, mentre el debat es mantenía a la premsa, sobretot 

en aquells mitjans que participaven en empreses que aspiraven a una concessió 

de televisió privada. Finalment, el 1988 s’aprovava la Llei 10/88, de 3 de maig, de 

Televisió Privada.

Entre els elements a destacar del model que s’implantava, destaca que es preveía 

de concedir tres televisions per a Temissió de programes amb una cobertura 

nacional” , les quals haurien de preveure també ‘Temissió de programes per a 

cadascuna de les zones territorials que es delimiten al Pía Técnic Nacional de la 

Televisió Privada” (art. 4). A aquests darrers efectes, el Pía Técnic va establir deu 

divisions zonals, pero, llevat d’un breu període en qué Antena 3 feu 

desconnexions per a emetre de manera diferenciada sobre algunes d’aquestes 

zones amb un informatiu territorial, la descentralització en la programació de les 

televisions privades ha resultat totalment inexistent.

La concessió es feia per un període de deu anys i podia ser renovada 

successivament per períodes iguals (art. 11). Quant ais requisits que s’exigien a la 

programació, el 15 per cent havia de ser de producció propia, el 40 per cent de 

producció originaria de paísos de la Comunitat Europea i el 55 per cent de la 

programació emesa hauria de ser en expressió originaria espanyola. Tot i aixó, 

una disposició transitoria alliberava del compliment d’aquests percentatges durant 

els dos primers anys de la concessió i demanava, per al primer any, un terg de
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compliment, i, per al segon, dos terqos. A més, quant a les pel.lícules comerciáis 

emeses en la progració mensual, el 40 per cent havia de ser de paísos de la 

Comunitat Europea i, d’aquest, el 55 per cent de producció originaria espanyola 

(art. 14.3 i 4). Els límits de publicitat emesa no podien ser superiors al 10 per cent 

del total d’hores de la programació anual i, en cap cas, podia ser superior a 10 

minuts per hora de programació (art. 15).

D’altra banda, la llei prohibía que cap persona física o jurídica puga ser titular, 

directament o indirecta, d’accions en més d’una concessionária, ni que poguera 

teñir més del 25 per cent del capital d’una societat. Peí que fa al capital estranger, 

no podia excedir el 25 per cent del capital d’una concessionária (art. 19).

El 25 d’agost de 1989 es va resoldre el concurs i els tres canals foren adjudicáis a 

Antena 3, Tele 5 i Canal Plus, els quals comenqaren a emetre durant l’any 1989. 

Els dos primers en emissió oberta via éter i el tercer, concebut com un canal de 

pagament orientat a Temissió de pel.lícules i espectacles esportius, en tancat per 

ais seus abonats.

De la composició del socis de cada televisió privada, de l’opacitat moltes vegades 

d’aquesta composició, així com deis repetits incompliments deis límits que els 

marcava la llei, de la seua programació i audiencia, com de les seues estratégies 

en la competencia peí mercat audiovisual espanyol ens ocuparem en un altre 

capítol.

6.2.8.- La Directiva 89/552/CEE i el Conveni Europeu de Televisió Transfronterera.

L’aprovació de l’Acta Única de la Comunitat Europea, la qual entra en vigor l’1 de 

juliol de 1987, es plantejava com a objectiu prioritari l’adopció de mesures per a



establir el mercat interior; un espai sense fronteres, on la lliure circulado de 

mercaderies, persones, servéis i capitals, fóra garantida en els termes que 

s’estipulaven al Tractat de Roma. S’hi fixava com a data límit el 31 de desembre de 

1992. Óbviament, aquest procés havia de teñir fortes implicacions per al sector de 

les comunicacions i de les industries culturáis, el qual juga un paper rellevant en el ? 

sector específic de l’audiovisual. j
¡

Abans, pero, la Comissió Europea, atenent la iniciativa del Parlament, havia I

publicat un informe sobre “Realitats i tendéncies de la televisió europea” 2 i, poc f
I

temps després, en el context de la necessitat de construir un marc jurídic en el qual 

s’apliquen al sector els principis del Tractat de Roma, la Comissió publicará el 

“Llibre Verd sobre l’establiment del Mercat Comú de la radiodifusió, particularment 

per satél.lit i per cable” 3 que es coneix com “Televisió sense fronteres”. Les j 

propostes que contenia el “Llibre Verd” plantejaven la supressió de totes les 

restriccions discriminatóries o de qualsevol altre tipus per a les emissions de 

radiodifusió procedents d’altres Estats membres i proposava un seguit de mesures 

harmonitzadores (vegeu nota 6.11).

A més de les mesures harmonitzadores, la Comunitat manifestava la seua 

preocupació per la necessitat de millorar les infrastructures técniques existents, ¡ 

dotar ais Estats membres de noves tecnologies i pal.liar la dependencia deis!

Estats Units. Aquesta dependencia de la producció americana de programes i|IS|
l’empenta tecnológica del Japó durant la década deis 80, dos anys despres de la.

I
publicado del “Llibre Verd” , l’expressava ben clarament la Comissió alhora que . 

plantejava una disjuntiva:

Una cosa és segura: ningún país de la Comunitat, ai'llat, tancat en el seu mercat nacional, será 

capag de produir en condicions competitives el volum d’equipaments i programes que exigeix

2 COM (83) 229 de 25 de maig de 1983.
3 COM (84) 300 final de 14 de juny de 1984.
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el desenvolupament tecnológic i la multiplicació de canals que es podran captar. L’alternativa, 

dones, és molt clara: o re fo rjar l’intercanvi europeu, tot aprofundint en una cooperad ó 

comunitaria que permeta promoure la identitat cultural, sumament diversificada, del nostre 

continent; o lliurar-se ais projectes -i ais models culturáis- de poderosos grups aliens a la 

Comunitat, nord-americans o, fins i tot, el dia de demá, japonesos.4

Com apuntava André Lange, en el seu anáiisi sobre la discussió de Paudiovisual a 

PEuropa comunitaria, els debats s’havien produít a partir de quatre lógiques no 

sempre coincidents. Josep Gifreu i Maria Corominas (1991) ho resumeixen així:

- una lógica comercial: prioritza el carácter mercantil del sector audiovisual i 

propugna una mínima intervenció pública;

- una lógica constitucionalista: accentua el paper de la televisió en Porganització 

de Pespai públic;

- una lógica cultural: emfasitza el paper deis audiovisuals de masses en la creació 

cultural;

- una lógica industrial: es tracta de facilitar Pemergéncia de grans grups europeus 

de comunicació per tal de resistir la competencia americana.5

En el marc d’aquesta intensa i complexa discussió sobre l’audiovisual -tecnológica 

i industrial, económica, jurídica i cultural- la Comissió presentava al Consell de 

Ministres, dues propostes de Directiva i un programa d’acció per a afavorir la 

producció audiovisual europea. La primera Directiva (86/529/CE, de 3 de 

novembre de 1986), de carácter técnic, aprovava les normes comunes de la 

familia MAC/paquets com a oficiáis en la CE, les quals s’haurien d’aplicar el 1991 

(vegeu nota 6.12).

Finalment, peí que ens ocupa en aquest apartat, la segona proposta de Directiva

4 Comisión de la Comunidades Europeas: “Audiovisual y televisión: hacia una política europea”, 
Col. Documentos 9/86, agost-setembre, 1986.

5 Lange, A.: “Les divisions de l’Europe audiovisuelle”. Le guide de l’audiovisuel éuropéen, n. 
96/97, Brussel.les, 1989.
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s’adregava a suprimir els entrebancs jurídics i económics que derivaven de la 

dispersió de les legislacions nacionals i impedien el lliure comerq de programes 

de televisió dins la CE. S’hi preveía també una quota de programació europea. 

Aquesta proposta, després de moltes discussions sobre el percentatge de la quota 

europea en les televisions i la regulació de la publicitat, aconseguí d’aprovar-se el 

3 d’octubre de 1989, tres dies abans del termini fixat com a data límit peí Parlament 

Europeu. Els anys transcorreguts permeten fer-se una idea de les tensions i 

maniobres dilatóries que es produíren fins que, amb la supressió deis 

percentatges explícits de quota europea per unes formulacions més ambigües, se 

n’aconseguí Paprovació.

Els principáis elements que conté la Directiva es poden resumir en els següents:

- definició del que entén per “radiodifusió televisiva”, “publicitat televisiva", 

“publicitat encoberta” i “patrociní” (art. 1);

- Ilibertat de recepció i de retransmissió de les emissions televisives deis Estats 

membres dins el territori de la Comunitat i condicions en que es poden suspendre 

per infraccions deis emissors (art. 2.2);

- reserva per a obres europees, sempre que siga possible i amb els mitjans 

adequats, d’una proporció majoritária del tems de difusió, amb exclusió del temps 

destinat a informació, esports, jocs, publicitat i servéis de teletext (art. 4.1);

- si no es pot assolir la proporció anterior, aquesta no será inferior a la mitjana 

comprovada per al 1988 en l’Estat membre de qué es tráete. S’exceptuen Grecia i 

Portugal que tindran com a referencia la mitjana de 1990 (art. 4.2);

- reserva d’un mínim del 10 per cent del temps d’emissió, sempre que siga 

possible, a obres europees de productors independents (amb exclusió deis temps 

indicáis adés) o, alternativament, un mínim del 10 per cent del pressupost de 

programació (art. 5);

- definició del que entén per “obra europea” (art. 6);
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- regulació de la difusió televisiva d’obres cinematográfiques, les quals, en 

abséncia d’acord entre les parts, no es podran emetre abans de dos anys des de 

Tinici de Pexplotació comercial en sales de cinema (art. 7);

- exclusió de les televisions locáis de les exigéncies fins ara esmentades (art 9);

- fixació de les condicions per a Temissió de publicitat en general (art 10);

- interrupcions publicitáries de programes (mínim de 20 minuts entre cada 

interrupció) i durant la transmissió d’obres cinematográfiques (un tall per cada 

període de 45 minuts, i un més si la durada programada de la transmissió total 

supera, almenys, en 20 minuts a dos o més períodes complets de 45 minuts) (art. 

11.3 i 4);

- prohibició de talls publicitaris en els programes de menys de 30 minuts (art. 11.5);

- prohibició de la publicitat del tabac (art. 13);

- limitació de la publicitat de medicaments (art. 14);

- establiment deis criteris que haurá de respectar la publicitat televisiva de 

begudes alcohóliques (art. 15);

- relació de criteris que ha de respectar la publicitat per a la protecció deis menors 

(art. 16);

- requisits per ais programes de patrocini i prohibició expressa de patrocini per ais 

informatius i les emissions d’actualitat política (art. 17);

- el temps destinat a la publicitat no podrá excedir del 15 per cent de la 

programació diária ni del 20 per cent per hora (art. 18).

D’altra banda, el Conveni Europeu de Televisió Transfronterera que el Consell 

d’Europa havia impulsat al mateix temps que es debatia la Directiva havia esta 

aprovat amb antelació el 5 de maig de 1989. La comparació d’ambdós documents 

fa palesa la coincidencia en els aspectes centráis, com ara, les quotes per a la 

producció europea, les reserves en favor deis productors europeus independents, 

la regulació de la publicitat i la proporció en qué s’ha d’emetre respecte a la
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programació, la prohibició de la publicitat de tabac i la limitació d’altres productes 

a publicitar. La formulació d’aquests aspectes en termes iguals posa en relleu els 

acords a qué havien arribat els Estats membres per tal de posar les bases del 

mercat televisiu europeu.

Finalment, el 26 de novembre de 1993, el Consell de Ministres espanyol aprovava 

el projecte de llei per a l’aplicació a Espanya de la Directiva, al qual s’oposaven 

les televisions privades argumentant que perillava la seua supervivencia 

económica. La llei de transposició va entrar en vigor en juliol de 1994 quan fou 

publicada al BOE. S’hi prohibeix Temissió de continguts violents o pornográfics 

entre les sis del mati i les deu de la nit; es reserva un 50 per cent del temps 

d’emissió anual a la difusió d’obres europees i, alhora, la meitat d’aquest temps 

s’ha de destinar a Temissió d’obres europees d’expressió original espanyola, 

encara que s’estableix un termini de 4 anys per a assolir un mínim del 40 per cent 

del temps descrit; les lim itacions per a Temissió televisiva d ’obres 

cinematográfiques es manté en els mateixos termes que a la Directiva (dos anys 

després de l’estrena a les sales cinematográfiques); quant a publicitat, es 

mantenen globalment els criteris de la Directiva, encara que el temps de publicitat 

per hora d’emissió es rebaixa a un máxim de 12 minuts ( a la Directiva n’eren 15). 

Les cadenes de televisió disposaven d’un període de sis mesos per a adaptar-se a 

les noves normes quant a emissió de publicitat.
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CAPÍTOL SETÉ: LA PREMSA AL PAÍS VALENCIÁ:1982-1994

7.1.- Marc general.

La década deis anys vuitanta ha suposat per al conjunt deis mitjans escrits a 

l'Estat Espanyol -óbviament, també per ais mitjans valencians, encara que en 

alguns aspectes en menor mesura- un període de transformacions profundes: 

adaptació tecnológica; reordenació del mercat í formulació de noves estratégies 

per a la captació de lectors/compradors; penetrado del capital transnacional; 

progressiva preferencia de la publicitat vers els mitjans escrits, la qual s'esdevé 

simultániament a l'augment de les estacions de televisió i la subsegüent pérdua 

d'impacte de la publicitat televisiva que ha conduít a aquest darrer sector a 

desenvolupar noves formules d'intervenció en els mitjans áudio-visuals, com ara 

el patrocini (esponsorització).

La facturació de les empreses periodístiques, en el marc del desenvolupament 

económic de les darreres décades, creixia en 25 anys (del 1975 al 1989) 

multiplicant-se per 14 en el total espanyol (més de 270 mil milions de pessetes), 

mentre que per al País Valencia es multiplicava només per 6 (un poc més de 5 mil 

milions), tot mantenint les empreses periodístiques valencianes el sisé lioc per 

comunitats autónomes quant al volum de facturació total l’any 1975 i perdent una 

posició per a l’any 1989. Les comunitats que la precedien en aquesta darrera data, 

ordenades de major a menor volum de facturació, eren Madrid, Catalunya, País 

Base, Galicia, Andalusia i Canáries (vegeu quadre n. 103 a l’apéndix II).

Aquests canvis, si bé són importants des d'una perspectiva económica i 

empresarial, no es traduíen en un creixement significatiu del lectorat deis mitjans 

escrits globalment consideráis. De fet, fins l’any 1987 la difusió de premsa es 

trobava prácticament estancada. És a dir, els increments d'inversió económica i
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publicitaria no es corresponien amb uns índexs semblants de creixement de la 

difusió i les audiéncies. Així, la clau d'aquestes inversions es relacionava més 

clarament amb la progressiva simbiosi funcional entre comunicació i consum, la 

qual es tara globalment més intensa amb l’expansió de les televisions privades i la 

guerra comercial-publicitária entre privades i públiques.

En aquest context, no és casualitat, dones, que els avangos més espectaculars en 

la difusió de diaris es donaren entre les capgaleres que havien introduít altres 

incentius per a la compra: jocs d'atzar, regáis, suplements, col.leccions de 

fascicles, etcétera. No obstant aixó, la difusió de la premsa diaria a l'Estat 

Espanyol, segons els Controls anuals d'OJD, la situava al lloc 42 del món al final 

de la década deis 80. Una posició clarament retardada que, dins de l'Europa 

Comunitaria, ens feia figurar al lloc onzé; així, mentre Espanya tenia el 12% de la 

població de la CE, a penes consumía el 4% d'exemplars de premsa diaria que 

circulaven al dotze estats comunitaris, tot sent l'índex de difusió espanyol (80 per 

mil per a l'any 1988) una tercera part de l'europeu.

Les dades deis anys posteriora assenyalaven que ens trobávem ben a prop de 

superar el llindar (100 exemplars per mil) que la Unesco va establir com a 

indicador de desenvolupament, el qual s’aconsegueix finalment de superar el 

1992 (amb un índex de difusió de 100,2 exemplars per mil per al conjunt 

d’Espanya) i, posteriorment, ha continuat creixent de manera moderada.

Per contrast, els ingressos publicitaris experimentaven un increment del 300% 

(48.000 milions en 1982 i 188.750 milions en 1988). De fet, per a l’any 1988, els 

mitjans escrits, en conjunt, varen obtenir dos tergos de la seua facturació en 

concepte de publicitat i el terg que resta per vendes i subscripcions.



Per tant, la premsa escrita (diaris i revistes) de l'Estat Espanyol s'incorporava a la 

tendencia europea recuperant posicions en el repartiment publicitari com a suport 

preferit per davant de la televisió, tendencia que s’ha mantingut durant els darrers 

anys malgrat la minva de la inversió en el sector. Així, mentre l’any 91 la inversió 

publicitaria en els mitjans escrits suposava prop del 56 per cent de la inversió 

global en els mitjans de comunicació, l’any 93 aquest percentatge s’havia reduít 

en més de tres punts (52,5%), els quals anaven a parar majoritáriament a les 

televisions. Tanmateix, tenint en compte el 7 per cent que s’inverteix en la radio, 

els mitjans escrits continúen 10 punts en percentatge per davant de les televisions 

en la captació d’inversió publicitaria.

Malgrat la contracció de la inversió publicitaria en el sector, la premsa diaria ha 

pogut mantenir el nivell general de negoci en aquests darrers anys per dos factors 

principáis; l’increment de la difusió i l’augment de preu deis exemplars. Mentre els 

ingressos per publicitat, en quatre anys, han baixat 13 punts sobre el conjunt 

d’ingresos deis diaris (62% el 1989 front a 49% el 1993), els ingressos per vendes 

i subscripcions han passat del 36%(1989) al 48%(1993), quasi equiparant-se ais 

de la publicitat. Aquesta situació que es produeix en un moment de recessió, 

acompanyada ara de la recuperació económica que permetrá continuar millorant 

els índexs de difusió i l’atracció de publicitat, afavorirá l’increment deis beneficis 

del sector.

D'altra banda, la progressiva consolidado deis grups líders en premsa, durant els 

darrers anys, ha produít una forta tendencia a la concentració, la dada més 

reveladora de la qual és el fet que els deu grans controlen més del 70% de la 

difusió, control que augmenta els diumenges amb l'auge que han pres els 

suplements dominicals. Les estratégies de control deis grans grups també s'han 

orientat a l'adquisició de periódics locals/regionals o a la diferenciado en els
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continguts de les seues edicions per a determinades comunitats autónomes. De 

fet, en sis comunitats autónomes, els periódics madrilenys superaven l'any 88 la 

quarta part de les vendes diáries: Castella-La Manxa, Andalusia, Castella i Lleó, 

Extremadura, Múrcia i País Valencia (vegeu quadres números 95, 96, 97, i 98 de 

l’apéndix II), una situació que, tot i els canvis produ’íts en els darrers anys, fa que 

minve la dependencia de la premsa centráis en les comunitats que ja eren menys 

dependents, mentre que augmenta en les més dependents.

Contráriament ais índexs de difusió de la premsa diaria i seguint les pautes 

típiques deis pa’ísos llatins, els índexs de consum de publicacions no diáries es 

trobaven entre els més alts del món. A més, de cada deu revistes comercialitzades 

quatre eren revistes "del cor", les quals venien el mateix nombre d'exemplars que 

la premsa diaria l’any 1988. En el cas valencia, s'aguditzava la diferencia a favor 

d'aquest tipus de revistes en vint punts, la qual cosa, en proporció al nombre 

d'habitants, ens situava, en proporció a la difusió deis diaris, al cap de totes les 

comunitats autónomes en el consum d'aquestes revistes - Pronto, Hola, Lecturas, 

Diez Minutos i Semana eren les més venudes-, mentre que per l'índex de difusió 

de la premsa diaria ens situávem en el lloc dotzé de les desset comunitats 

autónomes amb un índex de difusió del 63,9 per mil, tan sois per davant de 

Castella i Lleó, Andalusia, Múrcia, Extremadura i Castella-La Manxa, tot suposant 

l'índex valencia menys d'una cinquena part de l'europeu (vegeu quadres números 

25, 101 i 102 de l’apéndix II).

Del 1988 al 1993, si bé l’índex de difusió valencia s’ha incrementat en més de 17 

punts (81,3 per mil), el que significa un creixement de la difusió de més del 30 per,
r

cent en aquests cinc anys, i atenent el context espanyol general d’increment de la
:l

difusió que per a les comunitats més endarrerides ha estat proporcionalment 

superior al valencia, cal constatar que el País Valencia es sitúa en el lloc tretzé
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quant a difusió de premsa diaria per a l’any 1993, només per davant de Múrcia, 

Andalusia, Extremadura i Castella-La Manxa. Continuem, dones, lluny de superar 

el llindar Í00 (vegeu quadres números 93, 94, 99 ¡ 100 de l’apéndix II).

Així, dones, convé partir del fet que els índexs de difusió de premsa diaria a 

Espanya es troben molt per davall de la resta de paísos de la CE i són, encara, 

clarament subdesenvolupats, fenomen que s'agreuja molt més en el cas del País 

Valencia. Potser, com a dada que limita Tafirmació anterior, cal considerar el 

fenomen de la premsa sensacionalista europea, els també anomenats periódics 

populars com el Bild Zeitung alemany o el británic The Sun, els quals es troben, de 

fet, més a prop deis modes i continguts de les revistes de consum, tan exitoses al 

País Valencia. D’altra banda, aixó explica, en part, el fracás del primer llangament 

ambiciós d'un periódic d'aquestes característiques, l'intent del Claro.

Peí que fa ais índexs de lectura deis mitjans escrits al País Valencia, el percentage 

de lectors de diaris creix a penes sis punts de l'any 1982 (22.6%) a l'any 1991 

(28.2%). La millora és molt notable des d’aquest darrer any fins a l’any 1994; en 

tres anys la premsa diaria experimenta un creixement de més de 5 punts en el seu 

lectorat (33,6% per a l’any 1994). En qualsevol cas, el percentatge valencia de 

població lectora es troba sempre per davall de la mitjana espanyola, la qual l’any 

1993 se situava més de quatres punts per damunt de la valenciana. El nombre de 

lectors de revistes creix quasi trenta punts (40.5 en 1982 davant del 69,1% de 

1991). Els anys següents, fins al 94, experimenta una davallada de 9 punts en 

consonanga amb el creixement de la premsa diaria i I’expansió de l’auditori 

televisiu per l’aparició de les cadenes privades (vegeu quadres números 1, 2, 3, 4 i 

100 de l’apéndix II).

Com a principáis apunts per a la configurado deis suports básics i principáis
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incidéncies del sistema comunicatiu valencia podem assenyalar els aspectes 

següents:

1.- Cinc periódics principáis radicats al País Valencia: Las Provincias i Levante- 

EMV a Valencia, información a Alacant (amb una presencia significativa del 

periódic La Verdad, de Múrcia), Mediterráneo i Castellón Diario a Castelló. Tots 

ells amb una difusió molt limitada territorialment a la seua ciutat i provincia.

2.- Participado de la premsa madrilenya amb més d'una quarta part de la quota de 

mercat valencia, amb la presencia, segons la difusió i el nombre de lectors, de El 

País, El Mundo , ABC i Diario 16, principalment. Presencia ínfima de la premsa de 

Catalunya que, en conjunt, a penes recull un poc més de P1 per cent de la difusió 

total.

3.- El primer periódic en nombre de lectors -Levante-EMV- i el tercer - Información- 

recullen la major part deis lectors de premsa diaria al País Valencia; són propietat 

del grup Prensa Ibérica que posseeix altres periódics regionals o provincials.

4.- La Hoja del Lunes d'Alacant va desapareixer el 1984. La Hoja del Lunes de 

Valencia va entrar en una crisi en l'any 1991 quan Las Provincias i Levante-EMV 

van decidir eixir cada dilluns (vegeu nota 7.1).

7.1.1.- Els diaris de Valencia.

Els dos diaris radicats a la ciutat de Valencia estenen la seua área d’influéncia 

sobre el conjunt de la provincia, pero, mentre Las Provincias és un diari amb 

major seguiment a la capital i a Parea metropolitana, Levante-EMV manté una 

distribució més uniforme per tota la provincia. L’estratégia de les edicions
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comarcáis que ha seguit aquest últim diari seria una de les claus de la seua 

expansió. En qualsevol cas, cap deis dos diaris pot ser considerat regional per la 

minsa presencia que tenen al nord i al sud del País (vegeu nota 7.2).

Las Provincias, diari d’orientació conservadora, propietat de la familia Doménech- 

Reyna, l’úni diari valencia que no va tancar el franquisme en acabar la guerra civil, 

i Levante-EMV, antic diari de l’Estat privatitzat el 1984, són competidors des de la 

postguerra. Durant el franquisme, amb els privilegis que tenia la premsa de l’Estat, 

Levante va ser el primer en difusió i, fins ais anys 60, quasibé doblava la de Las 

Provincias. Será a partir de la LLei de Premsa i Impremta quan el diari privat 

demostrará una millor capacitat d’adaptació a les noves condicions del mercat, fins 

que, ja en la década deis setanta superará al Levante.

Els darrers anys del franquisme Las Provincias inicia una tímida obertura que, amb 

el progressiu rebuig social a la informació més oficialista del diari de l’Estat, li 

atorga un sólid predomini, el qual, peí que fa a la difusió, li atorga el títol de diari 

més venut al País Valenciá encara avui dia. El Levante va mantenir, tanmateix, una 

notable difusió fins a l’any 1980 quan inicia una davallada continuada que arriba 

al seu mínim historie (25.000 exemplars) l’any anterior a la seua privatització 

(vegeu nota 7.3).

Fins l’any 1988, és a dir, quatre després de la privatització, Levante-EMV no 

aconsegueix rellangar-se significativament quant a difusió. La solidesa 

aconseguida per Las Provincias, la capitalització que obté de la batalla de 

Valencia donant un suport decidit ais secessionistes blavers, la dura crítica al nou 

poder socialista, les inércies de la tradició de compra i lectura d’aquest diari en 

determináis sectors de classe alta i mitjana tradicional (vegeu nota 7.4), a més del 

context general d’estancament deis índexs de difusió de premsa, serien els factors
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que li permeten un creixement continuat a costa del Levante-EMV fins l’any 1987 

en qué s’estabilitza la seua difusió.

Peí seu compte, Levante-EMV té molt difícil guanyar nous lectors durant la primera 

meitat deis 80. En els últims quatre anys abans de la privatització, a més de la crisi 

que travessa la premsa de PEstat, les inércies d’una plantilla envellida que recull 

tots els professionals deis desaparegut (1975) vespertí Jornada, la dependencia 

de la línia editorial de Las Provincias quant a la política valenciana, l’estancament 

del lectorat i els baixos índexs valencians de lectura de premsa, ha de fer front, 

primer, al Diario de Valencia (1980-1982) que atrau els lectors progressistes i 

nacionalistes que demanden informació local i regional, albora que no suporten 

Pestil de Las Provincias, i després al Noticias al Dia (1983-1984) que mantindrá 

un perfil de lectors semblant. La dotzena de milers de lectors que aconsegueixen 

aquests dos diaris successius, a més deis altres factors esmentats, serán un fre a 

la recuperació del Levante-EMV.

Així, dones, és a partir del 1987-1988, quan els dos diaris estableixen realment 

una dura competencia peí mercat deis lectors de la ciutat de Valencia i comarques 

més próximes. Els regáis associats a la compra del diari (col.leccions de fascicles, 

jocs d’atzar, etc) i la confrontació en la línia editorial i informativa serán els 

principáis instruments d’aquesta rivalitat, la qual finalment anirá decantant-se, a 

poc a poc, a favor del Levante-EMV que oferirá complements del diari més 

atractius i d’interés popular, alhora que anirá estenent les edicions comarcáis que 

tant d’éxit li han donat, estrategia que es veurá obligat a mantenir també el diari 

Las Provincias (vegeu nota7.5).

Quant a la confrontació política, Las Provincias, s’ha mantingut com un diari més 

declaradament ideológic fins al punt d’intervenir en les lluites internes de la dreta
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valenciana peí lideratge i, durant un període fou clau en el progressiu ascens 

d’Unió Valenciana -com abans ho havia estat en el suport a UCD- i com ho fou 

també després en el seu declivi en optar per donar suport al Partit. Popular.. Un 

diari doctrinan, qualificador i desqualificador en la política valenciana. Difícil de 

classificar resulta la secció anomenada El Cabinista on qualsevol pot deixar un 

missatge a un contestador sense identificar-se. Amb independencia de la veracitat 

deis missatges -potser qui n’estiga encarregat se n’inventa tants com vol-, aquesta 

secció ha servit fonamentalment per a fustigar tots aquells que el diari considera 

enemics amb total impunitat; dirigents de l’esquerra, intel.lectuals i autoritats 

académiques han estat sovint al seu punt de mira. Han donat solta, dones, a les 

seues filies i fóbies, confiats en la fideiitat i estabilitat del seu lectorat en una 

relació gairebé simbiótica. Podríem plantejar, per tant, que la seua estrategia 

comercial exigía seguir dient ais seus lectors alió que volien llegir i denota un bon 

coneixement de les demandes i expectatives de la seua clientela, el discurs de la 

qual ha contribuít el diari a formar, quant a actituds sociopolítiques en general, i 

envers l’autonomia i el govem de la Generalitat, si més no des deis anys de la 

transició política. De la seua intervenció política directa dóna fe la lectura de 

qualsevol dia i el fet que amb l’accés del PP a la Generalitat molts deis seus 

col.laboradors i redactors han rebut carrees i treballs en Ja RTVV i en 

PAdministració Autonómica.

Peí seu compte, Levante-EMV , si bé la seua línia s’ha decantat a favor deis 

socialistes, ha mantingut més distancia de la imbricado en la política i ha pres un 

caire més d’acord amb el que podríem anomenar ideologia professional (vegeu 

nota 7.6). Ha tractat de prioritzar el vessant informatiu i d’análisi, alhora que s’ha 

mantingut més obert en la publicado de col.laboracions de tota mena. Representa 

en els darrers anys un ampie sector de lectors a Pentorn del consens autonómic 

majoritari en les qüestions polítiques i d’usuaris del diari interessats per la seua
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informado local i esportiva. Ha buscat sistemáticament la. confrontació amb Las 

Provincias a través de la crítica continuada al que consideraven fal.lácies i 

manipulacions informatives, estrategia que també ha reforqat la fidelitat deis seus 

lectors alhora que li permetia exhibir unes maneres “més professionals” des del 

punt de vista periodístic.

Entre l’any 1986 i el 1988, si bé Las Provincias supera el Levante-EMV en difusió, 

aquest darrer aconsegueix en aquests anys llevar-li el primer lloc quant a lectorat 

(vegeu quadres 10, 11, 12, 13 i 14 de l’apéndix II). Així, mentre l’any 1985 Las 

Provincias tenia més del doble de lectors, l’any 1989 Levante-EMV el supera en 

trenta mil lectors, diferencia que creixerá progressivament fins ais cinquanta mil de 

l’any 1994 (vegeu quadres 15 a 19 de l’apéndix II).

Al quadre següent (7.1) podem veure la recuperado que experimenta el diari 

Levante-EMV en la segona meitat deis 80, mentre que Las Provincias creix durant 

la primera meitat i s’estabilitza durant la segona. Levante-EMV aconsegueix 

superar per primera vegada els cinquanta mil exemplars de difusió a fináis de 

l’any 1992, sense aconseguir superar la difusió de Paltre diari tot i que s’hi acosta 

cada vegada més.

QUADRE 7.1
EVOLUCIÓ DE LA DIFUSIÓ DELS DIARIS DF vaT.KMPTA. 1980-1994

DIARI
DIFUSIÓ
1980

DIFUSIÓ
1985

DIFUSIÓ
1990

DIFUSIÓ
1994

LAS PROVINCIAS 45.472 57.222 57.904 59.050
LEVANTE-EMV 37.132 30.093 46.133 56.172

Font: OJD. Elaboració propia.

De fet, el que podríem considerar com una mena d’índex de rebuig de cada un 

d’aquests diaris és més elevat per a Las Provincias que per al Levante-EMV. És a
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dir, mentre un 44 per cent deis lectors de diaris declaren no lllegir mai Las 

Provincias, aquesta resposta la donen un 33 per cent per al Levante-EMV, 

diferencia que potser s’ha incrementat si considerem que aquesta dada és de 

l’any 1985 (vegeu quadre 37 a l’apéndix II).

7.1.2.- El grup Prensa Ibérica : Levante-EMV de Valencia i información d'Alacant.

El grup Prensa ibérica (Pl) es va constituir com a resultat de l’adquisició d’uns 

quants diaris de la cadena MCSE per part de Prensa Canaria en produir-se la 

privatització deis diaris de l’Estat (vegeu nota 7.7). Al País Valencia va adquirir 

Levante i información, dos diaris deis més rendibles entre els que pertanyien a 

MCSE.

L’adquisició del Levante, per contra al que s’havia esdevingut amb la 

d ’información que fou a la primera subhasta, fou més complicada i polémica. 

Després de dues subhastes desertes i quan el preu del diari havia baixat 200 

milions respecte a l’inicial -va passar de 690 a 490 milions-, fou sorpresivament 

adquirit a la tercera subhasta quan ja se’l donava per desaparegut. El fet és que el 

diari es trobava en el moment més baix de la seua historia tant en difusió com en 

l’interés deis lectors valencians (vegeu nota 7.8).

La débil situació que travessava el diari i les facilitats donades per la Caixa 

Provincial d’Estalvis han estat objecte de múltiples especulacions que, en tots els 

casos, apunten a la decisió deis socialistes valencians de salvar aquest diari, la 

qual cosa significava enfonsar Noticias al Dia , encara que per a molts continua 

sent un afer incomprensible del qual queden moltes ombres per aclarir (vegeu 

nota 7.9).
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Cal considerar també el context en qué es va produir la privatització de MCSE. 

D’una banda, els grans grups de premsa no mostraren interés en l’adquisició 

d’aquells diaris, sinó que, més aviat, el que desitjaven era la seua desaparició. Els 

sectors económics que posteriorment s’han interessat tant peí mercat de la 

comunicació encara no el trobaven prou atractiu. A més, aquests diaris patien un 

considerable desprestigi al qual s’afegien forts conflictes laboráis interns per la 

negativa deis treballadors a la privatització. Finalment, quant al Levante, hi ha prou 

acord en qué el preu era excessiu en relació a la difusió del diari i la cartera de 

publicitat. Las Provincias, per exemple, va desestimar anar a la subhasta després 

de revisar els tallers del diari i el balang de la societat (Bilbao i Vallés, 1992).

L’evolució deis dos diaris del grup Pl al País Valencia ha estat de creixement 

progressiu amb una estratégia editorial atenta a les fluctuacions de l’opinió pública 

que ha tractat de reflectir més que dirigir la societat, encara que, óbviament, cap 

mitjá escapa a les preferéncies, seleccions i sensibilitat a determinades pressions 

de grups amb poder. Així, Información ha tingut époques surestistes i 

aiacantinistes quan aqüestes idees han tingut més auge a la ciutat d’Alacant, i 

Levante-EMV ha fluctuat entre la crítica al catalanisme cultural i l’atac al 

blaverisme més irracional, amb moments en qué ha donat suport a la ideología de 

Phibridisme-criollisme valencia (tercera via). Pero, per contrast amb Las 

Provincias, es pot afirmar que la línia del grup ha diferenciat més clarament 

l’opinió de la informació i ha seguit criteris més orientáis per la professionalitat i el 

rigor en els continguts informatius. En qualsevol cas, s’han guiat més per la idea 

de ser un espill deis corrents d’opinió i conflictes existents al si de la societat 

valenciana, que no d’esdevenir buc insignia d’alguns deis corrents.

Quant a difusió i lectorat ha experimentat un creixement notable, tal com es pot 

comprovar al següent quadre 7.2. Ambdós diaris han crescut en difusió i en
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lectors. Del poc més d’un milió de lectors habituáis de diaris al País Valencia 

(dades EGM, 1994), la meitat aproximadament llegeixen algún deis dos diaris del 

grup. I si considerem només els diaris valencians, la proporció a favor del grup Pl 

és tal que, de cada 10 lectors de diaris valencians, 7 llegeixen algún deis dos 

diaris del grup (vegeu quadres 18,19 i 23 a l’apéndix II).

QUADRE 7.2
EVOLUCIÓ. DE LA DIFUSIÓ DELS DIARIS 
DFT, GRUP PRENSA IBÉRICA. 1985-1994

DIFUSIÓ DIFUSIÓ DIFUSIÓ
DIARI 1985 1990 1994

INFORMACION 29.475 35.539 41.190
LEVANTE-EMV 30.093 46.133 56.172

Font: OJD. Elaborado propia.

Podem afirmar, dones, el lideratge del grup Pl en el conjunt del País Valencia amb 

un diari líder a Alacant i el segon diari a Valencia, grup que també és lider a 

Canáries, Balears, Astúries i Pontevedra (vegeu nota 7.10).

El procés de concentració de la premsa que s’ha produit a Espanya durant els 

darrers anys, té el seu exponent al País Valencia en el grup Prensa Ibérica, l’únic 

deis grans grups no participat per capital estranger, el qual s’organitza en societats 

autónomes per a cada diari que reben el nom de la provincia (Prensa Valenciana \ 

Prensa Alicantina en el nostre cas). Finalment, cal deixar constancia del fet que en 

cap moment s’han interessat per integrar els dos diaris en un sol diari regional. 

Segons l’empresa editora, l’auge que ha pres entre els lectors la demanda 

d’informació local i la diferenciado de públics que ha generat l’heréncia de 150 

anys de divisió provincial serien els principáis elements que desaconsellen un 

projecte d’integració regional. Ben al contrari, han incrementat la fragmentació
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informativa, ates que l’estratégia de les edicions comarcáis ha comportat un cert 

aíllament informatiu entre comarques que, mentre acreix la informació de la propia, 

negligeix o anuí.la totalment la de les altres. També ha estat un fre a l’emergéncia 

de nova premsa comarcal.

7.1.3.- La premsa diaria de Castelló i Alacant.

La premsa que s’edita a aqüestes dues ciutats reprodueix, amb matisos, 

l’estructura de la premsa de Valencia, és a dir, dos diaris, l’un procedent de l’antiga 

cadena MCSE i un altre privat. Ara bé, així com a Valencia la rivalitat entre ambdós 

diaris ve de molt antic i els dos són diaris prominents de la ciutat, en el cas 

d’Alacant, el segon diari, La Verdad, és una edició específica d’un diari de Múrcia, 

i en el cas de Castelló, Castellón Diario, apareix a mitjan de la passada década. 

D’altra banda, contráriament al que s’esdevenia a Valenciana preeminencia, tant 

en difusió com en lectorat, ha estat sempre favorable ais antics diaris de MCSE.

Peí que fa a la ciutat i provincia de Castelló, el diari Mediterráneo fou adquirit en la 

subhasta de MCSE per Promocions i Edicions Culturáis (PECSA), vinculada ais 

socialistes valencians que controlaven la majoria de les accions, per 69 milions de 

pessetes (vegeu nota 7.11). El diari es renova i millora. D’altra banda, un grup 

d’empresaris del sector de la cerámica (taulellet) consideren necessari disposar 

d’un mitjá de comunicació afí ais seus interessos. És així com l’any 1982 naix 

Castellón Diario, el qual no es sotmet al control d’OJD fins l’any 1985 (vegeu nota 

7.12).

La pugna peí mercat castellonenc entre ambos diaris será prou igualada de l’any 

1985 al 1987, mentre la difusió general de diaris es manté estancada. Pero, amb 

el creixement posterior del mercat, tot l’avantatge será per al Mediterráneo, tal com
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es pot comprovar al següent quadre 7.3, mentre Castellón Diario s’estanca i, fins i 

tot, retrocedeix.

QUADRE 7.3
FTVQLuUCIÓ DE LA DIFUSIÓ DELS DIARIS 
______ DE CASTELLÓ.1985-1994_______

DIFUSIÓ DIFUSIÓ DIFUSIÓ 
DIARI 1985 1990 1994

MEDITERRÁNEO 6.181 8.874 9.309..............................................
CASTELLON D. 4.442 4.377 4.455

Font: OJD. Elaboració propia.

Quant a l’extensió deis lectorats respectius, l’any 1988, el diari líder supera l’altre 

definitivament amb el doble de lectors (37.000 front a 18.000), distancia que 

arribará al máxim l’any 91 (60 front a 18), i que en els anys següents, tot i la 

recuperació de lectors de Castellón Diario es mantindra en més del doble a favor 

del líder (vegeu quadres 10 a 19 de l’apéndix II). Així, per a l’any 1995, mentre 

quasi la meitat deis castellonencs declaraven no llegir mai Castellón Diario, 

aquesta afirmació no arribava a un terg en referir-se a Mediterráneo.

A Alacant, Información i La Verdad rivalitzen des que aquest darrer diari murcia 

que pertanyia al grup Edica va aparéixer amb una edició específica l’any 1963 

(vegeu nota 7.12). Actualment pertany al grup Correo. Peí seu compte, 

Información, el segon diari del grup Prensa Ibérica al País Valencia, no va patir el 

procés de davallada constant en difusió i lectors del Levante. Fou adquirit a la 

primera subhasta per 621 milions de pessetes.

Com ja hem indicat adés, Información és líder a Alacant i provincia i en el seu 

creixement ha seguit la mateixa estrategia que el Levante-EMV amb edicions 

comarcáis, col.leccions de fascicles, etc. La Verdad, d’altra banda, ha experimentat
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un retrocés notable del 92 engá que només podem estimar quant a lectorat, ates 

que no són disponibles les dades de la seua edició alacantina.

L’any 1985, el diari líder ja quadruplicava el lectorat i la difusió del segon. A més, 

dos tergos deis lectors de La Verdad es concentraven en la comarca més próxima 

a Múrcia, La Vega Baixa, únic espai on superava en -lectors, en una proporció de 3 

a 2, a Información, el qual, al seu torn, el superava en una proporció de 9 a 1 en la 

ciutat d’Alacant i de 10 a 1 en la regió d’Alcoi-Gandia (vegeu quadres 41 i 42 de 

l’apéndix II).

L’estabilitat de qué partía el diari líder a la qual també va contribuir la desaparició 

de la Hoja del Lunes d’Alacant el 1984, la percepció per a una gran part deis 

lectors que el segon diari és forani i la nova imatge que li procura la nova propietat 

han fet del diari Información un mitjá molt sólid que l’any 93 recoliia més del 40 per 

cent de la difusió provincial de premsa d’informació general amb més de dos-cents 

mil lectors habituáis, precisament en l’área del País Valencia que presenta els 

índexs més elevats de difusió de premsa.

Finalment, cal deixar constancia que els diaris líders a Castelló i a Alacant s’han 

mantingut a distancia de l’anticatalanisme de la ciutat de Valencia encapgalat per 

Las Provincias. Peí seu compte, La Verdad fou durant anys el principal mitjá 

impulsor de la tesi del sud-est que defensava una nova organització administrativa 

i territorial en qué s’incloíen Múrcia i Albacete, Almería i Alacant. En el cas 

d ’Información, sí que hi ha hagut en els darrers anys un cert revifament esporádic 

de Palacantinisme (victimisme local que es queixa d’un suposat centralisme de 

Valéncia).
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7.1.4.- La Hoja del Lunes de Valencia i Alacant.

Les Hojas del Lunes foren creades durant la dictadura de Primo de Rivera i 

s ’institucionalitzaren l’any 1930 amb l’objectiu de respectar el descans dominical 

deis periodistes i donar treball els professionals aturats. Els seus beneficis només 

podrien destinar-se a obres socials i benéfiques. Sota el franquisme el seu 

monopoli deis dilluns va ser reforgat i foren equiparades a totes els efectes amb la 

premsa diaria. El control de les Associacions de la Premsa, que eren les 

encarregades de treure el periódic, per part del sector més dretá de la professió en 

dificulta la democratització (vegeu nota 7.14).

Durant la década deis 80 i a partir del trencament del monopoli deis dilluns que 

inicia el Grupo 16, varen desparéixer progressivament totes les Hojas, tot sent la 

de Valencia de les últimes en tancar, ates que el pacte per no eixir dilluns fou 

respectat pels dos diaris de la ciutat fins l’any 1991. La d’Alacant va tancar a 

novembre de 1984, mentre que la de Valencia, després d’un seguit de desencerts 

per part de la Junta Directiva desapareixia l’any 1993.

El monopoli del dilluns i l’interés del públic pels resultats esportius feia que 

aqüestes publicacions gaudiren d’una gran estabilitat en la difusió fins ais anys 80. 

La Hoja del Lunes d’Alacant fregava els 40.000 exemplars de difusió entre els 

anys 1978 i 1980 i posteriorment va anar davallant fins el darrer any controlat. La 

de Valencia es movia entre els 80 i els 90.000 exemplars i no va experimentar una 

caiguda important fins l’any 1991 quan eixiren dilluns els altres diaris de la ciutat 

(vegeu quadre 7.4).
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OUADRE 7.4
EVOLUCTÓ DE LA DIFUSIÓ DE LES HOJAS DEL LUNES 1978-1983
DIARIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983

H.LUNES(VCIA) 84.211 87.530 88.228 79.625 79.766 86.161
H .LUNES(ALAC) 37.738(1 37.643(2 37.615(3 33.740(4 31.631 30.212

1.- De setembre del 78 a febrer del 79. 2.- De marg del 79 a febrer del 80.
3.- De mar? del 80 a febrer del 81. 4.- de marp del 81 a febrer del 82.
Font OJD. Elaboració propia.

7.1.5.- L'Associació de la Premsa i la Hoja de Valencia.

L’eixida cada dilluns deis diaris de Valéncia va suposar una immediata caiguda de 

la difusió de la Hoja del Lunes en 30.000 exemplars de mitjana per a l’any 1991, 

caiguda que va anar creixent fins al tancament. La renovado de la Junta Directiva

de l’Associació de la Premsa va arraconar els fins aleshores directius que havien

aconseguit l’statu quo que respectava el monopoli deis dilluns (vegeu nota 7.15). 

Salvador Barber, el director, abandonava la publicació poc temps després. Els 

nous directius, encapgalats per Mario Beltran iniciaren una fúgida cap endavant en 

resposta a l’eixida dilluns del Levante-EMV i Las Provincias. LLangaren un nou 

diari La Hoja de Valencia per a competir amb els altres que fou un rotund fracás i 

els somnis de grandesa deis directius acabaren en ben poc temps amb el 

patrimoni de l’Associació de la Premsa i el tancament definitiu també de la Hoja 

del Lunes (vegeu nota 7.16).

7.1.6.- La premsa de Madrid: les edicions Comunitat Valenciana.

La premsa de Madrid participa en la difusió total de premsa al País Valencia en 

una quarta part aproximadament, la qual no ha experimentat variacions 

significatives durant els 80 (vegeu nota 7.17) i s’ha vist incrementada els darrers

292



anys entre 2 i 3 punts en percentatge amb el creixement de la difusió total i el 

major interés deis lectors per seguir els sovintejats escándols de la política 

espanyola.

El fet que el mercat valencia siga el més important, per la seua dinámica 

económica, entre les comunitats autónomes amb més dependencia de la premsa 

central i les potencialitats quant a contractació publicitaria que aixó comporta, a 

més de la necessitat de donar una imatge més arrelada a la societat valenciana en 

un context de creixent competitivitat entre mitjans, serien les claus que expliquen 

el permanent interés de la premsa central en el mercat valencia de la comunicació 

i Pemergéncia de les edicions especifiques per tal de no perdre la quota de 

mercat.

El País, el diari central de major difusió al País Valencia, ha mantingut quasibé des 

de la seua aparició un lectorat fidel superior ais cent mil lectors, amb 

independencia de les fluctuacions conjunturals. D’altra banda, l’aparició de 

Pedició Comunidad Valenciana Pany 1990, com l’ampliació posterior del 1995, no 

han suposat un increment notable de les vendes i el lectorat. Així, dones, cal 

entendre aqüestes edicions com una estrategia d’ancoratge deis lectors que ja 

tenia i d’avangar-se a les noves edicions especifiques d’altres diaris centráis que 

pugueren tractar de llevar-li mercat. En el cas de la segona ampliació, a més del 

que acabem de dir, ha predominat la perspectiva d’ampliar la cartera publicitaria 

regional més que no la cobertura informativa autonómica, la qual no s’ha vist 

ampliada en la mesura que ho ha fet la publicitat i l’espai destinat a servéis. 

Finalment, a diferencia de Pedició de Catalunya on el diari trau un Quadern 

setmanal de caire cultural íntegrament escrit en catalá, Pempresa no s’ha plantejat 

res de semblant per al País Valencia fins ara.
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El diari ABC compta amb dues edicions diferenciades per al País Valencia. La 

primera fou la d’Alacant en Pany 1988, on tenien la majoria deis lectors. Després, 

Pany 1990 llangaren Pedició per a Valencia i Castelló, la qual amb el temps els ha 

permés incrementar la seua presencia en aquest espai. Aquest diari, si exceptuem 

els que tenen una difusió molt reduída, és potser el que presenta un índex de 

rotació d’exemplars més baix. Així, per exemple, Pany 1988 en venia 12.000 i tenia

15.000 lectors de mitjana. Un diari quasibé unipersonal o, a tot estirar, familiar i 

que no es deixa veure habitualment ais llocs públics on s’ofereix la premsa ais 

clients. En els darrers anys i per causes generáis ja explicades, ha augmentat la 

difusió fins a representar una quarta part de la difusió de la premsa central al País 

Valencia.

Diario 16 es va incorporar a la dinámica d’assentament en el País Valencia a 

través de les edicions especifiques Pany 91 quan en va traure una per a Valencia i 

provincia, la qual es centrava molt, informativament, en la ciutat. L’any 1995 va 

ampliar aquesta edició al conjunt del territori valencia. La difusió del diari durant 

els anys 80 se situava al voltant deis set mil exemplars de mitjana, difusió que ha 

retrocedit durant els 90 malgrat Pedició especifica per la crisi financera que ha patit 

darrerament el Grupo 16.

Finalment, deixant de banda el desaparegut El Independiente que mai no va teñir 

una difusió significativa al Pafs Valencia, Pentrada i creixement notable del diari Ei 

Mundo que Pany 1993 ja retenia prop de la cinquena part de la difusió total de 

premsa central, ha modificat el repartiment dins la quota que mantenen els diaris 

madrilenys. Així, tot i que ha crescut en termes absoluts, el més perjudicat ha estat 

El Pafs que ha passat del 60 al 46 per cent de Pany 1988 al 1993 (vegeu quadres 

23 i 24 de Papéndix II).
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7.1.7.- La premsa local i comarcal.

Quant a premsa d’edició diaria o de més d’un dia a la setmana, continúen les. 

edicions de Canfali a la Marina Alta i Baixa i el Ciudad de Alcoy (vegeu capítol 

quart), L’any 1987 apareix el diari Elche per a la ciutat del mateix nom i el 1989 

apareix El Ventilador de Papel a la ciutat de Benicarló, ambdós amb una difusió 

d’uns pocs milers a les respectives ciutats.

La premsa local ha continuat el procés de creixement en publicacions que es va 

iniciar Pany 1979 amb la formació deis primers ajuntaments democrátics. Si en 

aquell moment i fins al 82 aparegueren 34 noves revistes locáis, l’augment ha 

estat notable fins a Pany 1990 (vegeu nota 7.18). Del 1983 al 85 apareixen prop de 

50 noves revistes d’informació local, les quals sumaven un tiratge proper ais dos- 

cents mil exempiars, i, del 85 al 90 n’apareixen una altra cinquantena amb un 

tiratge total superior ais cinc-cents mil exempiars. Així, dones, en una década, la 

premsa local ha experimentat un creixement imparable que, globalment, se sitúa 

en tiratge per damunt deis vuit-cents mil exempiars.

La periodicitat d’aquestes publicacions és ben diversa; unes poques setmanals o 

quinzenals, la majoria mensuals, bimensuals o trimestrals, i la resta bimestrals o 

anuals. En la majoria deis casos, son publicacions vinculades directament a 

Pajuntament. Només un 10 per cent de les publicacions locáis depenen d’altres 

institucions o són d’iniciativa privada, com les diverses edicions de Canfali al sud 

del país, o les revistes Set Dies a Xátiva o Set a Seta Oliva, entre altres.

La premsa comarcal, després de Pembranzida que va experimentar en la primera 

meitat deis 80 amb una desena de publicacions que sumaven un tiratge proxim ais 

cent mil exempiars, ha sofert un retrocés al qual no és alié el fet de les edicions
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comarcáis deis principáis diaris que es liancen en la segona meitat de la década. 

Algunes de les que foren impulsades per les institucions públiques (Diputacions i 

mancomunitats de municipis) han desaparegut com és el cas de Plaga Major 

(Diputació de Valencia) o Ribera Alta (18 ajuntaments de la comarca), mentre 

d’altres s’han esllanguit. S’ha mantingut amb un cert vigor La Serranía (9 

ajuntaments de la comarca deis Serrans).

Amb posterioritat i per iniciativa privada han sorgit unes poques publicacions 

comarcáis;Crónica de la Ribera que edita uns pocs milers d’exemplars i sobreviu 

de la publicitat institucional, la revista Crónica d ’Ontinyent que apareix 

quinzenalment des del 1987 i es difon per La Valí d’Albaida, Prensa de la Marina 

Alta de periodicitat setmanal que va sorgir el 1989.

La novetat més destacable en aquest sector és la iniciativa ó'Horta Edicions que, 

ja en els 90, ha llangat quatre edicions comarcáis íntegrament en valencia,de 

periodicitat mensual, de El Periódic, a l’Horta, La Plana, Alaquás i Torrent, amb 

una difusió mitjana d’onze mil exempiars. Darrerament, el diari El Punt de Girona 

ha adquirit el 49 per cent de les accions i prepara, d’acord amb Horta Edicions, un 

diari en valencia per al conjunt del país.

7.1.8.- La premsa de generes diversos, d’intercanvis i gratuita.

A les publicacions d’informació local, cal afegir la gran quantitat de revistes 

culturáis d’ámbit local que han proliferat fins avui. La vida atzarosa d’aquestes 

publicacions i l’abséncia d’un cens actualitzat n’impedeix una quantificació 

acurada. Amb tot, n’hem pogut comptabilitzar una quarantena fins a l’any 1990.

Major envergadura i difusió presenten les publicacions culturáis més
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especialitzades (literatura, art, historia, ciéncies socials) que han sorgit del 1983 

engá. Així, a més de les que ja referenciárem al capítol quart, cal afegir entre les 

més importants les següents: Afers, Canelobre, Revista Valenciana d'Estudis 

Autonómics, UAiguadolg, Daina, Contracampo, Eutopias, Caplietra, Marina dArt, 

Buris-ana, \Cimal.

En la premsa esportiva s’han succeTt els intents de mantenir publicacions 

periódiques entre les quals destaquen Meta 2.000, UEsport, Flash Sport, i 

Superdeporte.

La premsa d’anuncis i de compravenda que es va iniciar a principis deis 80 amb 

raparició de Trajín a Valéncia (1980) i Detota Castelló (1982), ha continuat amb 

Tickets d’Alacant (1983) i El Bauia Valéncia (1985). A aqüestes publicacions s’han 

sumat les gratuites que es financen de la publicitat com el setmanari Aquí (1980), 

el qual a principis deis 90 distribuía prop de quaranta mil exempiars controlats per 

OJD. El 1988 arriba a Castelló el grup Claxon amb un setmanari, després d’haver 

aconseguit una important ¡mplantació a Catalunya amb dotze setmanaris.

Una experiencia singular és la que representa raparició en els 90 del MiniDiario, 

un diari gratuít d’informació general que es finanga amb publicitat. Es tracta d’un 

doble full en format tabloide amb uns pocs articles d’opinió i molts breus. Segons 

l’OJD té una difusió mitjana próxima ais quinze mil exempiars. Es distribueix per 

bars i cafetéries i altres llocs de servéis i d’atenció al públic. Aquesta empresa es 

troba vinculada familiarment a Las Provincias i ha estat instrument d’agitado i 

propaganda al servei de la dreta local. Han tret també una edició específica per a 

la comarca de la Ribera.

Finalment, la premsa gratuita es completa amb una gran quantitat de revistes
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d’institucions públiques i privades, partits polítics, associacions de tota mena i 

cot.legis professionals (vegeu nota 7.19).

7.2.- El progressiu increment de la difusió total.

7.2.1.- Els diaris valencians.

Fins Pany 1984, la difusió deis diaris valencians román estancada un poc per dalt 

deis cent mil exempiars. En aquest darrer any, es produeix una lleugera 

recuperació que sitúa la difusió prácticament tal com estava a l’inici de la década 

després de la minva deis anys 81, 82 i 83. L’estancament i retrocés és motivat per 

la pérdua constant que experimenta Levante, de la qual es beneficia Las 

Provincias que creix fins apuntar la lleugera recuperació del 84 (vegeu quadres 4 

i 5 de Papéndix II).

OUADRE 7.5

ANY DIFUSIÓ

1980 110.058
1981 103.083
1982 101.811
1983 104.574
1984 112.065
1985 127.413
1986 125.867
1987 125.753
1988 136.381
1989 145.220
1990 152.907
1991 151.017
1992 159.594
1993 160.842
1994 170.176

VARIACIÓ 88-93 24,7%

VARIACIÓ 80-93 54,6%

Font:OJD. Elaboració propia.
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Entre el 85 i el 87, la premsa valenciana s’estabilitza en una mitjana d’un poc més 

de deu mil exempiars per damunt de la del període anterior. El creixement del diari 

Información i raparició de Castellón Diario en serán els principáis motius. De l’any 

80 al 88 els diaris valencians havien crescut en un 24%. Será a partir del 1988 

quan, en continuar creixent la difusió, ara principalment per l’avang notable de 

Levante-EMV i en menor mesura també per la resta de diaris, se situará en els

170.000 exempiars del 1994. (vegeu quadres 6 i 7 de l’apéndix II, i el següent 

quadre 7.5).

El creixement total, en quinze anys, ha estat dones, d’uns seixanta mil exempiars, 

un 54 per cent, la qual cosa sitúa la difusió estrictament valenciana en un nivell 

encara molt baix, els increments de la qual, en termes comparatius han estat 

sempre per davall de la mitjana espanyola. El diari que més ha crescut 

comparativament, del 80 al 90, ha estat V información d’Alacant, seguit peí 

Mediterráneo de Castelló (vegeu quadre 20 de l’apéndix II). Ara bé, el principal 

increment deis darrers anys és per a Levante-EMV, el qual creix un 86 per cent de 

l’any 1985 al 1994. En aquest mateix període Mediterráneo creix un 50 per cent i 

información un 39%, mentre que Las Provincias que havia crescut un 25 per cent 

del 80 al 85, en el segon període només creix un 3 per cent.

QUADRE 7.6
EVOLUCIÓ DE LA DIFUSIÓ DELS DIARTS VAT.FNCTANS. 1985-1994

DIFUSIÓ DIFUSIÓ DIFUSIÓ VARIACIÓ
DIARI 1985 1990 1994 1985-94

LAS PROVINCIAS 57.222 57.904 59.050 3%
INFORMACION 29.475 35.539 41.190 39%
MEDITERRANEO 6.181 8.874 9.309 50%
LEVANTE-EMV 30.093 46.133 56.172 86%
CASTELLON D. 4.442 4.377 4.455 0%

F o n z : OJD. Elaborado propia.
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7.2.2.- Els diaris de la resta de l'Estat espanyol.

Els diaris de Madrid que, del 79 al 88, a penes havien crescut un 10 per cent en la 

seua difusió al País Valencia -mentre els diaris valencians l’havien augmentat en 

un 24 per cent- experimentaran un considerable increment, del 40 per cent, entre 

Pany 88 i el 93 (vegeu quadre 7.7). El diaris valencians creixeran només un 25 per 

cent en aquest mateix període.

QUADRE 7.7

ANY DIFUSIÓ

1979 43.888
1988 48.394
1989 45.575
1991 70.402
1993 67.716

VARIACIÓ 88-93 39,9%

VARIACIÓ 79-93 54,2%

Font:OJD. Eláboració propia.

La presencia de la premsa central s’incrementa si considerem els més de 50.000 

exempiars de diaris esportius i el més de 5.000 de diaris económics, els quals, en 

ambos casos, són editats majoritáriament a Madrid. De fet, els diaris de Catalunya 

assoleixen una difusió molt minsa al País Valencia, entre 3 i 5 milers d’exemplars, i 

encara que ha pujat una mica la difusió de La Vanguardia, El Periódico i P Sport, a 

penes arriben a significar un 2 per cent de la difusió total.
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7.2.3.- Situació comparativa de la premsa editada al País Valencia amb les altres 

comunitats autónomes. Penetració de la premsa central.

El País Valencia representa el 9,92 per cent de la població total d’Espanya, mentre 

que en difusió de premsa en recull el 7,78 per cent (vegeu quadre 93 a l’apéndix 

II). Si atenem els indicadors socioeconómics que hem explicitat al capítol sisé, 

podem afirmar que la societat valenciana presenta un important desajust entre 

desenvolupament económic í difusió de premsa, discordanga que tan sois és 

semblant en el cas de Múrcia; tanmateix, al nostre parer la deficiencia valenciana 

seria més rellevant peí fet que el nostre creixement económic és anterior al de la 

Comunitat de Múrcia.

Independentment del criteri comparatiu que s’adopte, el País Valencia hi apareix 

sempre per davall de la mitjana espanyola i només per davant de les comunitats 

amb menys vitalitat económica. És a dir, mentre per ais indicadors de caire 

económic ens situem en el grup de les comunitats més desenvolupades, en l’ámbit 

de la premsa diaria ens mantenim, sembla que crónicament, en el grup de cua, per 

darrere, per exemple, de comunitats com Galicia o Castella-Lleó.

Si ho considerem des del punt de vista de la difusió mitjana diaria, l’any 1988 la 

del País Valencia era de 63,9 exempiars per miler d’habitants -mentre la mitjana 

estatal era de 82,2- i en l’ordenació de comunitats autónomes per aquest indicador 

es situava al dotzé lloc. Cinc anys després (1993), tot i haver incrementat la difusió 

mitjana en prop d’un terg en nombres absoluts, el País Valencia té una difusió 

mitjana de 81,2 -mentre la mitjana espanyola és de 103,6- i es sitúa ara al lloc 

tretzé en haver estat superat per Castella-Lleó. Només per davant, dones, de 

Múrcia, Extremadura i Castella-La Manxa (vegeu quadres 93, 94, 95 i 99 de 

l’apéndix II).
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Si ho analitzem amb Pindicador del percentatge de població lectora, la posició del 

País Valencia en relació a la resta de comunitats autónomes no varia; amb un 32,2 

per cent de lectors per a l’any 1993, se sitúa al lloc tretzé de l’ordenació només per 

davant de les comunitats adés esmentades. I aixó, malgrat que l’índex de rotació - 

nombre de lectors per exemplar- apareix entre els més elevats del conjunt (3,3). 

Només tenen un índex de rotació més elevat les comunitats d’Andalusia, Castella- 

Lleó i Extremadura (vegeu quadre 100 de l’apéndix II).

Peí que fa a la difusió de les principáis revistes del cor, les quals al País Valencia 

tenien durant els 80 un nombrós col.lectiu de lectors que feien que ocupara el 

primer lloc entre les comunitats autónomes per l’índex que obtenien aqüestes 

publicacions en proporció al deis diaris, la davallada d’aquest sector, 

generalitzada a quasi tot PEstat, ha tingut repercusió al País Valencia on l’índex de 

les revistes del cor ha retrocedit 10 punts. Així, mentre Pany 88 les revistes del cor 

superaven en 20 punts la difusió deis diaris d’informació general, el 1993 els diaris 

superen en més de 5 punts la difusió d’aquestes publicacions. El País Valencia 

apareix ara en una posició mitjana en Pordenació per comunitats autónomes 

(vegeu quadres 101 i 102 de Papéndix II).

La penetració de la premsa central (vegeu quadres 96, 97 i 98 de Papéndix II), en 

les comunitats autónomes on aconseguien més difusió fins Pany 1987, ha estat 

creixent en la majoria deis casos, tal com es pot veure al següent quadre 7.8. Les 

raons principáis d’aquests increments són de dos tipus: comerciáis i informatives. 

Entre les primeres, cal assenyalar les dificultats que la premsa local i regional 

tenia per a fer front ais complements de tota mena que els diaris centráis, més 

poderosos económicament, es Mangaren a oferir ais lectors (suplements especiáis, 

quaderns temátics, fascicles col.lecionables, pins, medalles, retallables, etc), i 

també la qualitat deis suplements dominicals que incrementa notablement la
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difusió deis grans diaris els caps de setmana. Entre les segones, caldria esmentar 

les condicions que permeten ais diaris centráis una cobertura més completa i 

comentada de la informació internacional i económica, així com de la política 

d ’ámbit estatal. També té una certa influencia l’atractiu deis columnistes i 

col.laboradors d’aquests diaris.

QUADRE 7 . 8
VARIACIÓ DEL GRAU DE PENETRACIÓ DE LA PREMSA CENTRAL* ............
FU TFS COMUNITATS AUTÓNOMES MÉS DEPENDENTS .1987-1993

COMUKITAT
AUTONOMA % 1987 % 1988 % 1989 % 1991 % 1993

CAST/MANXA 50,6 46,6 45,8 58,7 68,4
ANDALUSIA 47, 0 45,3 44,6 47,6 45, 6
CAST/'LLEÓ 33,1 31,8 32,0 38,8 42,4
EXTREMADURA 26,9 29,5 30,0 28,3 29,4
P. VALENCIA 24.1 24.1 21.1 28.1 27.0
MURCIA 26,5 21,8 20,8 29,0 25,4
b alears 7,5 20,7 20,7 22,6 22,6
LA RIOJA 17,0 17,6 18,3 21,8 21,5
ARAGÓ 16,4 16,6 14,9 24,6 20,8

* Percentatge de vendes deis diaris centráis sobre difusió de!
diaris d'informació general.
Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 1991", 1993 i 1994.
Fundesco. Madrid, 1991, 1993 i 1994. Elaboració Propia.

La major penetració, dones, de la premsa central es relaciona principalment amb 

la rnillor factura global d’aquests diaris en aquelles comunitats on no han de 

competir amb altres poderosos grups de premsa d’abast regional o interegional 

(com és el cas, per exemple, de Catalunya, Euskadi i Navarra, principalment) i on 

el santiment de diferenciado col.lectiva no es troba molt estés entre la poblado.

El País Valencia, en aquest darrer sentit, és, dins del conjunt de les comunitats 

autónomes amb llengua propia, el que presenta un nivell més elevat de penetració
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de la premsa central, la qual ha crescut en els darrers anys d’acord amb les pautes 

que hem assenyalat. Potser, l’enverinament de la política espanyola i la successió 

d’escándols que s’han produ'ít en aquest període hagen motivat un major interés 

cap a la premsa de Madrid, en relació al qual caldria considerar l’espectacular 

creixement del diari El Mundo.

Aquest increment deis darrers anys és observable també en les comunitats 

autónomes menys dependents, en les quals la premsa central ha mantingut la 

seua quota de mercat (Catalunya) o fins i tot l’ha augmentada (Galicia i País Base), 

llevat del cas singular de Canáries en qué la insularitat i la llunyania -els diaris 

peninsulars no poden arribar a bona hora de matí- fa que tinguen l’índex de 

penetració més baix (vegeu el següent quadre 7.9).

QUADRE 7.9
VARIACIÓ DEL GRAU DE PENETRACIÓ DE LA PR2*SA CENTRAL*
EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES MENYS DEPENDENTS. 19.87-1953

COMUNITAT
AUTÓNOMA % 1987 % 1988 % 1989 % 1991 % 1993

CATALUNYA 11,1 11,5 11,5 13,6 11,5
GALÍCIA 9,2 9,8 9,3 15,6 . 14,0
CANARIES 5,6 6,4 6,7 9,5 6,6
NAVARRA 6,2 6,2 6,3 9,1 7,0
P. BASC 5,3 5,4 5,3 9,8 9,7

* Percentatge de vendes deis diaris centráis sobre difusió de!
diaris d'informació general.
Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 1991", 1993 i 1994. 
Fundesco. Madrid, 1991, 1993 i 1994. Elaboració propia.
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7.3 .- Lectorat de premsa i estructura social.

7.3 .1 .-Lectorat segons les principáis variables sociodemográfiques.

L’amy 1986 el lectorat de diaris estava compost peí 72% de barons i el 28% de 

dones, mentre que l’any 1994 es componía d’un 68% de barons i un 32% de 

dones; és a dir, durant aquests vuit anys s’ha produTt un lleuger increment del 

lectorat femení de premsa diaria. En el cas de la lectura de suplements, l’increment 

ha estat comparativament més important en el cas de les dones. Quant a les 

revistes en general, el seu lectorat el componien el 1986 un 51,5% de dones i un 

48,5% de barons, tendencia que es manté i augmenta al llarg deis anys per a ser 

un 55% de dones i un 45% de barons el 1994 (vegeu quadres 47, 57 i 69 de 

l’apéndix II).

Peí que fa a la composició interna a cada sexe del lectorat, el 1996 llegien diaris el 

36,3% del barons, suplements el 25,8% i revistes el 52%, mentre que entre les 

dones les lectores de diaris eren un 13,7%, de suplements un 14,9% i de revistes 

un 53%. El salt és notable en ambdós sexes al cap de vuit anys; així, entre els 

barons llegien diaris el 47%, suplements el 30% i revistes el 56%, mentre entre les 

dones, diaris, en llegien el 20,8%, suplements el 23,6% i revistes el 64,5%. Per 

tant, mentre els barons incrementen de manera molt important la lectura de diaris 

(passen del 25% al 47%), les dones incrementen, sobretot, la lectura de revistes 

(passen del 53% al 64,5%) (vegeu quadres 48, 58 i 70 de l’apéndix II).

El lectorat de diaris es compon de persones majortáriament entre els 20 i els 34 

anys (només els de 25 a 34 anys recullen el 28% del total de lectors), els quals 

recullen més d’un 40% del total de lectors l’any 1986. En els altres anys 

consideráis, la distribució per edats és més uniforme; sent el grup de 25 a 34 anys
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el que recull el percentatge més elevat (25%). Les proporcions indicades són molt 

semblants entre els grups d’edat per a la lectura de suplements i revistes 

concentrant-se la major part deis lectors en els grups d’edat indicats (vegeu 

quadres, 49, 59 i 71 de l’apéndix II).

Quant a la distribució interna deis lectors per a cada grup d’edat, destaca l’alt 

percentatge i el creixement de lectors de diaris entre els que tenen de 25 a 34 

anys (37% l’any 90 i 44,6% l’any 94) i els de 35 a 44 anys (36% l’any 90 i 41,6% 

l’any 94). En el cas deis suplements i les revistes, la tendencia és semblant, pero 

incorporant-hi també el grup deis més joves, de 14 a 24 anys. El 80% d’aquest 

grup darrer són lectors de revistes, el que fa que siguen proporcionalment el grup 

de més lectors d’aquest tipus de publicacions. El grup deis més majors presenten 

els percentatges més baixos en tots els casos (vegeu quadres 50, 60 i 72 de 

l’apéndix II).

Com era d’esperar, si atenem el seu pes quantitatiu en la societat actual, el lectorat 

de diaris es compon majoritáriament per les classes mitjanes, les quals són també 

majoritáries en la composició del lectorat de suplements i revistes. Aquest 

predomini creix de l’any 86 al 90 i es manté estable per a l’any 94 (vegeu quadres 

51, 61 i 73 de l’apéndix II).

Si ho mirem des del punt de vista de la distribució del lectorat dins de cada classe 

social, per a tots els mitjans escrits, els índexs de lectura són directament 

proporcionáis a la millor posició social, és a dir, les classes alta i mitjana alta són 

les que presenten els percentatges més elevats. Ara bé, l’evolució del 90 al 94 és 

de creixement en la lectura de diaris per a totes les classes socials, creixement 

que és més notori en el cas de la classe baixa si tenim en compte el percentatge 

tan baix que oferia l’any 90 (9,7%). La lectura de suplements presenta
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percentatges més baixos que la de diaris i les diferencies són més remarcables en 

les classes mitjana baixa i baixa, diferencia que augmenta per a aqüestes classes 

del 90 al 94 en incorporarse en major nombre a la lectura de diaris pero no a la 

de suplements. Les revistes presenten una lleugera minva de lectors del 90 al 94 

dins de cada classe social, sent més destacada la de la classe mitjana baixa (64% 

en el 90 i 56% en el 94) (vegeu quadres 52, 62 i 74 de l’apéndix II).

La composició del lectorat deis mitjans escrits atenent el nivell educatiu de la 

població, d’acord amb la distribució que es produeix a la nostra societat, está 

formada majoritáriament pels que tenen estudis primaris, graduat escolar o FP1, 

composició que evoluciona tal com ho ha fet la societat (vegeu quadres 53, 63 i 75 

de l’apéndix II).

Més interés ofereix Tanálisi de la distribució del lectorat dins de cada nivell 

educatiu. Així, veiem com es manté una relació directa entre increment de la 

lectura de tots els mitjans escrits i major nivell educatiu, llevat del cas de les 

revistes, on els batxillers i els d’FP2 ofereixen major percentatge proporcionalment 

que els universitaris. L’evolució del 90 al 94 és creixent per a tots els nivells 

educatius en la lectura de diaris i suplements, sent el creixement més destacat 

proporcionalment el del grup deis universitaris. L’evolució en la lectura de revistes, 

per a tots els nivells educatius i de manera proporcional presenta una lleugera 

caiguda, tot i mantenir-se sempre com el mitjá escrit més llegit a tots els nivells 

educatius (vegeu quadres 54, 64 i 76 de l’apéndix II).

Tenint en compte la distribució de la població en el territori valencia, amb un rosari 

de ciutats mitjanes, no sorpren que la composició del lectorat de mitjans escrits 

estiga formada majoritáriament (al voltant del 70% per a tots els mitjans) pels 

residents a les ciutats de 10.000 a 50.000 habitants i els residents a les capitals.
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Des del punt de vista de la distribució del lectorat dins de cada grup d’hábitat, 

quant a la lectura de diaris, si el 1990 podíem establir tres grups diferenciats: el 

primer, fins a 10.000 habitants (18,2%); el segon, de 10.000 a 50.000 (24,5%) i de

50.000 a 200.000 (25,9%); i el tercer, capitals (39,4%); per a l’any 1994, les pautes 

de lectura en les poblacions menors havien crescut fins el punt d’assolir índexs 

semblants ais altres grups de ciutats mitjanes i grans (28,8%, 28,4% i 30,8% 

respectivament), tot formant l’espai de les ciutats petites, mitjanes i grans un sol 

grup, davant les pautes de lectura de les capitals que també creixen (44%). Així, 

l’evolució, en termes comparatius, ens indica un major creixement ais llocs de 

residencia de menys de 10.000 habitants, la qual cosa, potser, conjuga dos factors, 

gó és, la incorporació de sectors de Pespai rural a la lectura de diaris i també el 

desplagament de contingents de la classe mitjana de les grans ciutats i capitals a 

ciutats petites de les principáis conurbacions valencianes. La lectura de 

suplements presenta una tendencia molt similar a l’esmentada per ais diaris 

(vegeu quadres 55, 56, 65, 66, 77 i 78 de Papéndix II).

Quant a lectura de revistes atenent el lloc de residencia, proporcionalment, és 

manté un percentatge més alt com més densitat de població té Phabitat. Ara bé, del 

90 al 94 es produeix una lleugera caiguda que és d’entre 6 a 4 punts per ais tres 

grups de més població, mentre que ais espais de menys de 10.000 habitants 

aquesta caiguda és només d’1 punt.

La composició del lectorat de mitjans escrits reprodueix aproximadament la 

distribució de la població per províncies en una relació 3(Alacant), 1 (Castelló), 6 

(Valéncia) per a Pany 90, sobretot, peí que fa a la composició del lectorat de diaris. 

En el cas deis suplements, per una menor incidéncia a Alacant, la distribució 

s’altera a 2, 1,7.  Per a les revistes, Alacant participa més (32%), mentre que 

Castelló mante una proporció semblant (11%) i Valéncia baixa (56%). La
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contribució de cada provincia al lectorat total de revistes es manté quasi igual per 

a l’any 1994. Creix, en canvi, la participació d’Alacant i Castelló en la lectura de 

suplements (24,7% i 11,2% respectivament) i baixa la de Valéncia (64%) (vegeu 

quadres 67 i 79 de l’apéndix II).

La distribució dins de cada provincia del lectorat de diaris, l’any 1990, 

representava una quarta part aproximadament de la població per a Alacant i 

Castelló i era més elevada a la provincia de Valéncia (29%). La lectura de 

suplements, comparada amb la de diaris, queia 10 punts a Alacant i 7 a Castelló, 

mentre que a Valéncia presentava un index igual. Peí seu compte la lectura de 

revistes ofereix índexs molt próxims a les tres provínoles (del 62% al 65%) (vegeu 

quadres 68 i 80 de l’apéndix II).

L’evolució del lectorat de diaris, proporcionalment a cada provincia, de l’any 90 al 

94, ofereix un creixement de 5 punts a Alacant i Valéncia, i de 10 punts a Castelló, 

la qual és la que més creix comparativament. D’altra banda, el fet que l’índex de 

difusió de premsa a Alacant (86,7 per a l’any 1993) siga quasi 8 punts superior al 

de Valéncia i 11 al de Castelló, mentre el percentatge de lectors de diaris és 3 

punts més baix, ens indica diferéncies importants quant a l’índex de rotació per 

exemplar. El creixement de la lectura de suplements és més destacat a Castelló 

que a les altres províncies. A Valéncia, contráriament al que s’esdevenia l’any 90, 

la lectura de suplements es troba 3 punts per davall de la de diaris. Al seu tom, la 

lectura de revistes minva, sobretot, a la provincia d’Alacant (7 punts).

Les principáis divisions que travessen l’estructura de la societat són clarament 

observables en les pautes de lectura deis mitjans escrits i especialment en la 

lectura de premsa diaria. Entre els trets i tendéncies observades, podem destacar 

que les diferéncies per sexes encara són grans, pero s’observa una tendéncia a la

309



progressiva incorporació de més dones, les quals continúen predominan! en la 

lectura de revistes. Els adults entre 25 i 45 anys, les capes mitjanes - d’acord amb 

l’expansió d’aquests estrats-, componen el gruix principal de lectors de mitjans 

escrits, i la incorporació deis joves és superior a la deis majors de 45 anys. Es 

manté la tendéncia apuntada per les investigacions (gap hypothesis ) en el sentit 

que els índexs de lectura de premsa creixen en proporció directa a la posició 

social i el nivell educatiu.

Finalment, des del punt de vista espacial, s’observa una tendéncia a l’equiparació 

progressiva deis índexs de lectura entre l’espai rural i l’urbá, tot i que encara es 

mantenen índexs més elevats en relació a la major densitat de població. Les 

millores introduídes en la distribució de la premsa i en les xarxes de transports, la 

progressiva urbanització de tot el territori -on el rural, en el sentit tradicional, 

quasibé desapareix- les edicions zonals, i la fúgida de les grans ciutats d’una part 

de la classe mitjana alta cap a árees residenciáis serien els principáis factors de la 

tendéncia apuntada.

7.3.2.- Lectorat i tendéncies polítiques.

El major interés per la informació diaria en els mitjans escrits manté una certa 

relació amb la polarització ideológica. Així, com més a l’esquerra o a la dreta, 

major possibilitat de ser lector habitual de diaris. De fet, aproximadament un terq 

deis que se sitúen a l’esquerra i també deis que ho fan al centre/dreta i la dreta 

llegeixen premsa d’informació general cada dia, mentre que, entre els que 

s’autoposicionen al centre i al centre/esquerra, la cita diaria amb el periódic només 

arriba a una cinquena part, tal com podeu veure al següent quadre 7.10. Si 

considerem l’agrupació de les dues files superiors del quadre com un indicador de 

lectura habitual, es manté la característica indicada i s’apunta un lleuger avantatge
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deis dos grups a la dreta. Els que s’autoposicionen al centre polític, coincidint amb 

tendéncies ben conegudes de sociología electoral -constitueixen el gran grup deis 

indecisos i deis menys informáis-, presenten l’índex més baix de lectura habitual 

(33%).

QUADRE 7.10
FRF.OÍTENCIA DE LECTURA PELS PERIÓDICS D'INFORMACIÓ GENERAL 
__________ SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA*____________

ESQUERRA DRETA
FKEQÜENCIA (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)

CADA DIA 34, 8 22,1 18,5 33,2 34,6
3/4 V. SETMANA 10,9 17,3 14,5 12,1 13,3
1 V. SETMANA 13,1 20,2 20,4 17,5 9,5
QUASI MAI 13,8 23,0 25,7 19,7 13,6
NO MAI 26,1 17,1 . 20,3 15,7 29,0

* En percentatges verticals. Base País Valencia.
Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaborado propia.

D’altra banda, tots els grups presenten índexs elevats de no lectura de premsa si 

agrupem els que declaren no llegir diaris mai o quasi mai. Per ais dos grups 

d’esquerra arriba al 40 per cent, per al centre al 46 per cent, per al centre/dreta 

suposa un 35 per cent, i un 42 per cent per al grup més a la dreta.

7.3.3.- Lectorat, usos i actituds lingüístiques.

Quan el 1984 el CIS demanava a la població valenciana l’opinió sobre la 

presencia que el valencia hauria de teñir a la premsa escrita, els resultats globals 

eren prou clarificadors quant a la divisió básica d’opinions respecte al paper de la 

llengua propia en els mitjans escrits de comunicado i revelava l’actitud majoritária 

deis valencians en aquest sentit. El grup majoritari (43%) era partidari de deixar
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les coses com estaven -seguir igual-, un terg opinava que hauria d’augmentar, 

mentre que un 15 per cent entenia que havia de disminuir. Aquest darrer grup 

només pot ser entés com a “catalanofóbic” si considerem l’ínfima presencia del 

catalá a la premsa que després abordarem; aquella minoría que s’irritava en sentir 

parlar o veure alguna cosa escrita en catalá, segment que en aquells anys 

d’intensificació del conflicte lingüístic es mostrava especialment sensible (vegeu 

quadre 81 de l’apéndix II).

El perfil social básic deis que mostraven les actituds més favorables a una major 

presencia del catalá a la premsa era com segueix: individus de 21 a 30 anys amb 

un lleuger predomini deis barons, estudis universitaris, classe social mitjana, en 

poblacions de més de cent mil habitants, en les circumscripcions provincials de 

Valéncia i Castelló, situats ideológicament a l’esquerra i votants, per aquest ordre, 

d’UPV, CDS i PSOE (vegeu quadres 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 i 88 de l’apéndix II).

Els baixos nivells de competencia lectora deis valencians en la propia llengua, 

l’arrelat costum de la premsa en castellá, el conflicte lingüístic, l’espanyolisme i 

l’escassa penetració social del valencianisme rauen al fons de les actituds 

predominants quant a l’ús del catalá a la premsa en aquell moment. D’altra banda, 

un major nombre d’opinions favorables tampoc s’hauria traduít necessáriament en 

una major preséncia del catalá ais mitjans escrits si es tenen en compte els 

condicionants estructuráis i la dinámica empresarial deis mitjans. De fet, encara 

que les actituds favorables han crescut, la situació no ha evolucionat 

paral.lelament en el mateix sentit peí que fa a la premsa diária.

Sí que s’han produ'ít avangos notables en la resta de mitjans escrits a mesura que 

la població s’alfabetitzava i s’apaivagaven les manifestacions més irracionals del 

conflicte lingüístic. Així, l’any 1989 i per ais municipis de predomini lingüístic
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valencia, llegien alguna vegada revistes el 43 per cent de la població i ilibres el 35 

per cent, percentatges que es deuen en gran mesura a la població escolaritzada 

(Generalitat Valenciana, 1990);

D’altra banda, en els darrers anys (1992) es pot constatar la tendéncia d’una 

relació directament proporcional entre competencia lingüística en catalá i lectura 

de periódics d’informació general: més de la meitat deis que el parlen i l’escriuen 

llegeixen habitualment el diari, mentre l’índex de lectura habitual de premsa baixa 

al 36 per cent per ais que només el parlen i no l’escriuen, al 34 per cent per ais 

que només l’entenen i al 26 per cent per ais que no l’entenen (vegeu quadre 35 de 

Papéndix II).

Finalment, no limitant-nos ais mitjans escrits, sinó al conjunt de mitjans que 

difonen informació, el coneixement i ús del valencia es troba relacionat amb un 

major seguiment de la informació diaria especialment referida ais assumptes 

valencians; mentre un 53 per cent deis que es declaren castellanoparlants 

segueixen habitualment la informació valenciana, els valencianoparlants i els 

bilingües els superen en 9 i 14 punts, respectivament (vegeu quadre 411 de 

Papéndix II).

7.4.- El catalá a la premsa.

7.4.1.- Preséncia del catalá a la premsa en castellá.

La situació del catalá a la premsa diária editada al País Valenciá no s’ha modificat 

en els darrers quinze anys. La seua preséncia és anecdótica, ocasional i 

merament testimonial. Básicament, només apareix en la secció de cartes al
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director, en algún article d’opinió i, eventualment, en algunes pagines especiáis de 

carácter cultural, en les destinades a Paprofitament escolar, o amb motiu de testes 

locáis i a instancia de l’ajuntament que finanqa les pagines que s’hi dediquen. Els 

diaris valencians, a més, practiquen el caos lingüístic en publicar les cartes i els 

articles d’opinió sense sotmetre els textos a la norma ortográfica. D’altra banda, els 

diaris centráis amb edició valenciana no publiquen res en catalá. El diari El País, 

per exemple, fins i tot tradueix les cartes deis lectors que es publiquen només en 

Pedició Comunidad Valenciana per exigéncies, diuen, del llibre d’estil. I tampoc no 

s’han plantejat res de semblant al Quadern que publiquen a Catalunya 

íntegrament en catalá.

Més enllá de la quasibé nul.la preséncia del catalá a la premsa diária, els 

escriptors valencians (Tobarra i Xambó, 1993) denunciaven la sistemática 

marginado de continguts informatius sobre la producció i les activitats culturáis 

fetes en catalá, així com el fet de no comptar amb els escriptors ni com a 

col.laboradors o opinants, ni com a objecte de noticia. Al.ludien també a la major 

preséncia del catalá ais diaris d’Alacant i Castelló, en els quals, a més, 

consideraven que Pactitud vers la cultura en catalá es troba més normalitzada. En 

relació a Las Provincias i atenent la seua bel.ligeráncia crónica, descartaven 

qualsevol possibilitat de col.laboració.

Quant a les publicacions no diáries en castellá, la situació és molt semblant a la 

deis diaris, encara que el fet que incorporen més col.laboracions i opinions fa que, 

en termes absoluts, la preséncia del catalá siga un poc més alta, comparativament, 

tot i que aquesta preséncia és variable i depén de la decisió de cada col.laborador, 

no d’uns mínims estabierts per Pempresa. En qualsevol cas, sobre el total de la 

superficie redaccional, no sol depassar el 10 per cent.
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7.4.2.- Abséncia d'un diari en catalá: prospectiva.

L’acollida que tindria un diari en catalá per al País Valenciá fou explorada en una 

enquesta estratégica adrepada a llibreters i quiosquers (Tobarra i Xambó, 1993). 

En termes globals, la majoria (62%) entenien que seria ben rebut pels lectors de 

diaris, opinió que baixava lleugerament (57%) entre els responsables de les 

seccions de venda de premsa de les grans superficies i punts estratégics 

(estacions de trens i autobusos). Des del punt de vista territorial, les opinions 

reflectien prou fidelment la realitat sociolingüística valenciana; a totes les ciutats de 

la mostra apareixia una opinió favorable majoritária -els percentatges més elevats 

apareixien a Valéncia i Castelló (80% en amdós casos)- excepció feta de la ciutat 

d’Alacant on les opinions sobre la bona acollida d’un diari en catalá eren baixes 

(33%) i contrastaven amb les d’Elx (50%). D’altra banda, el 76 per cent deis 

enquestats consideraven que l’evolució de la venda de tota mena de publicacions 

en catalá seria creixent per ais propers anys (vegeu nota 7.20).

Per contrast amb l’opinió deis venedors, els periodistes entrevistáis a Dies de 

Premsa (Xambó, 1995) no veuen possibilitats d’éxit a un diari en catalá. La majoria 

creuen que no tindria prou lectors com per a poder subsistir. Alguns apunten que si 

fóra viable económicament ja s’haguera fet, i altres plantegen que només seria 

possible amb subvencions importants de la Generalitat. En qualsevol cas, la prova 

definitiva será J’aparició d’E/ Punt al País Valenciá, la qual es projecta iniciar per a 

l’abril del 1996 en fase de promoció i ens permetrá avaluar la receptivitat del 

públic valenciá a un tal projecte. La seua viabilitat, ara per ara, és tota una 

incógnita.
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7.4.3.- La premsa no diaria en catalá.

La publicació més rellevant és la revista El Temps, setmanari d’informació general 

que va comengar el 1984 i que arriba fins avui. Amb diverses i successives 

millores, El Temps és Túnica revista que es difon en tot el domini de la llengua 

catalana. La seua redacció ha estat a Valéncia des del primer moment, encara que 

des de Tany 1985 manté a Barcelona una nodrida delegació. Tot i les campanyes 

de llangament de la revista i la col.laboració de destacats intel.lectuals i artistes de 

la cultura catalana, en els moments de major difusió no ha superat els 20.000 

exempiars, sent més elevada la proporció de vendes a Catalunya que al País 

Valenciá. L’any 1987 feia un tiratge de 15.000 exempiars, i els dos anys que es va 

sotmetre al control d’OJD (1990-91) la difusió fou d’11.000 i 13.000 exempiars, 

respectivament.

La resta de revistes en catalá que s’editen al País Valenciá encara tenen una 

difusió menor. A més de Sao, de la qual ja ens hem ocupat en un altre capítol, cal 

ressenyar Camacuc, publicació infantil que va sorgir el 1984, adregada al públic 

escolar i que es mantenía de Tajut institucional; la revista Boom, adregada al 

públic juvenil que va durar un pareli d’anys entre el 91 i 93; i algunes altres 

poques revistes d’abast local i comarcal (vegeu nota 7.21).

7.4.4.- El catalá a la premsa local i comarcal.

L’ús del catalá en aqüestes publicacions es prou variable en funció, sobretot, de la 

realitat sociolingüística del seu ámbit de difusió, pero també depén de les 

decisions deis responsables quant es tracta de publicacions municipals. El 

percentatge oscil.la entre el 80 i el 50 per cent per a les comarques on Tús del 

catalá es troba més estés, i entre el 50 i el 25% en les poblacions que han tingut
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una major afluencia d’immigrants. Desaparegudes les revistes comarcáis 

impulsades per les institucions públiques durant la década deis 80, hi ha hagut 

alguns intents de poca durada, com.la revista Aul i mes. darrerament Noticies de 

Morella. Les experiéncies més estable que arriben fins avui dia són la revista 

Crónica d’Ontinyent i La Valí d’Albaida, i les edicions d'El Periódic.

7.4.5.- Les ajudes institucionals a la premsa en general i a Ja premsa en catalá.

L’any 1986, dos anys després que entrará en vigor la Llei 29/1984 que regulava 

les ajudes estatals a la premsa diaria en concepte de difusió, la Generalitat 

Valenciana es va plantejar destinar ajudes semblants a les publicacions no diáries 

que no rebien ajut estatal. La regulació es féu peí decret 39/1986 (vegeu nota 

7.22). S’hi establien dos tipus de subvenció; una en concepte d’edició i difusió i 

Paltra per l’especial utilització del valencia. La quantitat a subvencionar es 

calcularía a partir d’un módul -la quantia del qual s’establiria anualment en funció 

de les disponibilitats pressupostáries- multiplicat peí nombre d’exemplars difós en 

l’any anterior. L’ajuda a les publicacions íntegrament en valencia consistía en una 

subvenció addicional d’una quantitat igual a l’obtinguda en concepte de difusió. Hi 

quedaven excloses les publicacions que no foren d’informació general.

Amb aquest decret, la Generalitat va atorgar ajudes els anys 1987 i 1988. El primer 

any, per difusió es lliuraren 15 milions, i per l’ús del valencia no arriba a 5 milions. 

L’any 1988 l’ajuda a la difusió era próxima ais 23 milions, i l’ajuda a l’us del 

valencia no arribava ais 7 milions (vegeu quadre 89 de l’apéndix II).

L’any 1989, havent estat suprimides les ajudes a la premsa per part de l’Estat, Ja 

Generalitat publica un nou decret (4/1989) que regulava només les ajudes a l’ús 

del valencia en la premsa, i un altres específic (3/1989), a imitació del que havia fet
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el govern central, per a la creació, inversió o reconversió tecnológica de la premsa 

local i comarcal. En tres anys, del 89 al 91 que va vigir aquest decret, es 

concediren subvencions a Pús del valencia per un total de 36 milions, deis quals 

prácticament la meitat a la revista El Temps (vegeu quadre 90 de l’apéndix II). 

Quant a l’altre decret d’ajuda a les empreses periodístiques, es concediren no 

arriba a 6 milions l’any 1989 deis 32 que en principi hi havia previstos. La 

convocatoria era d’una sola anualitat i no s’ha tornat a repetir fins ara (vegeu 

quadre 91 de l’apéndix II).

Finalment, la Generalitat Valenciana publica un decret (10/1992) peí qual deroga 

el del 89 i regula Ja concessió d’ajudes per la utilització del valencia en els mitjans 

de comunicado social, incloent-hi, dones, premsa i radio. Entenem que no fa 

esment a les televisions locáis per la flagrant contradicció que hagués significat 

subvencionar mitjans al.legáis. Per a les empreses periodístiques, les condicions i 

característiques de la subvenció continúen sent les mateixes que ais decrets 

anteriors. En quatre anys, del 1992 al 1995, s’han lliurat 64 milions per l’ús del 

valenciá en la premsa periódica (vegeu quadre 92 de l’apéndix II). Quantitats ben 

migrades, d’altra banda - en nou anys el total de l’ajut a l’ús del valenciá en els 

mitjans escrits és d’un poc més de 100 milions-, que reflexen tant la manca 

d’impuls de l’Administració Autonómica com la feblesa del valenciá en els mitjans 

escrits.
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CAPÍTOL VUITÉ: LA RÁDIO AL PAÍS VALENCIÁ: 1982-1994

8.1.-. Marc general.

8 . 1 . 1 La regulació del sector.

Dues etapes marquen la regulació actual del sector radiofónic (vegeu nota 8.1). A 

ía primera, a fináis deis 70, es reforja la presencia estatal en la radio incrementant 

el nombre d’emissores per a Radio Nacional de España i Radiocadena Española, 

es reafirma el monopoli estatal sobre el servei de radiodifusió, es renoven les 

conoessions d’emissores a les grans cadenes comerciáis i se n’atorguen de noves 

en FM. Al País Valenciá es concediren 38 emissores FM; 25 noves i 13 per 

renovació de concessions a la COPE i la SER. De les noves, la majoria anaren a 

parar a mans d’altres cadenes radiofóniques (Antena 3, Radio 80, Radiocolor, 

Cadena 16, Rato).

Fins els últims anys de la década deis 80, no s’inicia la segona etapa de canvis en 

el marc regulador. L’any 1987 -Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions- 

s’estableixen les bases per a la concessió de la gestió d’emissores, es limita la 

participació d’empreses estrangeres (25% del capital) i es restringeixen les 

concessions per empresa en una mateixa zona de cobertura (una en OM o dues 

en FM), l’Estat es reserva les concessions en OM, mentre les d’FM serán 

concedides per les comunitats autónomes amb competéncies. Un nou Pía Técnic 

FM (1989) permetrá a la Generalitat Valenciana exercir les seues competéncies i 

concedir 28 noves llicéncies provisionals. Finalment, l’any 1992 la Generalitat 

regula la concessió d’emissores municipals, per a les quals ja havia rebut amb 

anterioritat al voltant de 80 sol.licituds.
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D’altra banda, a setembre del 1989 van comengar les emissions de Canal 9- 

Rádio, en virtud de la Llei de Creació de RTVV (1984), la qual, en una segona 

etapa, passará a nomenar-se Radio 9.

Aquesta progressiva transformado del marc regulador ha estat possible, d’una 

banda, per les innovacions tecnológiques que han permés ampliar el nombre 

d’emissores a cada país en el context de les decisions preses per la Unió 

Internacional de Telecomunicacions; aixó ha fet que Espanya se situé en el segon 

lloc d’Europa, després d’ltália, quant al nombre d’emissores (vegeu el següent 

quadre 8.1).

QUADRE 8.1
EMISSORES DE RADIO EN EUROPA
PAISOS N. D'EMISSORES

ITALIA 2 .500
ESPANYA 1 .700
FRANCA 1 .400
BÉLGICA 600
NORUEGA 342
DINAMARCA 290
PAISOS BAIXOS 272
PORTUGAL 243
SUECIA 181
ALEMANYA 169
REGNE UNIT 161
FINLANDIA 60
SUISSA 48
IRLANDA 22
AUSTRIA 4

Font: European Radio Minibook.1992.
Citat a Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social.
1994',Fundesco. Madrid, 1994.

D’altra banda, cal considerar també com a factors importants en aquesta 

transformació els que deriven del régim de llibertats democrátiques que exigía 

Pampliació de l’oferta pública i privada de mitjans de comunicació i atendré les
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demandes en aquest sentit de les comunitats autónomes -especialment d’aquelles 

amb llengua propia que veien en els mitjans un instrument de normalització 

cultural i lingüística, i en les quals, a més, la demanda es feia més intensa- i de 

rámbit local; finalment, els factors económics diversos, entre els quals destacaríem 

Pexpansiió de les oportunitats comercials-publicitáries del mitjá radio amb el 

creixement económic, les quals es mantindran fins els inicis deis 90, i 

Pabaratament de costos deis equipaments necessaris per a emetre com a resultat 

deis avangos técnics, factor, aquest darrer, que será important en les emissores 

independlents de tota mena.

8.1.2.- L'estructura del sector: augment de l'oferta i fragmentació de l'audiéncia.

L’estructura del sector radiofónic no experimenta cap variació a destacar en la 

década deis 80. Al País Valenciá, fins el 1989, hi havia 60 emissores de rádio: 11 

públiques (3 de RNE i 8 de RCE) i 49 privades (10 en OM i 39 en FM), de les quals 

38 en cadena. Potser, Pelement més novedós fou Paparició de les rádios lliures a 

meitat de la década (vegeu capítol quart).

Els canvis que estructuren la rádio en Pactualitat s’inicien a fináis de la década 

passada. Les novetats són les següents:

- En la rádio pública es produeix la fusió de RNE i RCE (1989), de resultes 

de la qual apareixeran Rádio 4 i Rádio 5. Tanmateix, Pestiu del 91 la direcció de 

RNE decideix, per tal de racionalitzar Poferta pública i estalviar diners, tancar les 

emissores de Rádio 4 a tot PEstat i les de Rádio 5 en les poblacions menors de

60.000 habitants. D’aquesta darrera, al País Valenciá es mantenen les emissores 

de Yaléncia,Alacant, Castelló i Eix (vegeu nota 8.2). D’altra banda, a la primavera 

del 1994, Rádio 5 ha transformat la seua programació per a centrar-se en la
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informado (Todonoticias).

- A setembre del 1989 comenga a emetre Canal 9-Rádio, la rádio pública 

autonómica, la qual havia despertat moltes expectatives entusiastes. Un 

pressupost escás, la manca de suport per part de la germana major TVV (vegeu 

nota 8.3), el traspás a la TVV deis professionals de la Rádio que destacaven, 

sense substituir-los-hi i altres greuges, va derivar, primer, en la dimissió del cap 

d’informatius i, tot seguit, en la destitució de la directora (vegeu nota 8.4).

-També durant el 1989, es produeixen les concessions de la Generalitat 

Valenciana de 28 llicéncies noves d'emissió en FM, prácticament la meitat de les 

quals aniran a mans de les cadenes estatals. El procés d’atorgament de les 

llicéncies va provocar fortes tensions entre el govern de la Generalitat i els partits 

de l’oposició que hi veien favoritisme cap a grups afins al PSOE i, en especial, cap 

a l’ONCE (vegeu nota 8.5).

- Quant a les grans cadenes comerciáis cal destacar el procés d’expansió i 

concentració de la cadena SER (grup Prisa) que l’any 1989 compra Radio Minuto i 

inicia el desplegament de la filial Cadena Dial, i l’any 1994 incorpora al 

conglomerat Unión Radio les emissores del grup Godo (Antena 3 i Radio 80), la 

programació de les quals transformará en emissions de música clássica i noticies 

(Sinfo Radio). Peí seu compte, l’ONCE adquireix el 1990 la cadena Rueda Rato 

que al País Valenciá tenia tres emissores (Valencia, Sagunt i La Vila-Joiosa), i amb 

l’adquisició de Radio Color i les noves concessions en FM estructurará la xarxa 

valenciana de la cadena estatal Onda Cero. Les noves concessions en FM a la 

cadena COPE (Cadena 100) i, peí mateix motiu, Centrada de la Cadena Ibérica 

(Top-40) acabaran de configurar el conjunt de les emissions radiofóniques de les 

cadenes estatals al País Valenciá.
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- Finalment, a partir del 1992 comenqaran a adjudicar-se les llicéncies per a les 

emissores municipals, una partimportant de les quals ja funcionava en situació 

al.legal. Aqüestes emissores, més les noves FM comerciáis no vinculades a les 

cadenes estatals i unes poques emissores independents (lliures i pirates) 

completen el panorama radiofónic valenciá deis anys 90 que s’indica al següent 

quadre 8.2.

QUADRE 8.2
DISTRIBUCIÓ DEL TIPUS D'EMISSORES 

EN NOMBRES ABSOLUTS PER PROVÍNCIES 1993

TIPUS D'EMISSORA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA TOTAL

COMERCIAL
EN CADENA 29 10 22 61
COMERCIAL
INDEPENDEN! 6 '5 7 18

PÚBLICA ESTATAL 2 1 2 5
PÚBLICA AUTONÓMICA 1 1

MUNICIPALS 12 3 16 31

INDEPENDENTS 2 1 14 17

TOTAL 51 20 62 133

Font: Direcció General de Política Lingüística.
Generalitat Valenciana, juliol 1993.Elaboració propia.

Si comparem les dades del quadre anterior amb el nombre d’emissores que hi 

havia abans del 1989, fins i tot si afegim les emissores lliures deis 80, podem 

afirmar que s’ha duplicat el nombre d’emissores al País Valenciá en quatre anys; 

que han aparegut 23 noves emissores comerciáis en cadena i 11 comerciáis 

independents, mentre s’ha contret la rádio pública; han iniciat el camí de la 

legalitat les rádios municipals i han emergit noves emissores independents, de les 

quals unes poques són culturáis amb llicéncia, altres mantenen l’esperit de les 

rádios lliures en la il.legalitat, i, finalment, també han sorgit unes quantes
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emissores “pirates” que, fonamentalment, difonen música de “bakalao” (música 

máquina, máquina total) i tan publicitat.

L’increment de Poferta de rádio privada i la competencia d’altre mitjans -Paparició 

de les televisions privades, pero també l’éxit deis walk-man i, en menor mesura, 

del creixement deis usuaris d’lntemet- ha tingut conseqüéncies negatives per a les 

emissores petites. Les grans cadenes estatals, tot i que han vist reduít 

lleugerament el volum de negoci els darrers anys, han consolidat les seues 

posicions en el sector que, cada vegada més, es perfila com una dura 

competencia entre les tres cadenes principáis (Unión Radio, COPE i Onda Cero) 

amb una creixent tendencia al duopoli si continúen les dinámiques d’absorció 

(Diaz Nosty, 1994).

Dues estratégies han marcat Pacció de les grans cadenes durants els darrers 

anys. D’una banda, es produirá una tendencia a Pespecialització a la recerca de 

segments específics de públic, les rádio-fórmules, les quals tindran el punt álgid al 

País Valenciá en l’any 1990 quan se situará al cap de totes les comunitats 

autónomes en Paudiéncia d’aquest tipus de programado (25,4%) (vegeu quadre 

231 de Papéndix II). De l’altra, hi assistirem a “la batalla de les estrelles” de la rádio 

amb contractacions milionáries, percentatges sobre la publicitat deis espais, etc., 

en una torta lluita per captar audiencia a través de Patractiu deis conductors més 

populars. Una conseqüéncia important, des del nostre punt d’interés, ha estat la 

tendencia a reduir la programado regional i local en les grans cadenes privades.

Alhora que es produia el desplegament de les estratégies en la lluita per captar 

audiencia, les inversions en tecnologia han portat la informatització de les 

redaccions i deis arxius d'informatius i musicals, tot augmentant Peficiéncia pero 

també la uniformitzadó i els processos de control de la producció; la digitalització
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de la transmissió (RDS) ha tingut efectes positius en la qualitat de les emissions 

que no s’han traduít en millores equivalents en la recepció peí fet que el procés de 

substitució deis receptors.és més lent per part deis públics, a més, el sistema de 

recerca automática i memorització de sintonies ha repercutit negativament en les 

emissores més modestes que no disposen d’aquesta tecnología; finalment, s’ha 

iniciat l’ús deis satél.lits com a xarxa de transmissió -cas de la cadena SER que 

l’any 1991 va comengar a emetre 5 minuts de publicitat cada hora per aquesta via 

(Madinaveitia, 1991).

Quant a l'audiéncia de la rádio al País Valenciá, en OM cau durant tota la década 

deis 80, amb una pérdua final de prop de vint punts (34.6% el 1982 i 15.1% en 

1991), mentre que l'audiéncia de l'FM creix prop de desset punts. En resum, 

l'audiéncia global de rádio ha caigut prop de cinc punts durant la década (de 57% 

a 52.2%). I experimenta un lleuger repunt durant els primers anys deis 90 (53,3% 

l’any 1994) peí creixement de l’audiéncia en FM.

8.2.- L'oferta radiofónica al País Valenciá.

Considerarem en aquest apartat la diversitat d’emissions que es difonen al País 

Valenciá, tot incloent diversos espais comunicatius determináis per l’abast de la 

difusió i l’ámbit de recepció. En primer lloc, considerarem l’espai més ampli de la 

difusió, en el qual el territori valenciá només és una part de l’ámbit en qué s’inclou 

(esoai espanyol), tot i que es poden establir característiques própies per les 

práctiques comunicatives especifiques que efectúen els públics valencians en 

cortacte amb aquests mitjans. En segon lloc, l’espai que prefigura la continuítat 

cultural de la llengua catalana i que permet una certa, per bé que minsa, 

penetració d’algunes emissions en la llengua comuna que procedeixen de 

Catalunya. En tercer lloc, ens ocuparem de les emissions que es produeixen i es
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reben al conjunt del territori valencia, és a dir, les que constitueixen el nucli de 

possibilitats de consolidació d’un sistema comunicatiu autónom en l’ámbit de la 

rádio. I, finalment, tractarem de les emissions de cobertura inferior al conjunt del 

territori valenciá: comarcal i local, les quals són les millor situades per a afavorir la 

participació social.

8.2.1.- L'oferta des de l'espai espanyol.

Cal distingir entre l’oferta pública i privada. Quant a la primera, és constituida per 

la xarxa d’emissores i reemissors que Radio Nacional de España (RNE) té al País 

Valenciá amb cobertura sobre tot el territori. La rádio pública espanyola, després 

del tancament de Rádio 4, disposa de quatre programacions. Radio 1 emet 

fonamentaiment en OM -i en els darrers anys també en FM en algunes parts del 

territori valenciá-, una programació convencional majoritáriament centralitzada 

amb una important preséncia deis informatius i els programes sobre temes 

d’actualitat. Sobre les 24 hores d’emissió diária de l’any 1994, la programació 

territorial en desconnexió era d’1 hora, a la qual s’afegien 20 minuts de butlletins 

informatius regionals. Radio 2 i Radio 3 són les rádio-fórmula de RNE, la primera 

de música clássica i la segona concebuda per a l’auditori jove, ambdues emeten 

en FM i centralitzen tota la programació des de Madrid amb eventuals aportacions 

deis centres territorials, pero sense cap desconnexió. Radio 5, emetent en OM i 

FM, tenia una programació més orientada territorialment i, tot i que el pes principal 

de la producció es duia des de Madrid, era l’emissora pública espanyola que 

incloía més temps en desconnexions territorials; així, l’any 1993 Alacant tenia 6 

hores d’emissió propia, Castelló en tenia 5 i 30 minuts, Elx 4 hores i 50 minuts, i 

Valencia 6 hores i 30 minuts. L’especialització posterior d’aquesta emissora en la 

Informado (Todonoticias) ha comportat també la reducció de les desconnexions 

territorials (vegeu nota 8.6).
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Peí que fa a l’audiéncia de RNE, Radio 1 ha sofert una pérdua de seguidors durant 

els darrers anys que li ha fet perdre uns trenta mil oients de l’any 1991 al 1994, 

data darrera en qué recolija prop de 150 milers d’oients. La pérdua de quota en 

rádio convencional, dins el repartiment de les grans cadenes al País Valenciá, s’ha 

estimat en 3,5 punts entre l’any 91 i el 93 (vegeu quadres 127 i 129 de l’apéndix 

II). Radio 5havia seguit des de la seua constitució una línia ascendent; del 90 al 

91 creix en vint mil oients, en suma deu mil més el 92 i deu mil més el 93 per a 

situar-se en aquella data en 79.000 oients. La transformació en la primavera del 

94 en Radio 5 TN li va suposar una pérdua de vint mil oients en desaparéixer els 

programes musicals i d’entreteniment i reduir les desconnexions territorials. El 

carácter de servei públic de la informació continua, d’interés per a sectors 

minoritaris pero importants al si de la societat, li permet mantenir una audiéncia 

fidel que oscil.la al voltant deis 50.000 oients. Peí seu compte, Radio 2 , rebatejada 

com a Radio Clasica el 1994, mantenía al voltant de trenta mil oients fins el 1991. 

Amb I’aparició de l’oferta privada de música clássica ha perdut oients fins situar-se 

en una mitjana de 12.000 per a l’any 1994. Finalment, Radio 3, que tenia al voltant 

de 40.000 oients en la segona meitat deis 80, va experimentar una davallada amb 

els canvis de programació que incrementaven la preséncia de la música més 

comercial i s’ha recuperat en els darrers anys per a assolir un nivell d’audiéncia 

semblant al que tenia anteriorment (vegeu quadres 110 a 129 de l’apéndix II). La 

quota d’audiéncia del conjunt de les emissions de RNE sobre el total valenciá és 

del 13.5 per cent per a l’any 1994.

Quant a l’oferta privada des de l’espai espanyol, totes les grans cadenes tenen 

preséncia al País Valenciá. La més important, sense cap dubte, tant peí nombre 

d’emissores com per l’audiéncia que assoleix, és la cadena SER que, comptant la 

filial Cadena Dial, té un total de 31 emissores distribu'ides peí territori valenciá, de 

les quals 7 en OM (Alacant, Alcoi, Castelló, Elx, Gandía, Ontinyent i Valéncia) i la
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resta en FM (8 de 40 Principales, 3 de Cadena Dial, i la resta de programació 

convencional o mixta). Després de Padquisició de les 10 emissores d'Antena 3 en 

territori valenciá (La Valí d’Uixó, Benicarló, Castelló, Valencia, Xátiva, Gandia, 

Alacant, Marina Alta-Xábia, Asp i Alcoi), la majoria de les quals han estat 

prácticament desmantellades per a fer de reemissors d’una sola programació 

Sinfo Radio, la SER, controla més de la meitat de les emissores espanyoles en 

cadena del País Valenciá, la qual cosa li atorga una preeminencia absoluta en el 

camp de la rádio. En la programació convencional, realitza per terme mitjá entre 4 i 

5 hores diáries, sobre 24, per a la programació territorial de l’ámbit de cobertura de 

cada emissora, on s’inclou també el temps destinat a informació regional i local. 

En la programació de rádio fórmula el temps de desconnexió augmenta fins a les 

10 hores diáries, pero, en aquest cas, es tracta d’una adaptació al territori de caire 

comercial -difusió deis discos més venuts a la zona i emissió de publicitat local i 

regional. A Pescolta de la SER i les seues emissores filiáis es concentra prop de la 

meitat de l’audiéncia total del País Valenciá. Per fer-nos-en una idea podem 

apuntar que només comptant la quota d’audiéncia de les dues emissores de 

Valéncia i Alacant (convencional i fórmula) recollien una quarta part de l’audiéncia 

de rádio total l’any 1988, la qual s’ha mantingut estable amb lleugeres variacions 

fins l’any 1994. La quota d’audiéncia del 94 era del 46.3 per cent sobre el total 

d’oients (el 24.7% de la població major de 14 anys).

La segona cadena en importáncia al País Valenciá és la COPE, la qual, com és 

sabut, és propietat de la Conferéncia Episcopal Espanyola. Compta la cadena al 

País Valenciá amb 9 emissores: 3 en OM (Viia-Real, Valéncia i Alacant) que rádien 

programació convencional, 3 de la Cadena 100 en FM(Castelló, Valéncia i 

Alacant) que fan rádio-fórmula i 3 més en FM (Onda A/aranya-Oliva, Radio Sirena- 

Benidorm i Radio Exprés-Elx-Crevillent) que difonen la programació convencional 

de la cadena i fan 14, 10 i 13 hores, respectivament, de producció propia amb
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especial incidencia en la informació local i adaptacions zonals en desconnexió 

deis programes estrella de la cadena. Paradoxalment, l’emissora de Valéncia 

només compta amb 5 hores diáries de producció propia. En radio convencional, 

les emissores de Valéncia de la COPE i Antena 3 s’han disputat durant la segona 

meitat deis 80 el primer lloc en el ránquing valenciá de les emissores comerciáis 

fins que, a partir del 1989 i més clarament en el 90, .Pextinta Antena 3 aconseguia 

el lideratge, el qual va esdevenir absolut en el 92 en superar la rádio-fórmula de la 

SER en Valéncia (Mediterráneo). Per ais anys 93 i 94 Temissora en OM de la 

COPE a Valéncia, recupera el lideratge absolut entre ¡es emissores valencianes 

(vegeu quadres 110 a 126 de l’apéndix II). Amb una quota aproximada del 20 per 

cent de l’audiéncia total de rádio durant els 80, i després de la aavallada peí 

creixement d’Antena 3, ha recuperat el segon lloc entre les cadenes comerciáis, 

amb una quota del 19,8 per cent sobre el total d’oients.

Onda Cero Radio, propietat de l’ONCE, té al País Valenciá 9 emissores que 

emeten en FM: 1 a Castelló (Radio Cristal), 3 a les comarques d’Alacant (La Vila- 

Joiosa, Torrevella i Alacant) i 5 a les comarques de Valéncia, 3 que emeten 

programació convencional (Alzira, Sagunt, Valéncia) i 2 de rádio-fórmula (Onda 

Cero Música i Radio Color O.C.). La seua quota d’audiéncia sobre el total ha anat 

progressivament en augment deis del 91. Així, del 5 per cent del 91 i 1*11 per cent 

del 92 ha passat al 14 per cent del 93 i 94. Les emissores de programació 

convencional tenen per terme mitjá unes 5 hores de producció propia que 

cortinuen en versió local els programes d’entreteniment i participado de la 

cacena, a més d’introduir informatius locáis.

Top 40 Cadena Ibérica només és present en la programació de rádio-fórmula. 

Compta amb 2 emissores en FM: Radio Levante Top 40 a Valéncia i Top 40 a 

Peírer. La seua incidéncía és baixa i a penes recull uns poc milers d’oients.
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Al següent quadre 8.3 podem veure la intensitat de la penetrado de les cadenes 

espanyoles al País Valenciá. El 80 per cent del total d’oients escolten les grans 

cadenes comerciáis i, si afegim la quota de participado de les emissores de la 

rádio pública estatal, podem afirmar que 9 de cada 10 valencians que escolten la 

rádio sintonitzen les grans emissores d’abast espanyol.

QUADRE 8.3
DISTRIBUCIÓ DE LA QUOTA D'AUDIENCIA DE LES GRANS CADENES. 1994

CADENA % SOBRE POBLACIÓ % SOBRE TOTAL OIENTS

SER-UNION RADIO 
COPE
ONDA CERO

24.7
10.6
7.9

46,3
19.8
14.8

TOTAL COMERCIALS 43.2 80.9

RNE 7.2 13.5

TOTAL CADENES 50.4 94.4

TOTAL 53.3 100.0

Font: Acumulats EGM, 1994.Elaborado propia.

Tot i les raonades critiques que ha rebut l’Estudi General de Mitjans, les dades són 

prou aclaparadores. Estudis més acurats sobre Pescolta ais llocs de treball, ais 

vehicles, etc., enregistraments més detallats sobre l’audiéncia de les emissores de 

menor cobertura podrien fer un milior ajust deis percentatges indicats, pero no 

modificarien la dada principal.

8.2.2.- L'oferta des de l'espai catalá.

A fináis del 80 i a través de la xarxa de repetidors que Acció Cultural del País 

Valenciá va instal.lar per a la recepció del senyal de TV3, fou possible també la 

recepció de les emissions de Catalunya Rádio. Tot i que el senyal arriba a tot el
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territori valenciá amb bona qualitat, la rádio catalana no ha passat de teñir un 

nivell d’escolta molt minoritari que es xifra en uns pocs milers (vegeu nota 8.7). 

D’altra banda. la programació de l’emissora tampoc s’ha oriental en cap moment 

per tal de guanyar audiencia al País Valenciá; la diversitat d’opinions quant a la 

situació legal d ’aquestes emissions, la que hagués estat una conflictiva 

competencia amb Rádio 9 en el cas d’haver introdult continguts valencians i les 

suspicácies anticatalanes de determinats sectors de la societat valenciana potser 

n’han estat les principáis causes del seu feble arrelament.

8.2.3.- L'oferta d'ámbit valenciá.

A la rádio d’ámbit exclusivament valenciá la distinció entre rádio pública i privada 

permet constatar l’existéncia d’una sola emissora pública i un conjunt d’emissions 

que, a tot estirar, podríem considerar oferta privada d’ámbit valenciá en referir-nos 

a les poques hores diáries que les grans cadenes estatals destinen a la informació 

valenciana i la continuació en desconnexió deis magazins centráis. En qualsevol 

cas, tal com hem vist adés, ben poca cosa. Cal destacar també l’abséncia d’una 

cadena comercial d’abast valenciá. D’altra banda, la rádio pública és l’autonómica 

Rádio 9, la qual emet sobre tot el territori des deis estudis centráis a Valéncia i 

manté delegacions a Castelló i Alacant amb estudis propis en ambdues capitals, a 

més d’una nodrida xarxa de corresponsals a les capitals de comarca.

La rádio autonómica fou concebuda per a realitzar una programació mixta - 

convencional al matí, fórmula a la vesprada i novament convencional a la nit- amb 

la pretensió d’arribar a tota mena de públics, tanmateix, des deis inicis (remetem a 

les notes 8.3 i 8.4) no va comptar amb el suport suficient per part de la direcció 

general de la RTVV que li permetera fer-se un espai. Així, tot i l’alt nivell de qualitat 

des estudis i els equipaments, Rádio 9 no va aconseguir ultrapassar els 30.000
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oients de mitjana en els tres primers anys d’emissió, del 1989 al 1992. Amb el 

cessament del primer equip directiu ais quatre mesos de Pinici de les emissions, 

l’audiéncia va caure en un terg (de 22.000 a 14.000). Els darrers anys, el canvi 

d’actitud de la direcció general que sí que ha fomentat la imatge de la rádio des de 

la televisió i, sobretot, l’éxit entre els joves del programa de música bakalao 

(Bikini Club) que s’emet a les vesprades, ha permés a Radio 9 incrementar 

substancialment la seua audiencia mitjana (61.000 oients per a l’any 1993 i 

119.000 per al 1994).

Finalment, la rádio autonómica no s’ha plantejat sol.licitar més freqüéncies per tal 

de desenvolupar el carácter de servei que correspon a una rádio pública, com ara 

educatives i culturáis, tot informació, rádio jove, de servéis diversos, etc.

8.2.4.- L'oferta d'ámbit comarcal i local.

La rádio privada, que apareix a partir de les concessions d’emissores FM l’any 

1989, es troba representada per 18 emissores comerciáis (vegeu quadre 8.2) 

d’abast local o comarcal. Hi predomina la programació de tipus convencional o 

mixta amb emissions de rádio-fórmula en la banda horária de la vesprada.

A les comarques del nord, hi ha 5 emissores comerciáis independents (Vinarós, 

Morella, Vila-Real, Sogorb i Benicássim), les quals emeten les 24 hores fent 

producció propia o connectant amb altre emissions. Així, per exemple, Radio 

Escavia de Sogorb connecta amb els servéis radiofónics d’EFE, mentre que Els 

Ports Rádio de Morella emet dos tergos de la programació diária de Rádio 9.

A les comarques del sud, han aparegut 6 emissores comerciáis (Pilar de la 

Horadada, El Pinos, Muro, Castalia, Xixona i Alcoi), les quals majoritáriament
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emeten producció propia les 24 hores del dia i connecten amb els servéis 

informatius de RNE, llevat del cas de Castalia que produeix 11 hores diáries i la 

resta del temps connecta amb la cadena COPE (vegeu nota 8.8).

Quant a les comerciáis independents de la provincia de Valéncia, n’hi han 7 

(Xirívella, l’Olleria, Ador, Ontinyent, Valéncia, Sueca i Benetusser), totes 

produeixen la práctica totalitat del que emeten, llevat deis informatius en alguns 

casos, com ara, l ’Óllería Radío i Onda 15 Radio Ador que connecten amb RNE 

(aquesta darrera abans ho feia amb Radio Voz de Madrid) i Rádio Ribera Baixa de 

Sueca que ho fa amb Rádio 9. Atenent l’área de cobertura sobre la qual emeten 

aqüestes emissores, amb una major densitat de població que les de les províncies 

d’Alacant i Castelló, es pot entendre que siguen només algunes d’aquestes les 

que apareixen a la relació de-principáis emissores del País Valenciá segons 

l’audiéncia assolida. Aquest és el cas de la 97.7 de Valéncia (vegeu nota 8.9) i 

Rádio rHorta de Benetusser que recullen més de 60.000 oients de mitjana 

cadascuna. Les emissores Rádio Activa d’Ontinyent i Rádio Ribera Baixa també 

tenen una estimable acollida a les árees de cobertura respectives.

Les emissores comerciáis, independents de les grans cadenes, han trobat 

notables dificultats per a guanyar-se un espai dins la rádiodifusió valenciana per 

diverses raons. D’una banda, com ja tractárem al seu moment, més de la meitat de 

les noves concessions d’emissores FM anaren a mans de les grans cadenes; de 

Paltra, la Generalitat no ha tingut cap interés en potenciar una cadena comercial 

valenciana i l’únic intent en aquest sentit encara no compta amb autorització legal; 

i, finalment, el fort predomini de les cadenes estatals deixa poc espai a noves 

emissores que pretenguen teñir viabilitat económica si atenem les característiques 

deis públics valencians.
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QUADRE 8 .4

HORES PROD. HORES D'EMISSIÓ CONNECTEN
MUNICIPI PROPIA TOTAL AMB

BENTCARLÓ 10 24 RADIO 9
CALIG 6 6
BENICASSIM 3 3
MONFORTE DEL CID 12 24 SENSE DADES
CREVILLENT 13 24 RADIO 9
S. MIGUEL SALINAS 9 24 S.D.
PETRER 13 24 RADIO 9
ELDA 14 24 S.D.
IBI 9 15 S.D.
COCENTAINA 22.30 24 RADIO 9
AGOST 4 24 RADIO 9
ALFAS DEL PI 11 11
MONÓVER 16.30 16.30
NOVELDA 15 24 RADIO 9
ALBATERA 13 24 S.D.
ALBAL 16 16
NAQUERA 4.30 4.30
REQUENA 9 24 S.D.
L'ELIANA 14.30 24 RADIO 9
AIORA 13 24 S.D.
SILLA 7 7
LA POBLA LLARGA 12.26 12.26
MANISES 6.56 6.56
CARLET 3 3
PICASSENT 11.30 11.30
CARCAIXENT 13 13
L'ALCUDIA 6 24 RADIO 9
LA LLOSA DE R. 3 8 RADIO 9
UTIEL 2 24 S.D.
L'ALCUDIA DE CR. 8 8
BOCAIRENT 4 24 S.D.

Font: Direcció General de Política Lingüística, 1993. Elaborado propia.

L’oferta pública de radio en l’ambit local i comarcal és el resultat de l’acció directa 

deis ajuntaments o del suport municipal a iniciatives d’institucions locáis sense
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ánim de lucre. Quan no es troben sotmeses a l’arbitrarietat del regidor de torn o ais 

interessos partidistes i propagandistas del govern municipal, les rádios públiques 

d’aquest ámbit són les que es sitúen més clarament en. la línia del que s’entén per 

rádio comunitária. Al País Valenciá,hi havia una trentena de rádios municipals, de 

les quals 3 a la provincia de Castelló, 12 a la d’Alacant i 16 a la de Valéncia, tal 

com heu vist a l’anterior quadre 8.4.

La quantitat d’hores de producció propia és molt variable i oscil.la entre les dues o 

tres hores diáries en les emissores més modestes fins a les quinze o setze de les 

emissores amb més recursos. En el territori de predomini lingüistic valenciá, les 

emissores que no es limiten a emetre la producció propia connecten la resta del 

temps amb Rádio 9. D’altra banda, quasi la meitat de les emissores municipals es 

limiten a emetre el que produeixen. La professionalització en aqüestes emissores 

es baixa; no sol passar d’una persona amb contráete, mentre que la resta són 

col.laboradors voluntaris. En els darrers anys s’ha incrementat el nombre 

d’emissores municipals. En funcionament, n’hi han una cinquantena, pero, si 

considerem el conjunt de projectes per a engegar emissores municipals, podem 

estimar que ben prompte superaran el centenar.

8.3.- Audiencia de rádio i estructura social.

8.3.1.- Evolució general de l'audiéncia.

Existeix un acord generalitzat entre els professionals de la rádio i els investigadors 

del mitjá sobre la insuficiéncia deis sondejos actuals d’audiéncia, si bé els podem 

prendre com a referéncia amb certes prevencions. La inexisténcia d’estudis 

específics per a l’audiéncia de rádio, el fet que els estudis actuals es centren en 

les grans cadenes d’ámbit estatal, la gran fragmentació en milers d’emissores a
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nivell estatal, ¡ el fet que la majoria deis estudis es centren en l’escolta a les llars, 

tot deixant fora l’audiéncia al cotxe i al lloc de treball, representen els principáis 

problemes i prevencions que convé teñir en compte a l’hora d’abordar l’estudi del 

seguíment de la rádio per part de la població. No obstant aixó, quan ens mourem 

en l’ámbit de les dades distributives, les xifres ens permetran una bona 

aproximació a les principáis variacions en Pevolució de les audiéncies durant 

aquest període.

En la década deis 80, s’ha produ'ít un retrocés en les audiéncies de rádio que, per 

al conjunt espanyol, s’estimava en un descens superior a 1*11 % en el període que 

va de l’any 1984 al 1988. La caiguda ha estat considerable en l’OM, la crisi de la 

qual va aparellada a la de l’OM a nivell mundial. L’FM, nova rádio d’oci i 

companyia, la rádio giradiscos i de consum, ha estat la que ha crescut a costa de 

la seua germana gran, tot i que no tant com per a aconseguir detenir la davallada 

global de la rádio. El punt d’intersecció es troba a la meitat de l’any 1984; l’OM 

caient i l’FM pujant.

Les tendéncies indicades per al conjunt espanyol es reprodueixen amb prou 

exactitud per al cas valenciá, tot i que sembla observar-se una lleugera 

recuperació a la fi de la década peí creixement relatiu de l’FM. Tanmateix, tot 

sembla indicar que l’augment de les cadenes de televisió, amb la irrupció de les 

privades, i de les hores d’emissió en el mitjá audiovisual, deixará per al record 

deis anys pretérits l’opuléncia de la radiodifusió.

L’any 1985, al País Valenciá, ja és evident la caiguda de l’OM i el domini de l’FM 

amb major nombre d’emissores i d’oients (vegeu quadre 1 de l’apéndix II). La 

tendéncia a la baixa de la rádio en OM continua en degoteix fins els anys 9G quan 

sembla que s’ha estabilitzat (de l’any 82 al 94, l’audiéncia en OM ha passat del 34

336



per cent al 14 per cent), mentre l’FM ha continuat creixent (en el mateix període de 

temps, raudiéncia en FM s’incrementa en prop de 20 punts percentuals; passa del 

23.5 per cent al 42.8 per cent). Tot i el creixement de l’FM que detura la caiguda 

del nombre d’oients, l’audiéncia global de rádio ha perdut més de 6 punts 

percentuals entre el 1982 (59.7%) i el 1994 (53.3%).

Les emissions en FM, per la millor qualitat del so, en els primer anys d’implantació 

d ’aquesta modalitat, s ’orientaren a la rádio-fórmula, pero, ben prompte 

incorporaren també programació convencional, la qual supera sempre els índexs 

d’audiéncia de Paltra modalitat de programació tal com podem veure al següent 

quadre 8.5.

QUADRE 8.5
EVCLUCIÓ DE L'AUDIENCIA DE RADIO AL PAÍS VALENCIA

SEGONS TIPUS DE PROGRAMACIÓ. 1966-1994
ANY FÓRMULA CONVENCIONAL TOTAL AUDIENCIA

1986 20.8 33.1 50.6
1987 20.3 30.6 47.4
1988 18.8 32.8 47.8
1989 21.4 32.7 49.9
1990 25.4 30.1 50.4
1991 24.7 32.9 52.2
1992 22.8 33.1 51.2
1993 20.0 36.9 51.9
1994 23.9 36.4 53.3

Fort: Acumulats anual d'EGM. Elaboració propia.

D’altra banda, si comparem les dades d’audiéncia de rádio al País Valenciá amb 

les de les altres comunitats autónomes, les dades valencianes globals se sitúen 

ben a prop deis valors mitjans per al conjunt d’Espanya, pero l’audiéncia en rádio 

convencional es troba sempre uns quants punts per davall de la mitjana 

espanyola, mentre que l’audiéncia en rádio-fórmula apareix sempre per damunt
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de la mitjana estatal (vegeu quadres 231,232, 233 i 234 de l’apéndix II). L’any 

1990, l’index valenciá de seguiment de la rádio-fórmula era el més elevat del 

conjunt espanyol, mentre que en el de rádio convencional el País Valenciá se 

situava en el lloc catorzé per comunitats autónomes i més de quatre punts per 

davall de la mitjana espanyola.

8.3.2.- Estructura del públic de la rádio segons les preferéncies en la programació.

Ens ocuparem en aquest apartat d’aprofundir en les preferéncies quant a 

programes de l’auditori de la rádio atenent les principáis variables 

sociodemográfiques (vegeu nota 8.10). La distribució segons la preferencia de 

programes, per al conjunt de la població valenciana és com segueix: en primer 

lloc, els programes musicals amb un 60% d’eleccions; en segon lloc, els 

informatius nacionals amb un 54%; i ja a molta distáncia segueixen, per ordre, els 

informatius regionals (25%); els programes esportius (19%); altres programes 

(14,7%); els d’informació internacional (12%); i finalment els concursos (6,6%).

Si atenem la variable sexe, les diferencies més destacades entre barons i dones 

apareixen peí que fa ais programes esportius, els musicals, altres, concursos i la 

informació nacional. Així, mentre el 34% deis barons trien els programes esportius, 

només ho fan el 4% de les dones. Quant ais programes musicals, són triats peí 

70% de les dones davant el 50% deis barons. En la preferencia per altres 

programes (tertúlies, consultoris, programes de participació deis oients...), 

comparativament, els trien més les dones (19%) que els barons (10%), tal com 

passa també amb els concursos, els quals són preferits peí 10% de les dones 

davant el 3% deis barons. Finalment, comparativament, són més barons els que 

trien la informació nacional (58,8%) que dones (50,5%). D’altra banda, la 

informació regional en la rádio interessa a una quarta part tant de barons com de
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dones (vegeu quadre 196 de Papéndix II).

Fins ais 30 anys la preferencia més escollida és la deis programes musicals, 

mentre que deis 31 en avant el tipus de programa que recull el percentatge més 

elevat és el d'informació nacional; així, per ais més joves la preferencia pels 

musicals arriba al 93% i disminueix fins al 48,7% deis que tenen més de 60 anys. 

La informació nacional que només interessa al 33% deis joves de 18 a 20 anys 

creix fins al máxim del 60% per al grup deis que tenen de 41 a 50 anys. L’interés 

per la informació internacional que sempre és relativament baixa té un sol del 6% 

entre els més joves i troba el sostre del 18% entre els més grans. Al seu torn, la 

informació regional és escollida com a programació preferida peí 17% i el 15% 

deis dos grups d’edat més joves, mentre que la trien aproximadament una quarta 

part deis que tenen de 26 a 40 anys i també deis més grans; els dos grups més 

interessats per aquest tipus d’informació són els formats pels que tenen de 41 a 50 

anys (32%) i els de 51 a 60 anys (31%).

Els programes esportius no mantenen una pauta regular per edats; així els dos 

grups amb major percentatge són els de 18 a 20 anys (21%) i els de 41 a 50 anys 

(22%), mentre que l’interés més baix el mostren els de més de 60 anys (16,7%). 

Quant a la programació d’altres, el grup que manifesta més interés és el de 26 a 

30 anys (18,7%), mentre que els menys interessats són els de 21 a 25 anys 

(10,4%) i els més grans (12%). Finalment, els concursos radiofónics interessen, en 

primer lloc, ais més grans (12%), seguits peí grup deis que tenen de 21 a 25 anys 

(8%) i el de 51 a 60 anys (7,5%) (vegeu quadre 197 de l’apéndix II).

Tots els grups no universitaris presenten el percentatge més elevat en l’opció pels 

programes musicals, els quals recullen els percentatges més destacats entre els 

que tenen estudis secundaris o d’FP (74%), mentre que la primera opció per ais
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dos grups d’universitaris és la informació nacional (74% i 76,5%, respectivamente 

Amb tot, la informació nacional és la segona en importancia per a tot els altres 

grups. La informació regional que ofereix la rádio, prou esquifida d’altra banda, la 

qual cosa explica els resultáis que venim observant, interessa menys ais 

universitaris (20% i 23% respectivament) que ais que no tenen estudis (30,6%), els 

quals, aquests darrers, són els que ofereixen el percentatge més elevat.

Els dos grups més interessats per la programació esportiva radiofónica són els 

d’estudis primaris (24,7%) i els de secundaris (21,3%), mentre els menys 

interessats són els universitaris mitjans (10,8%). Óbviament, la diferent preséncia 

de barons i dones en els diversos nivells d’estudis explica en part aqüestes dades; 

les titulacions mitjanes universitáries es trobaven llavors més feminitzades que les 

superiors. De la mateixa manera podem entendre la major incidéncia de l’interés 

pels concursos entre els que no tenen estudis, si atenem el major nivell 

d’analfabetisme de la població femenina (vegeu quadre 198 de l’apéndix II).

Novament, atenent ara la variable lloc de residencia, tots els grups mostren 

majoritáriament la preferencia per la programació musical, la qual obté el 

precentatge més elevat entre els que viuen en les ciutats més grans (64%). La 

informació nacional és la segona en les preferéncies de l’auditori i es triada, per a 

tots els grups, per la meitat o més deis seus components. El percentatge més 

elevat en aquest cas és per ais que viuen en ciutats entre 10.000 i 50.000 

habitants (59%). Peí seu compte, la informació internacional ofereix quant a 

preferéncies una divisió básica; d’una banda, la prefereixen quasi un terg deis 

habitants de les ciutats entre 50.001 i 100.000 habitants, mentre que, per a la resta 

de grups la proporció de preferéncia per aquest tipus d’informació se sitúa al 

voltant d’una décima part. D’altra banda, la informació regional interessa més a les 

ciutats petites (29%) i a les més grans (26%).
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Al seu torn, els programes esportius troben més eleccions entre els habitants de 

les ciutats més petites i les més grans (21% i 20%, respectivament). Els concursos 

assoleixen els percentatges relatius més alts entre els dos grups de ciutats 

menors, sent l’hábitat entre 10.000 i 50.000 habitants el que obté el percentatge 

comparatiu més elevat (10,5%). Finalment, les altres formules en la programació 

radiofónica són preferides per les ciutats més petites (22%) i les de 50 a 100.000 

habitants (18%) (vegeu quadre 199 de Papendix II).

Mentre a la provincia de Castelló i a la de Valéncia la preferencia que recull el 

percentatge més elevat és la de la programació musical (61,4% i 65%, 

respectivament), a la provincia d’Alacant la primera preferencia en percentatge és 

per a la informació nacional (60%), seguida per la provincia de Valéncia (56%) i la 

de Castelló a molta distancia (35%). La informació internacional és preferida en la 

programació peí 19% deis residents a la provincia d’Alacant, mentre que a 

Castelló interessa al 12% i a Valéncia només al 8%. Aquesta darrera dada troba 

explicado parcial peí fet de la major preséncia de residents estrangers en la 

provincia d’Alacant. Alacant i Castelló mostren més preferéncia per la informació 

regional en la radio (28% i 29%, respectivament) que Valéncia (23%).

Quant a la programació esportiva de les rádios, interessa a quasi un ter$ deis 

residents a la provincia de Castelló, a una cinquena part deis de la d’Alacant i a 

una sisena part de la de Valéncia. Al seu torn, la programació de concursos 

radiofónics obté el percentatge comparatiu més elevat a la provincia de Castelló 

(16,5%), seguida de Valéncia (7,4%) i, a molta distancia la d’Alacant (1,4%). 

Finalment, els programes d’altre tipus interessen més a la provincia de Valéncia 

(18,3%) que a la d’Alacant (11%) i a la de Castelló (6,8%) (vegeu quadre 200 de 

l’apéndix II).
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D’altra banda, aquells que se sitúen més a l’esquerra trien en primer lloc, i més 

que els altres grups, la informació nacional (74%), encara que la programació 

musical obté en aquest grup un 72% d’eleccions, situant-ios en ambdós tipus de 

programes per davant de la resta de grups, comparativament. La programació 

musical és l’opció més escollida pels grups de centre esquerra (62%) i centre 

(61%). El grup de centre dreta prefereix la informació nacional (67%) sobre la 

programació musical (48%). El grup més a la dreta fa el major nombre d’eleccions 

per a la programació musical (58%), mentre que la informació nacional només 

interessa a una cinquena part d’aquest grup. Potser, en aquest cas, cal considerar, 

Falt índex de lectura de periódics que presentava aquest grup com alternativa a la 

informació radiofónica, encara que també es produía agó mateix amb els més 

situats a l’esquerra, els quals, no obstant, mantenen també un alt nivell d’escolta 

de la informació nacional radiofónica. La informació regional en la radio és més 

escollida per l’opció més a la dreta (33,6%), per una quarta part de les posicions 

de centre dreta, centre i centre esquerra, i només peí 15% deis situats més a 

l’esquerra.

Quant ais programes esportius, observem una divisió básica en dos grups; els més 

a l’esquerra trien aquesta programació en una décima part, mentre que per a la 

resta de grups Felecció arriba a una cinquena part aproximadament. Una altra 

divisió básica es produeix peí que fa ais concursos, ara és el grup més a la dreta el 

que obté el major nombre d’eleccions (16,8%), mentre que la resta de grups se 

sitúen entre el 5% i el 7% d’eleccions. Una cosa semblant s’esdevé amb els altres 

tipus de programes, els quals són triats peí 21% del grup més a la dreta, mentre 

que la resta de grups oscil.len entre el 7,5% i el 12,5% (vegeu quadre 201 de 

l’apéndix II).

Dades d’enquestes posteriors, malgrat les diferencies técniques i quant a la
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ciassificació per programes respecte a l’estudi anterior, permeten afirmar alguns 

canv;is en la preferencia deis públics. Així, la programació musical continua en 

primer lioc en la preferencia de Tauditori, pero es produ.eix una notable caiguda en 

l’interés pels informatius radiofónics (vegeu quadres 202, 203 i 204 de l’apéndix 

II). Convé recordar en aquest sentit que la informació radiofónica va gaudir d’un 

cert prestigi durant els primers anys de la década deis 80 i especialment peí paper 

que va complir durant la crisi del 23 F. En els anys posteriors i amb la implantado i 

creixement de PFM, la radio informativa va perdent oients alhora que creix 

l’audiéncia dé la radio-fórmula.

8.3.3.- Algunes dades estructuráis sobre l’interés per la informació radiofónica.

En aquest apartat ens centrarem en analitzar els creuaments sol.licitats al CIS 

sobre la freqüéncia d’escolta de les noticies de radio per les principáis variables 

socidemográfiques, la qual cosa ens oferirá una bona aproximació a les 

característiques estructuráis de l’auditori. L’estudi a qué farem referéncia és de 

novembre del 1992, per la qual cosa les dades teñe encara plena vigéncia, atesa 

la proximitat temporal.

Per al total de la poblado valenciana, el 44% segueixen la informació radiofónica 

de manera diaria, prop d’un terg ho fan una o diverses vegades a la setmana, 

mentre que no les segueixen quasi mai o mai un poc més de la quarta part de la 

població.

Si atenem al sexe, comparativament, són més barons que dones els que 

mantenen un interés continuat per la informació radiofónica; el 68% del barons 

mantenen un seguiment diari o quasi, mentre que les dones ho fan en el 61% deis 

casos (vegeu quadre 205 de l’apéndix II).



Per edats, h¡ apareix una divisió entre els més joves i la resta de grups d’edat; així, 

mentre els joves de 18 a 20 anys segueixen les noticies de manera diaria o quasi 

en el 55% deis casos, la resta de grups superen sempre el 60%, sent els de 31 a 

40 anys, els que obtenen el percentatge més elevat (69,6%) (vegeu quadre 206 de 

l’apéndix II).

Quant a la variable lloc de residencia, hi apareix novament una divisió entre les 

ciutats més petites i la resta d’espais urbans; en les primeres, el seguiment 

quotidiá o quasi de les noticies a la radio és d’un 59%, mentre que ais altres grups 

d’hábitat és del 64% en amunt, sent les ciutats entre 50 i 100.000 habitants les que 

ofereixen el percentatge més elevat (68,5%) (vegeu quadre 207 de l’apéndix II).

Per províncies és la de Castelló la que presenta un percentatge més alt de 

seguiment quotidiá o quasi de la informació que ofereix la radio (74%), seguida 

per Valencia amb un 66% i la provincia d’Alacant amb un 57,7%, la qual cosa ens 

indica, si recordem les dades del 1985 peí que fa a la preferencia de programes, 

que s’ha produ'it un canvi important en el seguiment deis informatius per 

províncies. La provincia de Castelló que oferia llavors els percentatges més baixos 

se sitúa ara en primer lloc, mentre que la provincia d’Alacant que aleshores 

apareixia en primer lloc ara és la darrera, en percentatge comparatiu, quant a 

l’escolta de les noticies de radio. Tot i aixó, cal parar esment que les dades no són 

comparables en termes estrictes, atés que la demanda ais enquestats no era la 

mateixa, pero, les diferencies substantives de percentatges ens permeten atrevir- 

nos a fer aqüestes afirmacions (vegeu quadre 208 de l’apéndix II).

Atenent Péscala d’ideologia política, hi apareixen notable diferencies quant al que 

havíem assenyalat per a l’any 1985, tot i que cal reteñir les observacions
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acabades d’esmentar. Els grups que mantenen un nivell d’escolta més continuat 

de les noticies de radio són els més ideologitzats, és a dir, els que se sitúen al pol 

de Tesquerra i al pol de.1a. dreta (73% i 70% respectivament), mentre que la resta 

de grups oscil.len entre el 68,5% i el 62%, aquest darrer percentatge és el més 

baix i correspon al grup situat al centre (vegeu quadre 209 de l’apéndix II).

Finalment, és interessant veure la relació entre seguiment de les noticies en la 

radio i nivell de competencia lingüística en catalá. Els resultáis indiquen clarament 

com a major competencia lingüística és produeix també un major seguiment de les 

noticies radiofóniques. Així, els que el parlen i l’escriuen mantenen un seguiment 

quotidiá o quasi en el 70% deis casos, els que l’entenen i el parlen ofereixen un 

percentatge del 65%, els que l’entenen i no el parlen obtenen un 63% de 

seguiment de les noticies en la radio, mentre que els que no l’entenen ofereixen el 

percentatge més baix amb el 57,5% (vegeu quadre 210 de l’apéndix II).

8.3.4.- Evolució recent de la composició de l’auditori radiofonic.

A partir de les dades que ofereix l’EGM i centrant-nos en la mostra del País 

Valencia, hem realitzat un estudi específic, amb elaboració propia de quadres, per 

tal d’esbrinar Pevolució experimentada en la composició de l’auditori radiofonic 

segons les principáis variables sociodemográfiques. A tal efecte, hem pres dos 

moments de referencia, els acumulats anuals de 1990 i els de 1994.

La composició per sexes del total de l’auditori de la radio no ha experimentat a 

penes variació del 90 engá (54% de barons i 45% de dones). Ara bé, mentre l’any 

90 Paudiéncia d’OM es repartía a parts iguals per sexes, l’any 94 l’auditori de l’OM 

es compon majoritáriament de barons (63%), mentre que les proporcions en l’FM 

són molt semblants a les indicades per al total (vegeu quadres 172 i 184 de
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l’apéndix II).

Quant a la distribució interna a cada sexe de l’audiéncia, observem una minva 

semblant en ambdós sexes de Paudiéncia en OM i un increment de PFM que és 

comparativament més important en el cas de les dones (6 punts del 90 al 94). En 

qualsevol cas, comparativament, són més barons que dones els que segueixen la 

radio en les dues modalitats d’emissió (vegeu quadres 173 i 185 de l’apéndix II).

El principal grup de seguidors de la radio el formen els joves de 14 a 24 anys, els 

quals, alhora, són el grup més nombrós en l’escolta de PFM i els menys interessats 

per les emissions en OM. Així, Paudiéncia en OM creix amb l’edat, mentre que la 

d’FM minva amb Pedat, tant peí que fa a la composició en termes absoluts de 

Pauditori, com si ho mirem en les dades internes relatives a cada grup d’edat 

(vegeu quadres 174 i 175 de Papéndix II).

Si comparem les dades del 90 amb les del 94, les tendéncies indicades es 

mantenen, tot ¡ que es redueixen una mica les distancies. Així, entre els grups deis 

més joves creix una mica el seguiment de POM, mentre que els grups de la gent 

gran i més gran incrementen Pescolta de PFM (vegeu quadres 186 i 187 de 

Papéndix II).

D’altra banda, el grup més nombrós de Pauditori de la radio en termes absoluts, 

segons el nivell educatiu, el componen els graduats escolars i titulats de FP1, els 

quals són els més nombrosos en ambdues modalitats d’emissió (vegeu quadre 

178 de Papéndix II).

Atesa la influéncia que la distribució per a la població total deis nivells educatius té 

sobre la distribució de Pauditori total de la radio, resulta més interessant observar
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els percentatges que s’obtenen internament a cada nivell educatiu (horizontals). 

Així, podem veure com el seguiment de la radio s’incrementa, proporcionalment, a 

major nivell educatiu, tendencia que s’observa amb nitidesa, peí que fa a POM,. 

entre el grup deis universitaris, d’una banda, i la resta de grups, de l’altra. Quant a 

PFM, si bé la tendencia és la mateixa, el punt més alt Pobtenen els batxillers i els 

universitaris, comparats amb aquests, tenen un percentatge lleugerament inferior 

(vegeu quadre 179 de Papéndix II).

Peí que fa a l’evolució de Pauditori del 90 al 94, tots els grups incrementen 

lleugerament el seu seguiment de la radio, i es manté la tendencia de més escolta 

a major nivell educatiu (vegeu quadres 190 i 191 de Papéndix II).

Peí que a la composició total de Pauditori, val el que hem dit adés sobre el reflex 

de Pestructura social global en la distribució del total de radio. Així, óbviament, és 

la classe mitjana la que aporta en termes absoluts el major nombre d’efectius a 

Paudiéncia (40%) (vegeu quadre 176 de Papéndix II).

Si mirem com incideix Paudiéncia de radio dins de cada classe social, trobem que 

hi ha una relació directa entre la posició de classe i Píndex d’audiéncia 

radiofónica. És a dir, la classe alta i mitjana alta ofereix els percentatges més alts 

d’audiéncia tant per a POM (17%) com per a PFM (48%), i els percentatges baixen 

segons que es descendeix de classe social; per a la classe baixa són del 10,5% 

per a POM i del 23,6% per a PFM (vegeu quadre 177 de Papéndix II).

No s’observen importants variacions del 90 al 94 més enllá d’un lleuger increment 

en Pescolta, el qual és més apreciable en la classe baixa que passa del 32,7% al 

36% (vegeu quadres 188 i 189 de Papéndix II).
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Si atenem ara les dades relatives a cada un deis grups segons el lloc del 

residencia (horitzontals), podem veure com, per al total de radio en cada grup, són 

els residents a les capitals els que obtenen un percentatge comparatiu més elevat 

(60%), i el percentatge va minvant a mesura que es redueix el volum de Phabitat 

(48%, 46% i 45%, respectivamente Quant a PFM s’observa una diferencia nítida 

entre el grup de les capitals (46,5%) i la resta de grups ( de 34% a 37%). A POM la 

divisió es produeix, d’una banda, entre els habitants de les ciutats de més 50.000 

habitants i capitals (18% aproximadament), i, de Paltra, els de les ciutats més 

petites (11% i 12%, respectivament) (vegeu quadre 181 de Papéndix II).

L’evolució esdevinguda del 90 al 94, fa que les ciutats grans (50 a 200.000 

habitants) s’igualen comparativament amb les capitals peí que fa a Paudiéncia 

total de radio (57%), mentre els altres dos grups de ciutats més petites presenten 

també una audiéncia total comparativa semblant (50%). Aqüestes proporcions, 

amb lleugers canvis es mantenen també peí que fa a Paudiéncia d’FM, mentre que 

en Paudiéncia d’OM, les capitals es destaquen sobre la resta de grups, havent 

caigut una mica Paudiéncia a les ciutats grans respecte de l’any 90, mentre que ais 

altres dos grups es manté una proporció semblant a la que oferien Pany 90 (vegeu 

quadre 193 de Papéndix II).

La composició deis totals d’audiéncia en cada modalitat, atenent la participació de 

cada provincia, manté, a grans trets, el pes de cada provincia en el total de País 

Valencia. Ara bé, la provincia d’Alacant, per a Pany 90, ofereix una participació en 

Pauditori d’OM (38,4%) sensiblement superior al seu pes demográfic, mentre que 

per a Pany 94, aquesta major preséncia d’Alacant es manifesta en PFM (34%), i la 

provincia de Castelló, aquest mateix any, trenca les proporcions demográfiques 

amb un major pes en POM (15,6%) (vegeu quadres 182 i 194 de Papéndix II).
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En analitzar els percentatges interns a cada provincia, observem que Alacant 

presenta la major audiencia comparativa d’OM l’any 90 (16,8%), davant Castelló i 

Valencia que se sitúen al voltant del 13%. En FM és Valencia la provincia que obté 

el percentatge comparatiu més alt (41,3%), davant Castelló i Alacant que es troben 

al voltant del 36%. A la provincia de Valencia i d’Alacant Pescolta total de radio 

arriba aproximadament a la meitat de la població, mentre que la provincia de 

Castelló es troba aproximadament 5 punt per davall en termes comparatius (vegeu 

quadre 183 de Papéndix II).

L’evolució del 90 al 94 mostra els següents canvis; comparativament, ara és la 

provincia de Castelló la que obté el percentatge més alt d’audiéncia en OM (19%), 

front a la provincia de Valéncia i la d’Alacant que tenen un 13% aproximadament. 

En l’FM, Valéncia i Alacant se sitúen al voltant del 43%, mentre Castelló, sempre 

comparativament, no arriba al 38%. En qualsevol cas, a les tres províncies es 

donen percentatges semblants d’audiéncia total, al voltant del 53%, el que indica 

que s’ha produít un increment d’audiéncia a les tres demarcacions, de Pany 1990 

al 1994, i que aquest increment és més apreciable en el cas de la provincia de 

Castelló (vegeu quadre 195 de Papéndix II).

8.4.- El catalá a la radio.

La presencia del catalá en la programació radiofónica és paral.lela al procés de 

recuperació lingüística i presenta, per tant, les mateixes ambigüitats quant a la 

seua evolució. Si en la premsa el creixement del catalá venia condicionat pels 

baixos nivells d’hábit de lectura en aquesta llengua per part deis públics, a més de 

les importants limitacions de caire empresarial i estructural, en Pámbit de la radio 

hom podia pensar que era un mitjá de comunicació més propici al creixement 

rápid de la preséncia de la llengua propia. Les dades sociolingüístiques quant al
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nivell de comprensió oral de la població així ho avalaven. La creació i 

desenvolupament de la radio i la televisió autonómica, d’altra banda, partien de la 

idea que la normalització lingüística tenia en aquests mitjans un instrument de 

primer ordre en superar els entrebancs deis mitjans escrits.

Tanmateix, el fort predomini de la programació en cadena, centralitzada des de 

Madrid i realitzada en espanyol, la concentració de l’audiéncia en les grans 

cadenes estatals, la incapacitat de la radio pública autonómica per guanyar-se un 

espai suficient, el tancament de Radio 4 per part de RNE -emissora que emetia 

íntegrament en catalá amb programació de radio-fórmula-, i el desenvolupament 

precari i tarda de les radios municipals serien les principáis causes que 

explicarien el baix nivell de presencia del catalá a la rádio, sota les quals, 

óbviament, rau el conflicte lingüístic valenciá amb el feix d’actituds contradictóries i 

d’indecisions polítiques que hem explicitat en un altre moment.

Així, l’any 1991, de les 1.927 hores diáries de rádio emeses, 309 hores foren de 

programació en valenciá, el que suposa un 16 per cent del total (vegeu quadre 

226 de l’apéndix II). L’any 1993, quan ja havien comengat a emetre un bon grapat 

de rádios locáis, el percentatge d’hores en valenciá pujava al 18 per cent sobre un 

total de 2.748 hores diáries d’emissió (vegeu quadre 227 de l’apéndix II).

Aquests cálculs oculten, no obstant, que el 94 per cent de l’audiéncia de rádio al 

País Valenciá es concentra en les cadenes estatals (reviseu quadre 8.3), les quals 

no emeten en valenciá, llevat de petits espais en desconnexió en les emissores 

ubicades a comarques de fort predomini lingüístic valenciá (vegeu nota 8.11). Així, 

dones, la programació en valenciá a la rádio majoritáriament en castellá és ben 

exigua i es limita a programes de tertulia o de participació del públic on el valenciá 

és difícil d’evitar i fins i tot resultaría grotesc for9ar l’ús de l’espanyol. Cal deixar
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constancia que, prácticament, no hi ha cap programa informatiu en valenciá en 

aqüestes emissores de les grans cadenes, és a dir, fins i tot els informatius locáis o 

territorials són habitualment realitzats en espanyol (vegeu nota 8.12)........................

A les radios comerciáis independents que sorgiren de les concessions de 

llicéncies FM de l’any 1989, l’ús del valenciá és notablement superior peí fet que la 

Generaíitat n’exigia un mínim del 50 per cent per a les emissores amb cobertura 

dins el territori de predomini lingüístic valenciá. Unes poques d’aquestes noves 

emissores fan la totalitat de la seua programació en valenciá; hi destaquen les 

emissores Els Ports Radio de Morella, Rádio Vila-Real, Rádio Muro, Rádio Activa 

d’Ontinyent i Rádio Ribera Baixa de Sueca.

Radio 9, l’emissora pública autonómica, emet íntegrament en valenciá i la seua 

programació és reemesa en part a través de diverses emissores comerciáis 

independents i radios municipals. La desatenció que va patir inicialment per part 

de la direcció general de RTVV i l’escassa independencia informativa posterior, 

amb exclusió de col.laboradors i personatges públics vedats, l’han convertida en 

una rádio dócil al poder polític i poc atractiva informativament que, durant una gran 

part de la seua existencia, ha suprimit el debat polític per les entrevistes 

individuáis ais protagonistes de la vida política valenciana. Amb aquest perfil 

matinal que es combinava amb la radio-fórmula de la vesprada, ha primat el 

control sobre els continguts davant la imaginació i la novetat en la programació 

que li podria haver atorgat un millor lloc dins Pespai radiofonic valenciá. El resultat 

ha estat que, amb les dades més favorables, mai no ha superat el 4 per cent de 

l’audiéncia total de rádio al País Valenciá (vegeu Papartat 8.2.3 d’aquest mateix 

capítol). Xifra, en qualsevol cas, no menyspreable, pero que es podria haver 

superat si hagués primat la professionalitat sobre el control i si s’hagueren aprofitat 

les sinergies amb la TVV.
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Finalment, les emissores on predomina ús del valenciá en la programació són les 

radios lliures supervivents i les radios municipals. En general, Tus del valenciá 

s’ajusta a la realitat socioíingüística de l'ámbit de recepció. Així, en les comarques 

de major predomini lingüístic l’ús del valenciá oscil.la entre el 85 i el 100 per cent, 

tot sent majoria les emissores que fan la totalitat de la programació en valenciá; 

mentre ais territoris on s’acusa més el pes demográfic de la immigració l’us del 

valenciá oscil.la entre el 40 i el 70 per cent en el conjunt de la programació.

D’altra banda, per tal d’impulsar les emissions en valenciá a la rádio, la Generalitat 

Valenciana va regular (decret 10/1992) la concessió de subvencions a les 

emissores no associades a cap cadena de rádio que emeteren almenys el 50 per 

cent en valenciá en les zones de predomini lingüístic valenciá i almenys el 15 per 

cent en les zones de predomini lingüístic castellá. De l’any 1992 al 1995, la 

Generalitat Valenciana ha concedit a 13 emissores que reunien els requisits vora 

34 milions de pessetes per l’ús del valenciá, tot passant del módul fix d’1 milió a 

quatre emissores l’any 1992 a establir les quantitats a atorgar en funció de les 

hores d’emissió en valenciá (vegeu quadre 230 de l’apéndix II).
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CAPÍTOL NOVÉ: LA TELEVISIÓ AL PAÍS VALENCIA: 1982-1994

9.1.- Maro general.

En la dotzena d’anys que encarem en aquest capítol, la televisió ha passat d’un 

nivell de producció i difusió que es limitava a emetre durant unes 12 hores diáries 

a través de dues emissores de carácter públic controlades directament per l’Estat, 

a l’emergéncia i consolidado d’una nova configuració televisiva amb 8 televisions 

públiques de carácter autonómic, 3 privades, les dues públiques ja existents amb 

anterioritat (vegeu el següent quadre 9.1), a més de les noves televisions locáis i 

les emissions via satél.lit que es poden rebre al territori espanyol.

QUADRE 9.1
EMISSORES DE TELEVISIÓ EN ESPANYA 1991

EMISSORES DATA D'INICI HORES SETM.* COBERTURA

TVE1 28-10-1956 134 ESTATAL
TVE2 1-1-1965 130 ESTATAL
ANTENA 3 25-12-1989 136 ESTATAL
TELE 5 5-3-1990 128 ESTATAL
CANAL + 12-9-1990 138 ESTATAL
CSUR 27-2-1989 98 ANDALUSIA
TV3 16-1-1984 106 CATALUNYA
C33 11-10-1989 58 CATALUNYA
TM3 2-10-1989 118 MADRID
TW-C9 9-10-1989 112 P. VALENCIA
TVG 1-9-1985 98 GALÍCIA
ETBl 31-12-1982 81 P. BASC
ETB2 31-5-1986 83 P. BASC

FontrVillagrasa, J. M., dins Silj, A. "La Nuova Televisione 
in Europa'. Volum III.Gruppo Fininvest, Milano. 1992.
* Hores setmanals: mar? de 1991.

Com ha indicat Richeri (1994, págs. 47-58), els avangos técnics que multipliquen 

la possibilitat de canals a utilitzar posen en qüestió la idea del “monopoli natural” 

que havia estat hegemónica a Europa fins ais 70, mentre que el nou clima
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ideológic deis 80 (retorn a la privacitat, predomini de la ideología de l’empresa i de 

la competencia i crisi de l’Estat assistencial), les millores en les condicions de vida 

i l’extensió de l’educació comportaran l’emancipació del públic, el qual es 

fragmenta atenent a característiques, interessos i gustos diferenciats. Alhora, la 

llibertat d’expressió i el pluralisme ja no s’entenen com a drets amenagats que ha 

de protegir el servei públic, sinó com a llibertats que s’han de manifestar 

mitjangant la diversitat de mitjans i suports. És així com les televisions públiques 

entren en una crisi d’identitat i han de substituir la lógica de l ’oferta en qué havien 

basat la seua actuació per la lógica de la demanda que s’organitza sobre la funció 

del consum.

Així, dones, en l’ámbit espanyol i encara que amb retard respecte a d’altres paísos 

europeus, s’ha produít una important transformació del panorama televisiu que ha 

estat marcada per l’enorme creixement de les hores transmeses (s’ha passat de 

les poc més de 6.000 hores de l’any 1982, a les més de 80.000 hores de l’any

1992), tant per l’increment de les hores de transmissió diaria com per l’aparició de 

noves estacions de televisió, la qual cosa no s’ha traduít en un increment 

equivalent del temps mitjá d’exposició davant la pantalla que ha crescut 

relativament poc i molt lentament; i en segon lloc, peí procés de desregulació del 

sistema televisiu que s’inicia amb el procés de comercialització de TVE (retirada 

de l’aportació económica de l’Estat i finangament exclusiu per la publicitat), es 

continua amb el trencament del monopoli central amb l’aparició de les televisions 

autonómiques, tot i que sense trencar el domini públic de la televisió; i es completa 

amb l’autorització per a rebre televisió per satél.lit i, sobretot, amb l’aparició de les 

televisions privades.

Com a conseqüéncia de la nova situació, la creixent competencia entre les 

televisions portará a una obertura quantitativa i qualitativa a la publicitat amb
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importants increments deis inserts publicitaris i el recurs a altres formules com el 

| patrocini de programes en una dura lluita peí mercat publicitari que esdevé la font 

principal i quasibé única de finanqament en les televisions de cobertura estatal. 

Les manifestacions d’aquesta pugna es centraran en les rebaixes en les tarifes, 

primes i regáis per aconseguir campanyes i arribaran al merchandising (vegeu 

nota 9.1) i fins i tot a practiques de dubtosa legalitat o clarament il.legáis com 

l’espionatge.

Quant a la programació, la fixació d’una estructura de fluix continu vindrá 

acompanyada d’una concepció del blocs de programació cada vegada més llargs 

i fragmentáis (farcits d’inserts publicitaris i d’autopublicitat), de la proliferació deis 

programes contenidors, de la reemissió deis mateixos programes en hores 

diferents, de la substitució d’una programació setmanal per generes a l’emissió 

diaria de productes específics, i a l’alteració de la programació anunciada sempre 

que convindrá a l’estratégia competitiva (contraprogramació). Els resultats en els 

contnguts serán d’una pérdua rápida de qualitat amb el predomini omnipresent 

deis programes d’entreteniment de baix cost (concursos, talk-shows, reality-shows) 

i de les series i telefims nord-americans, la disminució deis programes culturáis i 

informatius o la seua expulsió a hores d’audiéncia baixa, en un model de televisió 

que reproduirá la tivu spazzatura de la Italia deis anys 80. És així com la promesa 

teleyisió de l’opuléncia esdevindrá en la realitat la televisió de l’espectacle 

redundant.

Quant ais públics, la característica principal será la fragmentado de les audiéncies 

que a partir d’ara es repartirán entre els diversos canals, amb una inicial febre del 

zapoing. En menor mesura, atesa la redundácia de les programacions, també es 

produirá la segmentado deis públics (diferents públics triaran programes distints) i 

l’au:osegmentació sostractiva deis sectors socioculturals més afavorits que fugiran
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de la degradado creativa i estética de les televisions cap a altres activitats d’oci o, 

dins del consum audiovisual, taran recurs al vídeo, la televisió de pagament o la 

televisió per satél.lit.

Del monopoli estatal a la concurrencia pública i privada.

El fet més reeixit de l’evolució de la televisió a Espanya és la pérdua del monopoli 

de RTVE, Paparell hegemónic del sistema comunicatiu espanyol durant décades 

que prolonga la transido comunicativa espanyola més enllá de la transido política, 

i el pas a la concurrencia pública i privada (peí que fa al marc normatiu d’aquesta 

transformado, vegeu el capítol sisé). Al País Valenciá la competencia en televisió 

comenga amb Tambada de les emissions de TV3 (Televisió de Catalunya) l’any 

1987. La seua recepció será possible per la iniciativa d’Acció Cultural del País 

Valenciá que instal.la una xarxa de repetidors. El moment clau, pero, de 

l’establiment d’un espai televisiu valenciá, més enllá de Tesquifit marge que 

produía el Centre Territorial de TVE, es produeix en iniciar-se les emissions de 

Canal 9, Televisió Valenciana, a l’octubre de 1989, la qual no tindrá massa temps 

per a competir, quasi en solitari, amb TVE -ates que Canal 9 va eixir a Taire 

ocupant la freqüéncia d’emissió a través de la qual es difonia TV3 al País 

Valenciá- perqué ais pocs mesos, primavera de 1990, comenga a rebre’s el senyal 

de les privades Antena 3 i Tele 5, i després de l’estiu arribaven les emissions 

codificades de Canal Plus.

Fou la televisió autonómica basca, Euskal Telebista, la que Tany 1982 havia 

trencat el monopoli estatal en la televisió amb una política de fets consumáis que 

s’emparava en les competéncies que atorgava al govern base TEstatut de Gemika. 

El 1984, la Generalitat de Catalunya seguia la mateixa estratégia i comengaven 

les emissions regulars de 7V3. S’hi establia, dones, tot i que dins del domini

356



públic, la competencia entre l’espai autonómic i l’espanyol a la televisió. La resta 

de televisions autonómiques, dependents aleshores de governs socialistes 

(Galicia, Andalusia, Madrid i País Valenciá), esperaran la Llei de Tercers Canals 

per adequar la propia legislació i comengar a emetre. En qualsevol cas, el model 

seguit per les televisions autonómiques, més enllá d ’algunes diferencies 

especifiques en la programació, adopta el model político-comercial de TVE 

(Bustamante,1989, págs. 97-108).

El conjunt de les televisions autonómiques, més RTV de Múrcia, la qual no ha 

emés fins ara, formaren a l’abril de 1989 una plataforma conjunta per tal d’ajudar- 

se mútuament aprofitant els avantatges que es podien traure de la unió a l’hora de 

comprar ais mercats internacionals, invertir en producció propia, desenvolupar 

tecnología, establir xarxes de comunicació, crear servéis comuns i integrar-se ais 

organs professionals internacionals. La FORTA (Federació d’Organismes de Rádio 

i Televisió Autonómics) ha desenvolupat en aquesta línia programes conjunts 

d’entreteniment (vegeu nota 9.2), ha fet compres importants de paquets de 

pel.lícules i teleséries al mercat internacional, ha aconseguit els drets d’emissió de 

la Lliga Professional de Fútbol per al període 1989-1997 conjuntament amb 

Canal Plus, i s’ha dotat d’una xarxa de telecomunicacions per a mantenir el fluix 

informatiu entre els canals (intercanvi diari de noticies) que formen part de la 

Federació. No ha aconseguit, pero, fins ara, formar part de VUER(Unió Europea de 

Radio i Televisió) peí bloqueig continuat que ha exercit RTVE (vegeu nota 9.3), 

amb el que aixó suposa d’inaccessibilitat a determinats avantatges i servéis.

En termes generáis, es pot afirmar que s’ha produít la consolidació de l’oferta 

televisiva que representen les cadenes autonómiques tot i les notables diferencies 

quant a la quota d’autofinangament, la més elevada de les quals és per a 

TV3/C33 que en supera el 80 per cent, mentre ETB i TVG se sitúen en les quotes
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més baixes d’autofinangament que a penes arriba al 30 per cent (vegeu quadre 

381 de l’apéndix II).

Els interessos socioculturals i político-económics vinculats a les televisions 

autonómiques i la notable acceptació per part del públic en la majoria deis casos 

permetran el seu manteniment durant els propers anys, tot i que es mantindran 

puntualment les tensions d’aquests anys per part deis sectors que en reclamen la 

privatització i critiquen les pérdues económiques que les acompanyen. D’altra 

banda, la resta de comunitats autónomes que no disposen de televisió propia 

prendran mesures encaminades a dotar-s’hi, tot i que previsiblement no 

desenvoluparan estructures tan complexes i costoses com les de les actuals 

televisions autonómiques (Corominas i López, 1994).

En arribar les televisions privades al País Valenciá l’any 1990, s’acaba el breu 

període de competencia entre televisions públiques i s’obre una nova etapa de 

lluita acarnissada per la captació de publicitat i per l’audiéncia amb les privades. 

Alguns deis aspectes negatius que s’havien iniciat sota el monopoli absolut de 

TVE, en perdre la subvenció estatal l’any 1982, i s’havien comengat a aguditzar en 

la pugna amb les televisions autonómiques, es desfermaran ara sense cap control. 

Les hores de publicitat total de les televisions creixen en un 500 per cent entre 

l’any 1989 i 1993 (vegeu quadre 364 de l’apéndix II), la programació de ficció 

ocupa més del 50 per cent de la programació total de les televisions privades 

(vegeu quadre 357 de l’apéndix II), mentre la programació d’informatius és molt 

baixa (cas extrem de Tele 5) o esdevé un instrument pregón de la lluita política on 

es barreja informació i opinió amb una estrategia barroerament manipuladora (cas 

d ’Antena 3). La contraprogramació arriba a extrems delirants que han provocat un 

important retrocés de les vendes en les revistes especialitzades en informació 

televisiva. Tot s’esdevé al rerefons d’una complexa trama d’interessos económics i
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polítics, amb canvis en la composició de l’accionariat de les cadenes privades 

d’escassa o nul.la transparencia, tant per la manca d’informació com per la 

utilització de noms i empreses i.nterposades, i un menyspreu absolut de la 

legislació quant a registres i requisits de la propietat, continguts i programació, 

límits de saturado publicitaria, etcétera, durant els primer anys (Díaz Nosty, 1994).

Aquest disbarat televisiu, lluny de marcar unes diferencies nítides entre televisió 

pública i privada, ha comportat un efecte d’arrossegament sobre el sistema 

televisiu públic que ha adoptat les mateixes estratégies competitives i de baixa 

qualitat. Fins i tot, s’ha produi't en alguns sectors una revalorització del model 

programátic de TVE anterior a í’última etapa desreguladora. En concret, peí que fa 

al cas valenciá, CanaI 9 s’ha destacat com una de les cadenes públiques que més 

ha programat entreteniment de tota mena.

Finalment, l’any 1994 van comengar les emissions de televisió a través de 

l’Hispasat: dos canals per a TVE (Canal Clásico i Teledeporte) i un per a cada una 

de les privades. A aquests 5 canals en espanyol via satél.lit, s’afegeixen els 5 de 

TPS-Canal Hollywood a través d’Intelsat-K (Canal Hollywood -pel.lícules i dues 

hores diáries de Play-Boy-, Tele Uno -de teleséries-, NBC -noticies-, Discovery, i 

Panda -per al públic infantil) i els 6 del luxemburgués Astra.

L’oferta audiovisual via satél.lit, tot i que molt minoritária encara quant a audiéncia 

(veceu quadre 241 de l’apéndix II), la creixent emergéncia de televisions locáis 

pendents de regulació legal i l’imminent desenvolupament de xarxes de cable a 

les principáis ciutats, completen l’oferta televisiva del País Valenciá.
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9.2.- L'oferta televisiva al País Valenciá.

9.2.1.- L'oferta des de l'espai espanyol.

En l’oferta que es es rep al País Valenciá des de l’espai espanyol, cal distingir 

entre emissors públics i priváis. Quant ais primers, la televisió pública d’abast 

espanyol és TVE que compta amb dos canals. Des del 1980, amb l’aprovació de 

l’Estatut de Rádio i Televisió (vegeu capítol quart), és un ens públic sotmés al 

control del Pariament. El primer govern socialista li va retirar la subvenció (1983) i, 

d’aleshores engá, s’ha finangat amb els ingressos de la publicitat i la 

comercialització de programes.

El 1990, la competencia de les privades es tradueix en una minva important per a 

TVE d’audiéncia i, consegüentment, d’ingressos publicitaris, la qual cosa l’ha dut a 

tornar a demanar la subvenció, demanda que no ha estat totalment satisfeta peí 

Pariament. De fet, els ingressos publicitaris de TVE s’han vist reduíts a la meitat 

entre l’any 1990 i el 1993, mentre els de les televisions privades han anat 

progressivament en augment (vegeu quadre 380 de l’apéndix II). L’any 1993 les 

pérdues de les dues cadenes estatals públiques es xifrava en 127.000 milions de 

pessetes. El deute financer acumulat es calculava en més de 200.000 milions de 

pessetes l’any 1994.

El déficit que arrossega RTVE ha estat objecte de debat permanent durant els 

darrers anys entre els partidaris de la privatització parcial o total i els defensors de 

la televisió de servei públic en un context en qué es barregen les argumentacions 

ideológiques amb els interessos de les televisions privades. No obstant aixó, no j 

ens trobem davant un fenomen específicament espanyol, com hem indicat adés, ■ 

sinó d’abast europeu, tot i que la seua emergéncia ha estat retardada a Espanya !
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per factors fonamentalment polítics.

D’altra banda,.TVE. ja havia iniciat Porientació comercial de la seua actuació, 

d’acord amb la lógica de la demanda, des de la meitat deis 80 quan 

progressivament havia incrementat les hores d’emissió, tot passant de les poc més 

de 6.000 hores deis primers anys de la década, a les més de 12.000 de l’any 1989 

i les prop de 15.000 de l’any 1992 (vegeu quadres 236 i 238 de l’apéndix II). Són 

els darrers anys d’esplendór de TVE amb l’éxit deis programes matinals de Jesús 

Hermida i l’emissió deis primers seriáis sud-americans {Cristal).

Quant a Pestructura de la programació, TVE ha mantingut per a la primera cadena 

una programació generalista, mentre que ha especialitzat la segona en un perfil 

que combina l’esport, ia cultura i el cinema menys ditos, el qual en hores 

d’audiéncia baixa s’emet en versió original subtitulada. L’any 1989, Púltim any 

sense privades, la programació, per generes, de la primera cadena de Televisió 

Espanyola es componía en un terg de ficció (films, séries i telenovel.les), una 

quarta part d’informació, una altra quarta part d’entreteniment (jocs i varietats), un 

10 per cent destinat al públic infantil, un 6 per cent de cultura i un 2 per cent 

d’esports. La segona cadena, al seu tom, programava esport en més d’una quarta 

part del seu temps i repartía la resta del temps en proporcions prou equilibrades 

que oscil.len entre el 14 i el 19 per cent entre ficció (19%), informació (17%), 

entreteniment (15%) i cultura (14%), amb un 5 per cent destinat al públic infantil. El 

prime time, tanmateix, a la primera cadena l’ocupava la ficció i l’entreteniment, 

mentre a la segona ho feia Pesport i la ficció (vegeu quadre 356 de l’apéndix II).

Elscanvis en Pestructura básica de la programació, a partir de la competéncia amb 

les relevisions privades, han suposat en els darrers anys -com a mostra prenem la 

programació de 1993- increments en la part del temps destinada a emetre ficció i
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programes infantils i una reducció deis programes informatius i culturáis en la 

primera cadena. La segona de TVE incrementa l’apartat de ficció, informació i 

divulgatius i disminueix la programació d’entreteniment i d’esport; ha incentivat, 

dones, el seu perfil cultural si parem esment, a més, que en programació de ficció 

el pes major es deu a l’apartat cinematografíe de difusió reduida (cinema elássie, 

pel.lícules no comerciáis d’arreu del món i cinema europeu) (vegeu el quadre 361 

de l’apéndix II). D’altra banda, la producció propia de TVE sobre el total emés se 

sitúa aproximadament en un 50 per cent.

Quant a l’emissió de ficció i com a resultat de l’augment de les hores d’emissió, 

entre l’any 1982 i 1989, TVE va anar incrementant el nombre de llargmetratges 

emesos fins a més del doble deis que emetia en la primera data de referencia 

(passa de 414 pel.lícules emeses el 1982 a 923 pel.lícules emeses el 1989). Peí 

que fa ais telefilms no produTts per TVE el nombre es triplica en aquest període 

(583 el 1982, front a 1.631 el 1989). En ambdós casos, llargmetratges i telefims, el 

predomini absolut quant a la procedencia deis productes de ficció es manté a favor 

deis EUA (vegeu quadres 359 i 360 de l’apéndix II).

El seguiment de TVEal País Valencia es manté, peí que fa a la primera cadena, en 

percentatges per damunt del 80 per cent de la població total fins a 1989, any en 

qué l’aparició de Canal 9 a l’octubre li suposa la primera minva significativa (del 

1988 al 1989 l’audiéncia de la primera cadena de TVEcau més de quatre punts). 

Anteriorment, del 1986 al 1987, l’entrada de TV3 li havia suposat una minva de 2 

punts des del sostre de 86,5 per cent d’espectadors que és el máxim de la década. 

Per contra, la segona cadena, que toca sol el 1985 amb una audiéncia del 24 per 

cent, creix fins al 1990 amb un 33,7 per cent. El perfil de la programació d’aquesta 

segona cadena fa que en un primer moment de concurréncia dins del domini 

públic no experimente cap disminució en el seguiment per part de l’audiencia, atés
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que el perfil generalista de Canal 9 repercutirá principalment sobre la primera 

cadena de TVE. Així, mentre la primera perd 12 punts d’audiéncia del 1989 

(80,6%) al 1990 (68,6%), la segona no experimenta variació i es manté prop del 

34 per cent.

L’eixamplament progressiu de la cobertura de les privades i la consolidació de 

Canal 9 provocaran una important caiguda de Paudiéncia de TVE en ambdues 

cadenes. Del 1991 al 1994, la primera cadena perd 23 punts i passa del 68 per 

cent al 45 per cent d’audiéncia, mentre que la segona perd 7 punts del 90 al 91 i 8 

punts més del 91 al 94 (vegeu quadres 1 i 2 de Papéndix II).

Peí que fa a l’oferta privada des de Pespai espanyol, els tres canals que finalment 

aconseguiren la concessió estatal foren Antena 3, Tele 5 i Canal Plus; aquest 

darrer en emissió codificada a la que es pot accedir previ abonament, i els dos 

primers en emissió en obert via éter de carácter generalista. Les tres televisions 

comengaren les seues emissions regulars durant Pany 1990. Les dues en obert 

arribaren al País Valenciá abans de l’estiu, pero en un primer moment només 

estenien la seua cobertura sobre la ciutat de Valéncia i área metropolitana. En 

fases successives Retevisión va ampliar la xarxa de distribució sobre les árees 

més poblades, de manera que Pany 1991 ambdues televisions arribaven a la 

major part de la població valenciana. Canal Plus, al seu torn, va retardar l’emissió 

regular fins a setembre de 1990.

Deixant de banda Canal Plus que ha mantingut l’estabiiitat del seu accionariat i 

sembla que una major transparéncia quant a la seua composició, els moviments 

de paquets d’accions i els incompliments de la Llei de Televisió Privada en aquest 

sentit constitueixen un deis capítols més negres deis darrers anys de la televisió a 

Espanya, tant per la seua opacitat com per les maniobres térboles i xocs
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d’interessos que s’hi han produít (vegeu nota 9.4).

Segons diversos cálculs realitzats pels experts, Pestructura de la propietat de les 

concessionáries de televisió a Espanya, si es tenen en compte els percentatges 

que depenen d’operacions de crédit i altres vineles, es troba distribuida en un 44 

per cent a mans del capital bancari, prop d’un 40 per cent de capital estranger i un 

17 per cent d’altres. En qualsevol cas, sembla ben ciar que no s’han respectat els 

límits de participació que fixava la llei i que no resulta fácil establir amb claredat 

qui són els amos de les televisions privades. D’altra banda, malgrat les peticions 

de diversos grups parlamentaris a reí de la crisi de Banesto \  l’actitud del Govern 

ha estat més aviat tolerant, potser peí temor a ser titllat d’intervencionista i que les 

televisions privades i els periódics afins desencadenaren una campanya en la 

seua contra.

L’estructura básica de la programació de les televisions privades que emeten en 

obert es construeix sobre la ficció i l’entreteniment en proporcions significativament 

superiors a les que ofereix TVE. Així, l’any 1990 (vegeu quadre 357 de l’apéndix 

II), Antena 3 destinava el 51 per cent del temps a la ficció (films, series, 

telenovel.les) i el 13 per cent a l’entreteniment, un altre 13 per cent s’hi destinava a 

informació i prop d’un 17 per cent al públic infantil. La cultura i l’esport hi assolien 

percentatges molt baixos (3,4% i 2%, respectivament). Peí seu compte, per al 

mateix període, Tele 5 superava a l’altra privada en el temps destinat a ficció i 

entreteniment (56% i 20%, respectivament), també hi ocupava més espai la 

programació esportiva (7%), mentre que oferia menys temps per ais xiquets 

(11,3%), el temps per a la informació era el més baix de totes les televisions (3,6) i 

la programació cultural era prácticament nul.la (0.5%) (vegeu nota 9.5).

1 El País, 22-10-94
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Del 1990 al 1991, Antena 3 va incrementar significativament els espais 

cinematografíes setmanals passant de 8 a 17 pel.lícules emeses cada setmana, 

mentre Tele 5 no va variar i. es ya maritenir en les 12 pel.lícules que emetia l’any 

anterior (vegeu quadre 358 de l’apéndix II).

L’estructura básica de la programació d’aquestes dues cadenes privades (any

1993), no experimenta canvis notables quant al predomini de la ficció i
♦

l’entreteniment més enllá de lleugers augments. Així, Antena 3 manté un poc més 

de la meitat total del temps a programar ficció i un 14 per cent a l’entreteniment, 

mentre que Tele 5 incrementa la ficció fins al 60 per cent del temps i 

l’entreteniment al 22 per cent. El temps destinat a informació a penes es modifica 

en Antena 3 (13%), mentre Tele 5, que es trobava sota mínims anteriorment, 

l’augmenta fins un 8 per cent. Aquesta darrera cadena incrementa la programació 

infantil fins al 16,6 per cent, mentre que Antena 3 en redueix dos punts (14,6%) 

respecte a l’any 1990. L’esport es redueix a la meitat en Tele 5 (3,5%) i 

s’incrementa en Antena 3 (5%) depenent de les oportunitat d’obtenir el drets de 

retransmissió d’esdeveniments esportius. La cultura continua sent un fenomen alié 

a la programació d’aquestes cadenes.

Potser, l ’aspecte qualitatiu més destacable en la programació de les televisions 

privades és el reforqament deis informatius. Ambdues segueixen l’estratégia de 

contractar presentadors que han fet la seua imatge a la televisió pública per tal 

d’ircrementar l’audiéncia d’aquests espais aprofitant la popularitat deis conductors 

i la seriositat i rigor informatiu que se’ls suposa associada. La “batalla de les 

estrelles” s’estén també ais programes d’entreteniment.

Un altre aspecte quantitatiu i qualitatiu a destacar, element central -vertebrador de 

la graella, regulador del temps i font principal de finanqament- de la televisió
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privada és la publicitat. Des de la perspectiva quantitativa les xifres són ben 

eloqüents: del 90 al 91, el temps que ocupa la publicitat en aqüestes emissores 

creix en un 195 per cent en Antena 3 (passa de 167 hores a 493) i en un 74 per 

cent en Tele 5 (passa de 383 hores a 667) (vegeu quadre 363 de l’apéndix II). La 

saturació publicitaria (proporció de temps que ocupa la publicitat en el conjunt de 

l’emissió diaria) fregava el límit legal en el cas de Tele 5 quan els cálculs es feien 

sobre el total anual, pero amdues televisions ultrapassaven amb escreix la 

legalitat quan s’analitzaven períodes més breus, com demostraven els informes 

mensuals de Media Planning, i encara més quan es descendia a Panálisi de 

determinades franges horáries. Així la saturació en el prime time era del 17,4 per a 

Antena 3 i del 20,7 per a Tele 5 a desembre del 1991.

La saturació publicitaria continua creixent en els anys següents. L’any 1993 les 

dues cadenes se sitúen en un percentatge superior (12%) ai límit legal (10%), i en 

juny del 1994 la saturació publicitaria en Tele 5 era del 20,4 per cent i en Antena 

3 del 17,5 per cent. L’any 1993 la freqüéncia d’interrupcions de la programació per 

a l’emissió de publicitat era cada 11 minuts en Tele 5 i cada 15 minuts en Antena 

3 , períodes que es feien prou més curts al prime time. Mesurat per aquest 

investigador, Tele 5 va arribar a interrompre pel.lícules de gran atractiu per a 

l’audiéncia cada 7 minuts. Tot i la tardana intervenció guvernamental que durant 

molt de temps va tolerar les infraccions, finalment, una volta promulgada la 

transposició de la directiva europea de televisió, el MOPTMA va sancionar les 

dues televisions per l’excés de publicitat diaria2.

Des del punt de vista qualitatiu, aquest diluvi d’espots ha comportat una important 

minva en Pelaboració estética i retórica i en els esforgos quant a producció i
I

realització de la publicitat, la qual durant un temps sembla que prefería la repetició \
I

  |
2 Levante-EMV, 9-11-94. I
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ad infinitum d’un espot mediocre a l’impacte d’ empremta d’un bon espot. El preu 

de la repetido s’havia de sostraure de la producció. L’estancament de la inversió 

publicitaria televisiva total durant els darrers anys, la qual no crejx des d’abans de 

Paparicíó de les cadenes privades, a més del recurs a altres formules que ja hem 

tractat i Paparició d’espais publicitaris compactes ( Teletienda), ha tingut també com 

a conseqüéncia importants descomptes sobre les tarifes oficiáis de les cadenes 

que, en el cas de les privades que tractem, superen el 80 per cent segons 

PAssociació Espanyola d’Anunciants (Medina, 1995, taula 8, pág. 205). Finalment, 

aquest desori també ha suposat un reforgament del zapping que encara ha afeblit 

més l’efectivitat publicitaria i és objecte de preocupado entre els professionals del 

sector.

Quant a Paudiéncia de les dues televisions privades que emeten en obert, limitant- 

nos ais acumulats anuals d’EGM (vegeu quadre 2 de Papéndix II) i deixant de 

banca el primer any d’implantació, Pany 1991 Antena 3 assoleix una mitjana de 

18,2 per cent d’espectadors, mentre Tele 5 n’obté un 25,7 per cent. Fins Pany 

1993, Tele 5 continuará per davant & Antena 3 al País Valencia (33% i 24,8%, 

respectivament per a Pany 1992). L’excés publicitari de Tele 5, la continua 

interrupció deis programes, Patipament de Paudiéncia quant a Pespectacle vanal i 

redundant, alhora que es produeixen canvis importants en Paccionariat d'Antena 

3 i una reorientado del model de televisió i els continguts de programado que 

incentivaran la informado, els programes de debat i Padquisició d’alguns éxits 

cinematografíes (vegeu nota 9.6), faran que aquesta cadena -instrument mediátic, 

d’altra banda, de la nova majoría (Partit Popular) i alhora difusora d’alló que oculta 

o m'nimitza TVE en plena crisi del Govern del PSOE- assolesca progressivament 

el lideratge quant a audiencia televisiva. La mitjana de Pany 1994 dona el major 

seguiment absolut, per davant també de TVE (45%)i Canal 9 (34,7%), a Antena 3 

(48%), mentre Tele 5baixa al 36,8 per cent.
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El contrast de les dades anteriors (EGM) amb les que ofereix Ecotel, referides a 

quota d’audiéncia (vegeu quadres 376, 377 i 378 de l’apéndix II), no modifica el 

ránquing que hem explicitat peí que fa a les televisions privades, les quals van 

guanyant audiencia a costa de TVE, principalment, i després també de Canal 9.

Peí seu compte, Canal Plus, en gran mesura alié a les lluites entre les televisions 

via éter, tot i que l’expansió de I’oferta li crea certes dificultats per a captar abonats 

en un primer moment, resulta beneficiat per la degradació deis continguts i la 

contraprogramació ferotge que practiquen les altres televisions. L’eix de la seua 

programado codificada és l’oferta cinematográfica (60%) (vegeu quadre 361 de 

l’apéndix II), composta per pel.lícules de producció recent que s’emeten sense talls 

publicitaris, les exclusives d’esdeveniments musicals i altres programes d’aquest 

caire (9%), els programes divulgatius (6%) i els infantils (4%), i la transmissió els 

diumenges d’un partit de la Lliga Professional de Fútbol que ha utilitzat com a 

reclam per a aconseguir nous abonats entre els sector més populars. A més, emet 

en obert els informatius (6%), algunes series (4%) i programes d’entreteniment i 

darrerament un talk show d\ar\.

Canal Plus, creix a poc a poc en audiencia entre els valencians (2,3% l’any 1991, 

4% el 1992, 5% el 1993 i 5,3% el 1994). A principi de l’any 1995, anunciaven 

haver superat el milió d’abonats a tot Espanya, deis quals en tenien 82.830 al País 

Valencia 3 . Com veiem, Canal Plus creix rápidament els primers anys -el salt del 

91 al 92 és el més destacat (l’any que les televisions contraprogramaren 

perillosament que titulava la premsa)- i després se li fa més difícil.

Finalment, sense considerar ara les emissions per al País Valencia del Centre 

Territorial de TVE, convé assenyalar que les televisions privades realitzen una

3 El País, 27-1-1995
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programació prou compacta i centralitzada i n’efectuen poques o cap 

desconnexió territorial en les diverses comunitats autónomes. De fet, la Llei de 

Televisió Privada (10/88) no contemplava l’estructuració autonómica de l’Estat i, 

per tant, no donava cap competencia ais governs autónoms en aquesta materia. H¡ 

exigía la cobertura “nacional” per a la programació i deixava la porta oberta a 

desconnexions territorials d’acord amb les zones que establiria el Plá Técnic -les 

quals, d’altra banda, no sempre coincideixen amb la realitat autonómica-, tot 

condicionat-ho a qué aqüestes emissions territorials no excediren la durada de 

Pemissió “nacional” (Corominas i López, 1994, pág. 86). Com s’ha vist, massa 

prevencions centralitzadores per a tan poca voluntat per part de les televisions 

privades. Tele 5 s’ha limitat a emetre alguns programes d’ámbit estatal en versió 

doblada al catalá a través del sistema dual. Antena 3 s’ha dotat d ’una xarxa 

regional de delegacions i un centre de producció de programes a Barcelona, i 

emet informatius per a Balears, Aragó, Tenerife i Las Palmas. Pero, en el cas 

valencia, després d’un primer moment (1990) en qué, durant uns mesos, va 

emetre un informatiu diari a migdia, les desconnexions només afecten alguns 

blocs publicitaris. Aquesta actuació es contradiu amb Jes intencions iniciáis quan 

declaraven que emetrien 18 hores setmanals de programació per a Valéncia, entre 

les quals inclourien un programa cultural que s’emetria parcialment en valencia4.

9.2.2.- L'oferta des de l'espai catalá.

Aquesta oferta comenga, per a les comarques del nord del País Valenciá, alhora 

que s’inicien les emissions regulars de 7V3 l’any 1984. Progressivament, s’anirá 

estenent cap ai sud a mesura que Acció Cultural del País Valenciá instal.lará els 

repetidors que ho faran possible, xarxa que será reforgada per la inicitativa 

d’alguns ajuntaments que, al seu tom, instal.laran microrepetidors per tal de

4 Declaracions de Martín Ferran al Levante-EMV(10-2-1990).
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millorar la qualitat del senyal rebut, mentre el delegat del Govern central 

s’entestava a impedir-ne la recepció mitjangant actuacions legáis i administratives. 

Al País Valenciá, a més, Tambada de 71/3 va comportar un moviment prácticament 

espontani de renovació d’antenes particulars i col.lectives per tal de poder rebre- 

la, de manera que la infrastructura doméstica en aquest aspecte, abans de 

Taparició de Canal 9, havia millorat considerablement.

Diversos factors conflueixen en la bona rebuda i extensió de TV3 dins el territori 

valenciá. En primer lloc i de carácter general, el fet de poder fruir d’una opció més 

al televisor, diferent de Túnica oferta aleshores disponible (TVE). Es tracta, dones, 

d’un argument fort en la situació d’escassa oferta televisiva que és paral.lela a la 

creixent demanda per part del públic d’accedir a d’altres possibilitats. I diem 

argument, perqué, a nivell popular, de vegades a cada reunió d’escala de veínat, 

es tractará la qüestió de millorar la infrastructura comunicativa de Tedifici per tal 

d’accedir a TV3 i eventualment a Toferta via satél.lit. El fet que cadascú pot 

sintonitzar o no la nova opció televisiva será Targument definitiu que reblará el 

clau davant Toposició deis sectors anticatalanistes que només poden argüir des 

de les seues fóbies ideológiques i lingüístiques i enfrontant-se al principi de la 

lliure elecció. Fins i tot aquests darrers practicaran el seguiment de TV3, encara 

que de vegades ho faran ocultant-ho ais amics i vei'nat. En segon lloc, el fet de 

poder seguir els partits de la Lliga de Fútbol será el principal factor en Textensió de 

la seua audiencia a nivell popular. Finalment, entre els sectors de més nivell 

cultural primará la possibilitat d’accés a una altra font informativa en el sentit més 

ampli -més enllá deis Telenotícies, volem dir-, el fet de poder fruir d’una oferta 

televisiva en la propia llengua que resultava totalment novedós i atractiu, així com 

poder oferir ais filis programació infantil en la propia llengua. D’altra banda, els 

xiquets i joves que segueixen Tensenyament en valenciá apareixien com els
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majors seguidors de TV3 al País Valenciá 5 , seguiment que també era majoritari 

entre els joves valencianoparlants en general.

La novetat de TV3 és de gran importancia comunicativa i cultural al País Valenciá. 

Des del punt de vista cultural, contribueix a neutralitzar els discursos 

secessionistes quant a la unitat de la llengua, els quals queden negats cada 

vegada que algú sintonitza TV3, i alhora reforga la percepció social de la unitat del 

catalá, incrementa el prestigi del catalá al País Valenciá en la mesura que 

demostra cada dia que és una llengua apta per a tota mena de continguts, des 

deis més populars ais més elitistes, i acostuma el públic a escoltar en catalá les 

grans estrelles de la indústria audiovisual nord-americana, cosa amb la qual 

preparava el camí per a la futura Televisió Valenciana. Quant a l’impuls del sistema 

televisiu valenciá, la sola existencia de TV3 és la prova més evident que és 

possible fer una televisió autonómica per ais valencians i en valenciá. En aquest 

sentit, després d’un primer període en qué la Generalitat Valenciana -a pesar que 

la Llei de Oreació de RTVV havia estat aprovada al Parlament espanyol- no 

n’impulsa els preparatius (vegeu nota 9.7), la demanda social creixent per una 

Televisió Valenciana i el perill de desprestigi del Govern valenciá acusat de 

sotmetre’s a les indicacions del Govern central del mateix partit, a més deis 

avantatges, tan valorat's pels polítics de tota mena, quant a orientació de l’opinió 

pública que permet el control de la televisió, taran que la Generalitat Valenciana 

pese els mitjans que caldran per a la posta en marxa de Canal 9.

Quant al perfil básic de la programació de TV3, ha seguit el model de televisió 

pública implantat per TVE, tot i que en els primers anys programava menys ficció i 

més esports que la primera cadena de TVE, la causa del qual remet ais costos del

6 Dades de la investigació de García Ferrando, Manuel i Ninyoles, Rafael (treball de camp dirigit per 
Xambó, Rafael): Actituds deis escolars davant l’ensenyam ent del i en valenciá. 
Generalitat Valenciana, 1988. Mímeo.
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doblatge per a la ficcció i, peí que fa a l’esport, al fet que TVE havia especialitzat la 

segona cadena, el que explica també que TV3 programara més espais culturáis 

que la primera de TVE (vegeu quadre 356 de l’apéndix II).

En la programació de ficció, TV3 ha seguit donant un major pes a les séries (al 

voltant d’una quarta part de la programació total per ais anys 1990 i 1993), mentre 

practica una política més selectiva en les emissions de cinema, encara que les ha 

augmentades progressivament (9% el 1990 i 17,5% el 1993). En informatius, s’ha 

mantingut per damunt de la mitjana de la resta de televisions autonómiques (14% 

el 1990 i 18,4% el 1993). Quant ais programes d’entreteniment i infantils, s’ha 

mantingut en una posició mitjana peí que fa al temps que h¡ dedica en comparació 

a les altres televisions públiques. L’esport era un deis reclams importants i, de fet, 

era la cadena de televisió generalista que en termes absoluts més temps hi 

dedicava l’any 1990 (11,7%), només precedida per La 2 de TVE (13,4%). Amb la 

posta en marxa del segon canal de Televisió de Catalunya (Canal 33) l’any 1989, 

per tal de fer front a la ¡mminent emergencia de les privades que afeblirien la 

presencia del catalá en l’espai televisiu, TV3 va modificar la seua programació 

cedint en gran part l’esport, la cultura, la informació tematitzada i l’educació al 

C33, el qual, d’altra banda, no es rep al País Valenciá (vegeu nota 9.8).

La interrupció de la programació per a l’emissió de publicitat presenta, a 7V3, uns 

índexs de saturació moderáis (7% per a l’any 1992 i 6,1% per a l’acumulat de 

gener-abril de 1993), per davall deis que presenten les privades (15,5% Tele 5, i 

10,7% Antena 3, per al darrer període esmentat) i TVE1 (9,6%), i en una posició 

baixa dins les televisions autonómiques (González Navarro, 1993, pág. 259). I 

aixó, malgrat que TV3 és la que aconsegueix un percentatge més elevat 

d’autofinangament dins les televisions públiques (el 83% l’any 1991 i el 74% l’any

1993). (Coraminas i López, 1994, pág. 91).
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L’audiéncia de TV3 al País Valenciá es distribueix de manera irregular si atenem la 

possibilitat de recepció que depén de la infrastructura técnica de la xarxa privada i 

la realitat sociolingüística valenciana. Per al conjunt del territori, segons les dades 

d’EGM, Pany 1987 era seguida peí 5,4 per cent de la població, percentatge que 

Pany 1988 puja al 9,3 per cent d’acord amb el desenvolupament de la xarxa. De 

fet, Pany 1987, a les comarques del nord era seguida peí 15,4 per cent de la 

població, mentre que a Parea de Valencia la seguien el 4,9 per cent i a Alacant el 

2,4 per cent. L’any següent el seguiment puja a tot el territori (16,5% a Castelló, 

10,4% a Valencia i 5% a Alacant (vegeu quadre 1 de Papéndix II). El 1989, abans 

del tancament deis repetidors tenia una audiencia mitjana del 8 per cent (vegeu 

quadre 247 de Papéndix II).

El conflicte que apareix Pany 1989, i que provoca el tancament temporal deis 

repetidors d’Acció Cultural per ordre guvernativa, fa que en els anys següents 

Paudiéncia de TV3 minve significativament. D’una banda, perqué, tot just reiniciat 

el servei del senyal per la xarxa privada, caldrá reorientar les antenes o tornar a 

sintonitzar per la nova freqüéncia en qué emet, de l’altra, perqué Paparició de 

Canal 9-Televisió Valenciana li llevará una part important de Paudiéncia, atés que, 

a més d’emetre en la mateixa llengua, és la televisió propia i els seus continguts 

interessen més ais valencians. A partir d’aquest moment, TV3es mantindrá en uns 

percentatges globals d’audiéncia que oscil.len entre el 3 i el 4 per cent. Tot i que 

també cal considerar que quasi la meitat de la població valenciana no pot 

sintonitzar 7V3en bones condicions de recepció (dades EGM de 1994).
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9.2.3.- L'oferta d'ámbit valenciá

L’oferta de televisió que abasta el conjunt del territori valenciá és constituida per 

les emissions del Centre Territorial de TVE a la Comunitat Valenciana i les de la 

televisió autonómica Canal 9. Quant a l’oferta de TVE per al País Valenciá, 

coneguda sota la denominació d'Aitana, cal indicar que s’ha limitat des deis seus 

inicis ais anys setanta a una producció curta centrada en els informatius de migdia 

i ocasionáis desconnexions per esdeveniments singulars. Així, l’any 1985 emetia 

una hora diaria, entre les 13,55 i les 14,55 hores, que dividía en tres parts: un 

Avang Informatiu, el magazine “Cita a las dos” i l’informatiu Aitana. Hi usava 

exclusivament el castellá en un 80 per cent del temps, amb un 10 per cent d’ús del 

valenciá i un altre 10 per cent en qué eventuaiment es podia emprar el valenciá 

(depenia deis invitats al magazine).

En aquest mateix any (1985), RTVE va comengar el pía de descentralització i 

regionalització de les emissions de publicitat que ¡nclourá desconnexions 

publicitáries en 1’horari nocturn d’audiéncia máxima. El Centre Territorial de 

Valencia va recaptar en a penes mig any prop de 200 milions de publicitat. En 

anys successius, i a mesura que s’han ampliat les franges horáries de publicitat 

gestionada i emesa a cada ámbit territorial, el Centre de Valencia ha incrementat 

la seua aportado ais ingressos de RTVEfins a representar el 10 per cent del total 

recaptat pels circuits territorials amb 2.342 milions de pessetes l’any 1989 (vegeu 

quadre 240 de l’apéndix II). L’any 1991, aquesta estrategia de diversificado 

publicitária, que TVE havia posat en marxa per a fer front a la immediata 

competencia amb excel.lents resultáis, ja es veu clarament afectada per la 

concurrencia de les televisions autonómiques i privades, de manera que també 

per aquesta via descendeixen els ingressos de TVE.
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Tornant a la programació d'Aitana, Pany 1988 s’amplia el temps de desconnexió 

que passa a ser de més de 2 hores diaries, pero amb Pinconvenient que s’emeten 

per la segona cadena, la qual cosa té un efecte. negatju sobre Paudiéncia. Els 

continguts continúen sent els mateixos amb més temps per a magazines. L’any 

1989 es torna a la primera cadena, es retalla una hora de programació i s’emet a 

Phorari de 13,55 a 14,55 hores. També s’hi inclouen 5 minuts per a un informatiu a 

la vesprada, de 20,20 a 20,25 hores 6 . Ja en els 90, es torna a modificar la 

programació deis centres territorials que quedará fixada en mitja hora a migdia, de 

14,30 a 15 hores, i mitja hora a la vesprada, de 20 a 20,30 hores. Així, Pany 1992 

les hores de programació del Centre Territorial a Valencia foren un total de 250 i 

escaig (vegeu quadre 239 de Papéndix II). Tots aquests canvis d’horari i temps de 

programació territorial creen problemes d’organització interna del treball i 

desorienten Paudiéncia.

D’altra banda, la preséncia del valenciá a la seua programació no ha experimentat 

canvis destacables; per a Pany 1995 l’ús del castellá ocupava el 76 per cent del 

temps. Els criteris d’ús d’una i altra llengua són ben estrambótics. Des de 

Pobservació continuada, només es podia percebre una barreja arbitrária de 

llengües, una mena d’ara sí, ara no, que depenia del criteri deis redactors, de 

Peditor i de la direcció, segons el cas. Aquesta práctica comportava usos xocants 

habituáis, com ara, introduir una noticia en valenciá, a la qual segueix un 

reportatge de desenvolupament en qué la veu en off és en castellá i que, al seu 

torn, inclou declaracions en valenciá d’algun entrevistat, tot tancant el reportatge el 

mateix redactor de la veu en off que, ara en pantalla, parla a Paudiéncia en 

valenciá. Darrerament, sembla que ais informatius s’ha fixat el criteri que parlen en 

valenciá els conductors-presentadors quan fan les entredades a les noticies, 

mentre que els vídeos que les desenvolupen es locuten en castellá.

6 Levante-EMV, 21 -9-1989
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Peí que fa a ('audiencia que segueix els informatius territorials de TVE al País 

Valencia, l’any 1989 tenia un seguiment diari superior al 30 per cent de la 

població, la qual cosa ve a representar la majoria deis qui dinaven a casa. Per a 

Pany 1990, la minva és important i es sitúa en un 10 per cent (vegeu quadres 248 i 

252 de Papéndix II). L’interés de Paudiéncia per aqüestes emissions continua 

davallant en els anys successius (vegeu quadre 257 de Papéndix II). Més encara, 

quan Canal 9 amplia Pinformatiu del migdia que és el principal rival de TVE-CV.

El Centre Territorial de TVE, tot i el procés de descentralització iniciat a la segona 

meitat deis 80, no té una posició definida quant al paper que li correspon dins 

Pespai comunicatiu valenciá, la qual cosa es tradueix, a més del comportament 

errátic quant a Pús del catalá, en una subordinació total ais plantejaments de la 

direcció central. No es pot entendre d’altra manera que el mateix director de TVE- 

CV considere prioritari, per davant de la programació territorial, servir noticies ais 

Telediaris centráis (Agudo, 1991, pág. 81), les quals, com ell mateix informa, són 

seleccionades per a Pemissió amb criteris que s’allunyen de la realitat valenciana i 

responen ais topics centráis que sobre la nostra societat predominen a Madrid. 

Agudo ho atribueix a la forga del costum. El cas és que, per exemple, de totes les 

noticies emeses sobre el País Valenciá ais Telediaris centráis, de gener a octubre 

de 1990, només un 5 per cent es referien a la política valenciana, mentre els temes 

de societat (60%), successos (17,5%), esports (9%) i cultura (8,5%) precedien en 

Pinterés per ais editors centráis. Hi predomina, dones, el tractament espectacular i 

de crónica negra que rep el País Valenciá ais noticiaris quan és objecte de la 

informado. A més, és ben coneguda la marginado deis professionals del Centre 

Territorial de Valéncia quan es tracta de cobrir algún esdeveniment de relleu. Com 

a dada anecdótica, pero ben il.lustrativa, el nou d’octubre del 1994 la segona 

edició del telediari no va fer cap referéncia a la Diada deis valencians.
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Finalment, peí que fa a dotació material del Centre Territorial, després de molts 

anys de penúria, l’any 1995 TVE-CV s’ha instal.lat al Pare Tecnológic de Paterna, 

des del qual també s’emet la programació d’Hispavisión per a América. En la 

construcció de l’edifici i la dotació técnica la Generalitat Valenciana ha participat 

amb una aportado final de 800 milions de pessetes 7. L’edifici estava previst per a 

acollir les emissions d’Euronews, per la consecució de les quals la Generalitat 

Valenciana havia apostat fermament. Finalment, com és sabut, s’ha instal.lat a la 

ciutat francesa de Lió.

Indubtablement, l’eix del sistema televisiu valenciá, vista la precarietat de les 

emissions especifiques de TVE, el constitueix Canal 9-Televisió Valenciana, el 

qual va comengar a emetre regularment el 9 d’octubre de 1989.

Ens detindrem primer, per bé que breument, a analitzar el conflicte que es provoca 

a Pinici de les emissions de Canal 9. Tot i que al seu moment s’adduíren raons de 

carácter técnic, per part de la Direcció General de Telecomunicacions del Govern 

central, per a assignar a Cana! 9 la freqüéncia d’emissió que s’estava usant per a 

difondre el senyal de TV3 al País Valenciá, ningú no va dubtar que es tractava 

d’una operado de carácter polític per tal d’impedir la recepció de TV3. Les 

declaracions de l’aleshores ministre del ram, José Barrionuevo, quedaren en 

entredit quan Acció Cultural del País Valenciá, fent algunes modificacions 

técniques ais repetidors, va reiniciar les emissions de TV3 per al País Valenciá 

sense tapar el senyal de Cana! 9. Certament, la Llei de Tercers Canals autoritzava 

les televisions autonómiques només per ais territoris respectius, pero en el context 

europeu de la televisió sense fronteros resultava difícilment justificable aquest 

argument de caire legal.

7 Levante-EMV, 22-1-1995.
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Així, dones, l’esperit jacobí del partit del Govern central i autonómic que continuava 

la línia secular d’aíllar el País Valenciá de la resta del domini lingüístic catalá, 

l’aproftament, una vegada més, per a enfrontar els suposats interessos deis 

valencians al quiméric imperialisme catalá planaven en aquest conflicte, alhora 

que la renovació i adequació del pare d’antenes domestiques posava Canal 9 en 

una posició óptima per a iniciar les emissions ocupant, amb totes les de la llei, la 

freqüéncia amb qué es difonia TV3. D’altra banda, tot i que des de Canal 9 es feia 

referencia continua a la competencia deslleial i ais interessos quant a cartera 

publicitária que 7V3podia esgrimir en les seues tarifes per l’audiéncia que tenia al 

País Valenciá, encara que no són menyspreables, com tampoc ho és el fet de la 

concordanga quant a compres de producció aliena a través de la FORTA, cal 

destacar que el conflicte es produeix al si de la societat valenciana, entre els 

ciutadans i organitzacions civils que volen fruir de la recepció de TV3 i els 

interessos de Canal 9 i del Govern central i autónom. La CCRTV es va mantenir en 

tot moment al marge de la polémica i sempre ha mantingut oficiaiment que ells 

emeten per a Catalunya i el seu senyal es rep a altres territoris.

El plantejament deis defensors de la continuítat de TV3 al País Valenciá sempre 

fou que es fes possible la recepció recíproca deis canals autonómics entre 

Catalunya i el País Valenciá. De fet, al mes següent d’iniciar-se les emissions 

regulars de Canal 9, l’associació catalana Amics de TVV va instal.lar un repetidor 

del senyal que permetia captar Canal 9 a les comarques del sud de Catalunya. Peí 

seu compte, les Corts Valencianes aprovaren una proposició no de llei en qué 

demanaven al Govern central que eliminara els obstacles legáis que impedien la 

recepció del canals autonómics entre comunitats veínes (eufemisme que usaren 

per no referir-se clarament a Catalunya i el País Valenciá). El grup socialista al 

Senat va rebutjar la proposta que en aquest sentit féu el grup mixt al.ludint les 

conegudes raons técniques, les quals continuava anteposant a les de caire legal
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(a la nota 9.9 oferim un extracte deis principáis titulars de premsa que s’ocuparen 

d’aquest conflicte).

Al remat, vist des de la distancia actual, Canal 9va  aconseguir eixir a Taire amb 

una bona infrastructura de recepció a les llars, una considerable publicitat inicial i 

Tarraconament de TV3 quant a audiéncia. El PSOE, al seu torn, aconseguia 

imposar la seua perspectiva quant a Tespai legal de les televisions autonómiques, 

encara que després va continuar tolerant les emissions de TV3 al País Valenciá i 

les liles Balears, així com les de Canal 9 al sud de Catalunya i a les liles Balears, 

les quals en cap moment foren qüestionades.

Canal 9, com la resta de televisions autonómiques, s’ha organitzat seguint el 

model de TVE, tant peí que fa a-la gestió com al finangament, el qual es nodreix de 

la subvenció del govern autonómic, la publicitat i la venda de programes. L’Estatut 

de la Radio i la Televisió (1980) i la Llei del Tercer Canal (1983) són la base legal 

del seu desenvolupament (vegeu els apartats corresponents ais capítols quart i 

sisé).

Quant al pressupost, Canal 9 ocupa el tercer lloc en el ránquing de televisions 

autonómiques per aquest concepte, només precedida per la catalana i l’andalusa, 

amb 9.200 milions de pessetes per a Tany 1991, 10.400 el 1993 i al voltant de

12.000 per a cadascun deis dos darrers anys. El seu nivell d’autofinangament 

supera el 40 per cent del pressupost total anual. L’any 1995 la subvenció de la 

Generalitat Valenciana per a Canal 9 pujava a un poc més de 6.000 milions de 

pessetes, quantitat que ha anat creixent progressivament des deis poc més de

4.000 milions de Tany 1990 i els 5.032 de 1991.

Els ingressos per publicitat són ascendents fins al 1992 en qué Canal 9 recapta
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4.600 milions de pessetes per aquest concepte. L’any següent, va recaptar 400 

milions menys (vegeu quadre 380 de l’apéndix II). I per a l’any 1994 declarava 

haver recaptat 300 milions menys, és a dir, la inversió publicitaria era de 3.900 

milions de pessetes (Medina Laverón, 1995, pág. 202, taula 4).

Aqüestes dades económiques permeten afirmar que Canal 9 ha assolit en els sis 

anys i escaig que porta en funcionament un nivell estimable de consolidació 

empresarial, qüestió diferent és si aquesta s’ha obtingut menystenint els objectius 

fonamentals que s’expressaven a la Llei de Creació de 1984 i allunyant-se del 

perfil de televisió pública.

La programació de Canal 9 és prou aclaridora del que volem dir. El primer any 

d’emissió, 1989, quasi la meitat del temps total (44,4%) és ocupat per la ficció amb 

un 29 per cent de pel.lícules i un 15 per cent de series. Aquesta proporció és molt 

superior a la que destinen TVE i TV3 i similar, d’altra banda, a la de Canal Sur i 

TeleMadrid (TM3, inicialment). Els informatius i els espais d’entreteniment ocupen 

un 13 per cent del temps respectivament. L’aposta, entre altres segments, pels 

xiquets es tradueix en el percentatge de temps més elevat de totes les televisions 

que es destinava a dibuixos animats (9,9%), mentre l’esport, encara que sempre 

en horaris de gran audiencia, obtenía comparativament un percentatge baix 

(9,5%). La cultura es trobava sota mínims (3%) i, com és habitual, relegada ais 

pitjors horaris (vegeu quadre 356 de l’apéndix II). Cal subratllar que, ni que fos de 

manera emblemática, Canal 9 no va posar en antena cap programa 

específicament cultural fins molt temps després del comeng de les emissions i, 

quan ho va fer, Pemetia a la una (01 h.) de la matinada (vegeu nota 9.10).

L’any 1990, Canal Pencara incrementa en 10 punts el percentatge destinat a ficció 

(54,2%), el qual, comparat amb la resta de televisions públiques i privades només
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és superat per Tele 5 i per poc. Dins d’aquest apartat, el temps d’emissió de 

telenovel.les (10%) només es superat per les dues televisions privades. El temps 

destináis ais informatius es. redueix (8,8%) i també el. de Pesport (7,8%), mentre 

l’entreteniment es manté en un percentatge semblant (12,9%), així com els espais 

infantils (9,5%). La programació cultural creix una mica (4,3%), tot i que molt per 

davall de les altres televisions autonómiques (vegeu quadre 357 de Papéndix II).

L’estiu del 1990, primera programació estiueiica de Canal 9, la televisió 

autonómica es decanta per programar per ais turistes espanyols, majoritáriament 

madrilenys. La selecció cinematográfica s’adrega, citant la seua publicitat, a ”la 

tipología del turismo familiar que visita en verano la costa levantina” (el subratllat 

és nostre). I la programació inclou també “series picantes tituladas Matrimonios y 

algo más, donde las señoras en ropa interior y los maridos engañados son los 

divertidos protagonistas de las situaciones que se suceden a lo largo de media 

hora” 6 . Les queixes per Pincompliment de la llei de creació, Pus majoritari del 

castellá, els conflictes amb els actors de doblatge i les empreses valencianes 

d’audiovisuals constitueixen els principáis elements de crítica al model de televisió 

implantat. El mes d’agost, i al nostre parer a mena de cortina de fum per a 

dissoldre o enterbolir les critiques al model de televisió, la direcció general de 

RTVV fa públic un llistat de 593 paraules que no han de ser usades a Canal 9 

perqué es consideren massa catalanes i es proposen paraules alternatives que en 

molt casos són incorrectes o simples sinónims. La polémica és servida i, mentre 

tothom s’encega amb la ja vella disputa lingüística entre valencians, la contestació 

al model de programació i continguts passa a un segon pía (vegeu nota 9.11).

L’estructura básica de la programació no es modifica en els anys següents, llevat 

de lleugeres variacions conjunturals. La ficció continua ocupant el pes principal i,

8 Morbo en el “Levante feliz”. El País. 16-61990.
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per exemple, de l’any 1990 al 1991 es passa de 7 a 15 pel.lícules setmanals 

(vegeu quadre 358 de l’apéndix II). No és d’estranyar, dones, que la producció 

propia no arribe a significar la meitat del total de la programació (41% per a l’any 

1992) (vegeu quadre 237 de l’apéndix II). El 1993, Canal 9 continua sent, d’entre 

totes les televisions, la que més temps dedica a l’emissió de pel.lícules (vegeu el 

quadre 361 de l’apéndix II) i, tal com está el mercat cinematografíe, ja sabem que 

quantitat i qualitat són ben lluny de coincidir. Cal insistir que el doblatge al catalá 

és prácticament nul. Finalment, com a dada anecdótica pero ben expressiva, 

Canal 9 fou la televisió que va oferir més retransmissions taurines durant l’any 

1994 (vegeu nota 9.12).

La saturado publicitária, d’altra banda, era del 7,28 per cent l’any 1993 amb 

l’emissió de prop de 500 hores anuals de publicitat. Per a l’any 1994, l’índex de 

saturació havia pujat al 8,5 per cent.

Amb aquesta línia de programació agressivament comercial, ultrapassant fins i tot 

de vegades les televisions privades, construida sobre la ficció (cinema de masses i 

de serie B, teleséries alienes i telenovel.les) i altres formes d’entreteniment 

(concursos i xerrameca de sofá), a més de les retransmissions de la Lliga de 

Fútbol, Canal 9 assoleix quotes significatives d’audiéncia. Els anys 1992 i 1993, 

malgrat la forta competencia de les privades que ja tenien una cobertura completa 

sobre el territori valenciá, va aconseguir situar-se per davant d’aquestes, només 

precedida per TVE1, i comparativament era la televisió autonómica amb més 

quota d’audiéncia al seu territori (vegeu quadres 2, 377 i 378 de l’apéndix II). L’any 

1994, tanmateix, la manca de renovació de continguts i la consolidado de la nova 

programació de les privades -amb el creixement destacat d'Antena 3- sitúa Canal 

9 en el quart lloc del ránquing de televisions per audiencia.
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9.2.4.- L'oferta d'ámbit local

El fenomen de les televisions locáis va aparéixer al País Valenciá en la segona 

meitat deis 80. En aquest sentit, es produeix un cert retard com ja havia passat 

abans amb el moviment de les radios lliures. De fet, a Catalunya l’any 1984 es 

comptabilitzaven al voltant de 40 emissores de televisió local (Corbella, 1991, pág. 

61), mentre al País Valenciá no en tenim noticia de cap. Si hi havia alguna 

experiencia, no n’ha quedat constáncia.

En el nostre cas, per tant, la televisió local es desenvolupa a partir de l’any 1985. A 

més, moltes tenen una vida efímera. L’any 1993, quan realitzárem el cens de 

televisions locáis, vam poder comprovar que, del llistat que ens havia facilitat 

ASVATEL (Associació Valenciana de Televisions Locáis), aproximadament una 

quarta part havien deixat de funcionar, i afegint les no associades que existien en 

aquell moment, el cómput total no arribava a 40 televisions locáis que emetien en 

aquell moment, i aixó per molt irregulars que foren les emissions (vegeu nota 

9.13). També és cert que les dades disponibles a través de les autoritats són forga 

contradictóries, perqué barregen vídeos comunitaris i televisions locáis i ho posen 

tot al mateix sac. Només així es pot entendre que la Direcció General de 

Telecomunicacions declarara que tenia censats a Alacant més de 60 canals de 

televisió 9 . I també cal considerar la persecució a qué foren sotmeses per part de 

les autoritats guvernatives amb fortes multes i tancaments. En qualsevol cas, 

sembla que les nostres dades són prou fiables; d’una banda, perqué n’hem fet un 

seguiment exhaustiu durant anys, de l’altra, perqué coincideix amb altres fonts 

fiables (vegeu quadre 243 de l’apéndix II).

Mancades de regulació legal, les televisions locáis s’han hagut de moure en un

8 Levante-EMV, 26-4-1990.
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terreny movedís en qué depenien de la tolerancia de les autoritats. Els criteris 

principáis que han seguit les autoritats guvernatives sempre han estat de caire 

técnic i administratiu; és a dir, s’han guiat pels eventuals problemes técnics 

d’interferéncia del senyal de les televisions legáis -tot i que la majoria de vegades 

aquest argument era l’excusa per intervenir contra les locáis- i per la competencia 

deslleial quan emetien publicitat o programaven pel.lícules de les quals no en 

tenien els drets d’exhibició ni pagaven impostos (a Papéndix I en fem una crónica 

detallada de la breu historia de les televisions locáis al País Valenciá).

La tolerancia deis darrers anys envers les televisions locáis s’ha relacionat amb 

els interessos i pressions peí trencament del monopoli televisiu, d’una banda, i 

amb el cost políltic i la impopularitat que derivaría del tancament d’un mitja tan ben 

acceptat per la població (Moragas, 1988, pág. 94). Quant ais vídeos comunitaris - 

emissors de pel.lícules per a blocs de vivendes connectades via cable-, només 

indicar que tingueren una certa florida durant el període 1987-1989 a les grans 

ciutats i, sobretot, a la provincia d’Alacant, on distribu'fen canals de satél.lit per a 

urbanitzacions de residents estrangers. La majoria desaparegueren per les 

sancions administratives, atés que no pagaven els impostos de les pel.lícules que 

emetien (informado de la Federado Antipirateria de Cine, Vídeo i Televisió), llevat 

deis que es reconvertiren en televisions per cable emetent producció propia i 

pel.lícules en condicions legáis.

Seguint l’esquema d’análisi proposat per Moragas (1988b), várem elaborar el 

qüestionari per a les televisions locáis, l’análisi de les respostes del qual, 

juntament amb altres informacions del dossier de premsa, ens permeten estudiar 

la situado de les televisions locáis al País Valenciá.

í
En primer lloc, el sistema emissor majoritari és l’éter, tal com s’esdevé a altres J



pa’ísos del sud d’Europa (cas d’ltália, sobretot). Del conjunt de televisions locáis, 

només 6 emeten via cable, tal com es mostra al quadre següent:

QUADRE 9.2
QPERADORS DE CABLE AL PAÍS VALENCIÁ (1994)

OPERADOR AREA D ' ACTIVITAT ABONATS LLARS CABLEJADES
COSISTEL
TELEELX ELX

CREVILLENT
45.000
5.500
3.500 
2 . 0 0 0
14.000

10.000
2.750CREVISION 

ELDA COM. 
MOVITEL

ELDA
CASTALLA
TORRENT

350
1.000

998MUNDICABLE
Font: Kagan Associates, Price Waterhouse. El País, 30-12-1994.

Diem 6, perqué cal afegir Procono TV (PTV) de Valencia que comptava a principis 

deis 90 amb 35.000 abonats. Després d’una fallida empresarial per malversació 

d’un directiu ha tomat a la seua activitat recentment. De les indicades al quadre, 

Tele Elx representa l’experiéncia més consolidada; hi té 85 persones en plantilla: 

25 cámeres i periodistes, 2 economistes i un enginyer de telecomunicacions. Per 

l’índex d’audiéncia a la seua área d’activitat, abans del 1990 superava la segona 

cadena de TVE i ha arribat a competir amb TVE1.

L’estructura organizativa de les televisions locáis depén básicament del carácter 

privat o públic d’aquestes. Així, totes les televisions privades - cas de totes les que 

emeten via cable i algunes via éter (Castelló i Benidorm entre les més importants)- 

tenen una estructura empresarial convencional i són controlades pels seus 

propietaris, mentre que a les públiques hi ha major diversitat organizativa, 

participativa i de control. Les privades tenen, dones, una majoria de personal 

contractat, tot i que també admeten col.laboradors i voluntaris. A les públiques la 

proporció és inversa; habitualment tenen una sola persona contractada i la resta 

són col.laboradors voluntaris. Peí que fa a la qualificació del personal, hi
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predominen els técnics mitjans i els d’estudis básics. Quant al control, la diversitat 

de les públiques no lleva perqué siga l’ajuntament qui pren les decisions 

importants, bé per mitja d’un regidor responsable de la televisió, bé a través d’una 

comissió municipal específica, i fins i tot, en algún cas sota el control directe de 

l’alcalde. Ha passat el temps en qué les associacions ciutadanes tenien capacitat 

d’intervenció i control sobre les emissions. El control polític és una realitat pregona 

en les televisions locáis de carácter públic al País Valenciá. De fet, tampoc no n’hi 

ha cap que siga autónoma o independent de l’ajuntament i gestionada per algún 

col.lectiu local -alió que en el seu origen fou la televisió comunitária a altres llocs i 

que al País Valenciá a penes va existir en comptades experiéncies breus.

Així, dones, de la tipología que proposa Moragas, al País Valenciá només podem 

parlar de dues modalitats: televisions comerciáis locáis que es financen per 

l’abonament o per la publicitat directa i el patrocini, i televisions locáis municipals 

que són gestionades i controlades directament per l’ajuntament. Fins ara, només 

coneguem un cas de televisió mixta (Canal 27, TV de Calp) en el qual l’ajuntament 

participa amb un 25 per cent del capital. Tanmateix, considerem que aquesta 

modalitat s ’estendrá en els anys propers a través de convenis amb els 

ajuntaments.

La producció propia és próxima al 100 per cent en les públiques, mentre que les 

privades mantenen un percentatge que oscil.la entre el 70 i el 85 per cent. A més, 

la majoria de televisions locáis, tant públiques com privades, difonen altres canals 

de televisió en el temps que no emeten. Al sud del País predominava la difusió de 

canals de satél.lit en anglés, mentre a la resta del territori distribuíen Galavisión 

sobretot, i també canals d’esport i música via satél.lit. Alguns durant un temps 

difonien el senyal de Tele 5. En altres casos, l’ajuntament havia fet possible la 

recepció de TV3 i n’ocupava el senyal per a les emissions de la televisió local.
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La programació en aquelles que emeten amb periodicitat setmanal - una o 

diverses vegades a la setmana-, es construeix sobre els informatius locáis, els 

programes culturáis, els magazines i els esports, Aproximadament un ter5 .de les 

televisions emeten diáriament, dos ter50s ho tan setmanalment, i un altre terq amb 

periodicitat mensual o trimestral. Aqüestes darreres solen limitar la seua 

programació a esdeveniments destacats del poblé (testes, sobretot). En general, 

són poques les televisions que tan retransmissions setmanals en directe; si ho tan, 

hi predomina l’esport i alguna activitat cultural. Dos tergos n’emeten mensualment

0 trimestralment i es centren en els plens municipals, l’esport i les testes locáis. La 

majoria de les televisions de periodicitat setmanal o interior dedicaren espais a les 

Eleccions Autonómiques i Municipals del 1991 i, en menor mesura, a les Generáis 

de 1993. Els generes preterits toren els debats polítics i els reportatges propis. 

Algunes cediren espais gratuíts de propaganda electoral ais partits, pero només 

dues contractaren publicitat electoral.

L’idioma escollit per a adregar-se a l’audiéncia reprodueix la realitat 

sociolingüística del País Valenciá en el cas de les públiques, pero no s’hi adapta 

en el cas de les privades que emeten totes en castellá i només introdueixen el 

valenciá quan intervenen alguns invitats que en tan l’opció o quan participa el 

públic (els casos més palesos són els de Castelló, Benidorm i Torrent que, tot i 

optar peí castellá com a llengua de la televisió, reconeixen una presencia del 

valenciá que oscil.la entre el 30 i el 40 per cent). En les poblacions de predomini 

lingüístic valenciá, la llengua de la televisió és la propia i el seu ús total oscil.la 

entre el 60 per cent de les poblacions amb major presencia de població immigrada

1 el 90 per cent o més de la resta.

Cal considerar, d’altra banda, el procés d’homegenei'tzació en l’elaboració tormal i 

de continguts que s’ha produTt en les televisions locáis com a resultat de la
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“necessitat” d’adaptar-se ais estándards de producció de les televisions 

convencionals i que es tradueix en una minva important de l’experimentació i 

creativitat iniciáis. Aquesta pressió de l’entorn mediátic a la uniformització en els 

criteris estétics,els formats i els continguts -de vegades, en una mena de voler i no 

poder- és un deis indicadors del progressiu abandó del perfil comunitari de les 

televisions locáis i l’adopció de les estratégies productives de les televisions de 

més abast, al qual s’afegeix el control polític municipal, tot perfilant, aquests dos 

factors, un procés de substitució del model basat en la iniciativa popular, per un 

altre dependent deis grans media. Tanmateix, i fins i tot en els casos més extrems, 

la proximitat i porositat del mitja local impedeix el bandejament total de la 

participado de la comunitat. Esdevé, així, l’instrument comunicatiu sobre el qual es 

presenten més oportunitats de control democrátic.

Les televisions locáis públiques, d’altra banda, es mobilitzaren intensament els 

primers anys deis 90 (1990-1992) i assoliren una certa cohesió com a moviment al 

País Valenciá. L’objectiu básic era sortir de la situació d’al.legalitat en qué es 

trobaven, a més d’intercanviar programes i dotar-se de mecanismes de suport 

técnic i jurídic. Tanmateix, el retard en l’aprovació de la llei que les hauria de 

regular i el fet que la major part deis implicats eren regidors ais municipis 

respectius, amb els canvis de persones que aixó suposa, féu que ASVATEL no 

aconseguira la suficient consolidació. A més, les diverses posicions front ais 

vídeos comunitaris i les televisions privades, i el debat intern quant al tipus de 

relacions amb la Federado Estatal va dur algunes televisions a abandonar 

Passociació. Tot agó ha comportat el progressiu esmorteíment de la seua activitat.

Actualment, segons un cens facilitat per AIMC-EGM (gener de 1996), al País 

Valenciá hi hauria més de 100 televisions locáis, la qual cosa considerem una 

dada inflada perqué, encara que n’ha augmentat el nombre total des de la dada
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de referencia de 1993 a mesura que semblava aproximar-se l’aprovació definitiva 

de la llei de televisió local, una lectura atenta del llistat permet constatar que 

donen per. vives televisions que. fa temps que han tancat, en algunes poblacions 

les dupliquen perqué no coincideix el nom de l’empresa amb el de la televisió i 

consideren televisions en funcionament el que només són projectes que han tingut 

algún titular de premsa. En qualsevol cas, és innegable que amb les expectatives 

creades per la imminent regulació s’ha incrementat la quantitat de televisions 

locáis i projectes immediats. Potser, durant aquest any s’hi arribe a ultrapassar el 

centenar. Pero, ara per ara, fent-ne un cálcul aproximat, considerem que en serán 

al voltant de 80.

9.2.5.- L'oferta des de l'espai internacional.

L’oferta que prové de l’espai internacional és prou més amplia i diversificada del 

que la realitat interna, tant espanyola com valenciana, demanda. Richeri (1994, 

pág. 65) xifrava en 15 el nombre de satél.lits que emetien programes de televisió 

cap a l’Europa occidental i en 70 el nombre de canals principáis. Al seu tom, Díaz 

Nosty estimava en uns 40 els canals via satél.lit visibles a Espanya a gener de 

1993 (vegeu quadre 242 de l’apéndix II), deis quals només dos (Galavisión i TVE 

internacional), emetien íntegrament en espanyol i un tercer (Euronews) incloía 

l’espanyol entre les llengües d’ús. Enrera quedava, d’altra banda, l’experiéncia 

fracassada de Canal 101’any 1988.

La barrera lingüística, entre altres factors, explica l’escassa penetració deis canals 

via satél.lit durant els anys 80. De fet, el 1986 hi havia poc més de dues mil 

antenes instal.lades a tot Espanya. El creixement, encara que comparativament 

baix, és rápid, i l’any 1989 se’n comptabilitzaven prop de 40.000 unitats, entre 

individuáis i col.lectives (Corbella, 1991, pág. 63). Pero, l’expansió es produirá
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durant els anys 90. Així, l’any 1992 la xifra d’antenes parabóliques instal.lades a 

Espanya s’acostava a les 300.000 -250.000 individuáis i 35.000 col.lectives 

(vegeu quadre 241 de l’apéndix II). Al País Valenciá, aquest mateix any (1992), hi 

havia 13.000 llars que disposaven d’antena parabólica individual segons dades

L’ampliació de rotería televisiva via éter -televisió autonómica i privades-, a més 

del factor lingüístic, conté el creixement de la instal.lacio d’antenes i redueix els 

abonaments al vídeo comunitari, els quals, en la majoria de casos, també 

distribueixen canals de satél.lit, tal com es pot veure al següent quadre 9.3.

QUADRE 9.3
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE LLARS* AMB CONNEXIÓ PARABÓLICA
________ I  VÍDEO COMUNITARI AL PAÍS VALENCIA____________

ANY ANTENA PARABÓLICA VÍDEO COMUNITARI

1990 0 , 4  3 , 6

1991 0 ,8  3 ,1
1992 1 ,2  3 ,6

1994 1 ,7  3 ,3

* En percentatges v e r t ic a ls  sobre e l t o t a l  de l l a r s .

Font: Acumulats anuals d'EGM. E laborac ió  p ro p ia .

QUADRE 9.4
DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DE LLARS* AMB CONNEXIÓ PARABÓLICA

d’EGM.

I  VÍDEO COMUNITARI AL PAÍS VALENCIA
PROVÍNCIA ANTENA PARABÓLICA VÍDEO COMUNITARI

ALACANT

CASTELLÓ
VALÉNCIA

30 88

12
57 12

* En percentatges v e r t ic a ls  sobre e l  t o t a l  de l l a r s  equipades. 

Font: Acumulat anual d'EGM, 1994. E lab o rac ió  p ro p ia .
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Al quadre 9.4 es constata una distribució territorial equilibrada de les antenes 

parabóliques a les llars d’acord amb l’estructura demográfica del país. Es pot 

comprovar, d’altra bandalla  importancia del fenomen del vídeo comunitari a la 

provincia d’Alacant, on es concentra el 88 per cent de les llars connectades, tal 

com ja havíem apuntat adés en tractar de les televisions locáis.

L’oferta actual en espanyol es completava l’any 1994 quan comenparen les 

emissions de les cadenes espanyoles a través del satél.lit H ispasat10. Cinc canals 

de televisió en espanyol componen la seua oferta ( dos per a TVE, i 1 per a cada 

una de les televisions privades), la qual, després d’un període d’emissió en obert i 

en proves, va passar a emetre’s codificada. Tots els canals usen el descodificador 

implantat per Canal Plus. A la tardor del 1994, s’ampliava l’oferta de televisió via 

satél.lit en espanyol amb el llangament promocional de Canal Hollywood. 

Finalment, el Parlament espanyol va autoritzar l’octubre del 1995 les emissions via 

satél.lit de les televisions autonómiques fora del propi territori. Fins ara, TV3 és 

Túnica que es troba fent preparatius en aquest sentit.

9.3.- Altres servéis: els teletextos.

En l’actualitat totes les televisions generalistes que emeten sobre el territori 

valenciá disposen de teletext. La primera en oferir aquest servei fou TVE a partir 

de l’any 1988. Es tracta d’un servei que s’ofereix amb cobertura estatal i en 

espanyol i que no ha aprofitat, fins ara, les possibilitats de crear un servei de 

cobertura territorial i en les diverses llengües segons comunitats autónomes.

Al seu tom, 7V3va iniciar el teletext, amb el nom de Teleservei, el setembre de 

1990. I amb posterioritat ho han fet les televisions privades generalistes, Tele 5,

10 Levante-EMV, 4-4-1994
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primer, ¡ Antena 3, després. L’última televisió en incorporar-se fou Canal 9 que ho 

féu l’any 1995.

El pare de televisors amb receptor de teletext a Espanya ha crescut de manera 

molt rápida. L’any 1987 n’estaven equipáis uns 50.000 i l’any següent ja n’eren

300.000, més d’un milió l’any 1991 i prop de 3 milions l’any 1995. Aquesta darrera 

xifra suposa una implantació que arriba al 26 per cent de les llars. Al País 

Valencia, l’any 1994 hi havia 292.000 llars equipades amb teletext que 

representaven el 24 per cent del conjunt de llars (dades EGM).

Els servéis més consultáis són la programació televisiva, el temps, les últimes 

noticies i els anuncis de compra i venda, segons dades de PAIMC de 1995 11.

9.4.- Audiencia de televisió i estructura social.

9.4.1.- Evolució general de l'audiéncia.

L’espai audiovisual al País Valencia, com ja hem indicat, ha estat monopolitzat per 

Televisió Espanyola (TVE) fins a I’aparició de la Televisió de Catalunya (TV3) a 

partir del 1987 i la posterior emergencia de la Televisió Valenciana (Canal 9 , TVV) 

i les televisions privades. Així, dones, peí que fa a una gran part de la década deis 

80, només hi cap parlar de l’evolució seguida pels canals de TVE i la seua emissió 

territorial.

L’audiéncia global de televisió ve referida, per tant, únicament a TVE, la qual 

reuneix la práctica totalitat de la població davant la seua pantalla. Els percentatges 

de televidents són en tots els casos molt elevats i, prácticament, ja ningú no

11 El País, 9-8-1995.
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escapa al poder de la televisió. La comoditat i facilitat del seu consum, l’atractiu de 

les imatges, són referents fonamentals en el seu poder d ’ancoratge. De fet, 

Paudiéncia mitjana de televisió superava el.80% de Paudiéncia potencial el 1985. 

A més, la major part de Paudiéncia es concentrava en el primer canal, tot sent el 

nombre de televidents del segon canal una tercera part deis del primer i, també 

respecte a l’audiéncia de TVE-1, els seguidors d’Aitana-TVE, programació 

territorial, es xifraven en un 44%. D’altra banda, el major nombre de televidents es 

donava per la nit coincidint amb l’hora de sopar i la vetlada familiar davant el 

televisor (vegeu quadre 245 de Papéndix II). Aquesta franja horaria, prime time en 

Pargot televisiu, és des de fa molts anys la de més audiencia en funció del ritme de 

treball i descans de la població.

Les árees del País Valencia amb un major nombre relatiu de televidents eren les 

de Requena i Castelló. L’audiéncia d’Aitana, tanmateix, aconseguia el major 

percentatge comparatiu en Parea d’Alcoi-Gandia; si bé, en termes absoluts i atés el 

consum generalitzat de televisió, eren les árees amb majors contingents de 

població les que reunien les majors audiéncies davant el televisor (vegeu quadres 

284 i 280 de Papéndix II).

Quant al perfil de Paudiéncia, tot considerant que afecta el conjunt de la població, 

ens limitarem a destacar-ne dos aspectes; el primer, que la televisió, a diferéncia 

del que hem indicat per a la radio, era seguida per més dones que barons, amb 

una diferéncia mitjana de 9 punts a favor de les dones (vegeu quadre 277 de 

Papéndix II); el segon, que la televisió, si bé era seguida per tots els grups d’edat, 

ho era en major mesura entre els grups de més edat, tot sent el grup de 20 a 24 

anys el que mirava menys televisió (vegeu quadre 279 de Papéndix II).

Si observem les dades per a Pany 1989, comprovem Pampli abast de la televisió,
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així com els pocs canvis esdevinguts en les audiéncies (vegeu quadre 247 de 

Papéndix II). La novetat més destacable és la presencia d’un 8% d’audiéncia per a 

la TV3 i l’emergéncia de les televisions locáis, tot i que amb un percentatge de 

seguiment molt baix. En qualsevol cas, només un 1% de la població declarava no 

ser assidu de la televisió.

L’evolució de Paudiéncia segons els dies de la setmana es troba molt 

condicionada per Potería específica de cada canal, en gran mesura per la 

programació cinematográfica i les retransmissions esportives. Agó explica, per 

exempie, que el segon canal de TVE aconseguesca la seua máxima audiéncia els 

diumenges, coincidint amb el programa resum deis partits de fútbol de la jornada 

(vegeu quadre 248 de Papéndix II).

Els principáis canvis en el paisatge audiovisual es produeixen a partir d’octubre de 

1989, data en qué comencen les emissions de TVV, i marg del 1990 quan 

comencen a rebre’s els senyals de les televisions privades. D’altra banda, es 

modifica el canal d’emissió de TVE-Comunitat Valenciana que passa d’emetre per 

TVE2a TVE1, desapareix la seua emissió en Phorari de 14 a 14*30 hores i apareix 

en Pinterval horari de 20*20 a 20*30 hores per TVE1. Amb totes aqüestes novetats 

s’iniciará la fragmentació de les audiéncies amb la consegüent pérdua per a qui 

n’exercia el monopoli, TVE, i es desenvolupará una torta competitivitat entre 

cadenes a l’encalg de Pespectador, el qual castiga amb el comandament a 

distáncia alió que no li agrada. Será la consolidado de la televisió espectacle en 

la lluita per reteñir Pinterés de Pespectador al preu que siga.

La TVV-Cana/ 9 va aconseguir captar un terg de Paudiéncia potencial, el segon 

canal de TVE mantenía posicions amb un públic relativament fidel, mentre que el 

primer canal de TVE experimentava una davallada important. Per ais percentatges
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relatius a Antena 3 i Tele 5, convé teñir present que inicialment el seu radi de 

cobertura només cobria la ciutat de Valencia i PHorta Oest i Sud, per la qual cosa, 

en prendre cotn a base el conjunt del País Valencia, no es té en compte 

l’audiéncia potencial real (vegeu quadre 251 de l’apéndix II). La realitat és una 

altra molt diferent quan la base de cálcul és la de l’audiéncia potencial real.

D’altra banda, tot i que la fragmentació de l’audiéncia també feia la seua aparició 

peí que fa ais informatius, TVE1, per a l’any 90, continuava mantenint el liderat 

amb el Telediari, primera edició (15’00 a 15’30 hores), seguida per l’informatiu de 

la nit de Canal 9 (vegeu quadre 367 de Papéndix II).

En un primer moment, l’aparició de noves cadenes de televisió no produeix un 

augment de Paudiéncia total, ja que aquesta es trobava ja prácticament en el 

máxim, ni tampoc no semblava afectar, al temps dedicat a mirar la televisió. Tot i 

aixó, cal fer algunes matisacions, perqué no mesuren el mateix les enquestes que 

demanen a la població si són espectadors habituáis de televisió i ací és on 

difídlment es poden produir increments, atés que només un 1% no es considera 

teleespectador, que quan es demana sobre el seguiment concret de cadenes i 

programes mitjangant l’EGM o a través deis procediments d’Ecotel, llavors sí que 

apareix un creixement de Paudiéncia total de televisió. Així, mentre l’any 1990, 

segons l’EGM, el total d’espectadors de televisió era d’un 87,5%, l’any 1994 havia 

pujst al 90,6%. D’altra banda, el temps davant el televisor ha anat augmentat 

progressivament, cada vegada més a prop de les quatre hores diáries, fins l’any 

1995. Així, per a l’any 1993, la mitjana espanyola se situava en 204 minuts de 

consum diari de televisió i havia augmentat en els dos darrers anys en uns vint 

mirnts de mitjana. El País Valencia, peí seu compte, se situava per damunt de la 

mitjana espanyola, en tercer lloc en la relació de comunitats autónomes, només 

precedit per Madrid i Andalusia (vegeu quadre 379 de Papéndix II).
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9.4.2.- Algunes dades estructuráis sobre l’interés per la informado televisiva.

En aquest apartat ens centrarem en analitzar els creuaments sol.licitáis al Centre 

d’lnvestigacions Sociológiques sobre la freqüéncia de seguiment de les noticies a 

la televisió per les principáis variable socidemográfiques, la qual cosa ens oferirá 

una bona aproximado a les principáis característiques estructuráis de I audiencia 

televisiva d’informatius. L’estudi a qué farem referencia és de novembre del 1992, 

per la qual cosa les dades teñe encara plena vigencia, atesa la proximitat 

temporal. També hi afegirem algunes consideracions quant a Pevolució de l’interés 

pels programes informatius i les emissions cinematográfiques per mitjá de les 

dades procedents d’enquestes de la Generalitat Valenciana (Direcció General de 

Política Lingüística).

Aproximadament tres quartes parts de la població valenciana mira diáriament les 

noticies a la televisió. Si hi afegim els qui les miren quasi tots els dies, tenim que 9 

de cada 10 valencians mira les noticies de la televisió de manera diaria o quasi 

diaria. Per sexes, les diferencies són ben escasses; només indicar un lleuger 

avantatge de 2 punts entre els barons peí que fa al seguiment deis telenotícies 

(vegeu quadre 368 de Papéndix II).

Si atenem les diferéncies per edats (quadre 369 de Papéndix II), el tret més 

destacable és el menor seguiment quotidiá per part deis més joves (62,5%, per ais 

de 18 a 20 anys), mentre que la resta de grups d’edat mantenen un seguiment que 

abasta entre el 72 i el 76 per cent, aproximadament; encara que, si hi afegim els 

que tenen un seguiment de 3 o 4 voltes per setmana, les diferéncies comparatives 

entre grups es redueixen i oscil.len entre el 87 per cent deis més grans, el 88 per 

cent deis més joves, i el 93 per cent deis que tenen de 31 a 40 anys.
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Segons el lloc de residencia, s’observa clarament que a major densitat de 

població major seguiment diari deis informatius televisius. Així, mentre ais llocs de 

menys de 10.000 habitants el seguiment arriba al 68 per cent de la població, a les 

ciutats de més de 100.000 habitants el seguiment quotidíá de la informació 

televisiva abasta el 80 per cent de la població (quadre 370 de Papéndix II).

Per províncies, és la de Valencia la que té un percentatge comparativament més 

elevat de seguiment de les noticies en la televisió (76,5%) de manera diaria, 

mentre que, per a la mateixa alternativa de resposta, la demarcació provincial 

d’Alacant i la de Castelló ofereixen un percentatge aproximat del 70 per cent 

(quadre 371 de Papéndix II).

El seguiment diari de les noticies en la televisió, segons Pautoposicionament 

ideológic (quadre 372 de Papéndix II), ofereix els percentatges més elevats per ais 

dos grups més ideologitzats; el grup més a Pesquerra obté un 79 per cent de 

seguiment diari de la informació televisiva i el grup més a la dreta un 77,5 per cent. 

El grup situat al centre és el que ofereix el percentatge més baix (73%), seguit peí 

grup de centre dreta (74%) i el de centre esquerra (75,6%).

Finalment, el seguiment deis informatius televisius, segons els nivells de 

competéncia lingüística del catalá, mostra una divisió básica entre els que tenen 

algún nivell de competéncia lingüística (entre el 72% i el 75%), d’una banda, i els 

que no Pentenen (70%), de Paltra (quadre 373 de Papéndix II).

El perfil básic deis máxims seguidors deis informatius a la televisió presenta, en 

suma, les carácterístiques tendencials següents: més barons que dones, d’edat 

mitjana, residents a les ciutats grans deis país, amb major concentració a la 

demarcació provincial de Valéncia, clarament posicionats ideológicament i més a
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Pesquerra que a la dreta, amb un nivell mltjá de competéncia lingüística.

És interessant comprovar com Pinterés pels informatius ha crescut en els darrers 

anys, mentre baixa la preferencia per les pel.lícules en primera opció. Així, mentre 

Pany 1991 la preferencia deis informatius en primera elecció recollia al voltant 

d’una cinquena part de la població (21,4%), l’any. 1994 n’hi abastava un terg 

(vegeu quadre 365 de Papéndix II). Al seu torn, mentre Pany 1991 les pel.lícules 

eren preferides en primera opció per un poc més de la cinquena part de la 

població (22,3%), la preferéncia, tot i una lleugera minva, a penes s’havia mogut 

per a Pany 1994. La principal caiguda en Pinterés per la programació 

cinematográfica en televisió, de fet, s’havia produít de Pany 1990 al 1991 quan 

passa del 29,6 per cent al 22,3 per cent.

Dos elements són claus en l’explicació d’aquest canvi. Quant ais informatius, el 

seguit d’escándols que han sacsejat la política espanyola i el món deis negocis i la 

banca ha atret els públics cap ais informatius amb la convicció de trobar cada dia 

novetats importants. Durant els darrers anys, indubtablement, els informatius 

quotidians eren més emocionants que qualsevol pel.lícula de suspens, amb 

Pafegit de la continuítat temporal que els acostava al model de consum deis 

culebrons sud-americans. De més a més, l’increment de cadenes ha permés que 

cadascú sintonitze aquell informatiu que més s’adiu amb els seus gustos i 

tendéncia ideológica.

Quant a la programació cinematográfica, la mateixa concurrencia televisiva s’ha 

traduít en un gran increment de l’oferta i la redundáncia (les mateixes pel.lícules a 

diverses cadenes en dies diferents) i, consegüentment, ha baixat la qualitat 

mitjana de les pel.lícules i Pinterés en les prioritats deis espectadors. Més encara, 

si hi tenim en compte els efectes de vegades dissuasoris de la contraprogramació.
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Tot i aixó, quan s’acumulen les dues primeres eleccions deis espectadors (vegeu 

quadre 366 de l’apéndix II), informatius i pel.lícules obtenen la preferencia del 50 

per cent de la població l’any 1994, encara que els informatius han incrementat el 

percentatge de població que els tria del 1990 al 1994 (41,3% i 50,4%, 

respectivament), mentre que peí que fa a les pel.lícules s’ha produít una minva 

(58,7% i 49,1%, respectivament).

9.4.3.- Estructura básica de l’audiéncia deis canals de televisió i evolució ais 90.

A partir de les dades que ofereix l’EGM i centrant-nos en la mostra del País 

Valencia, hem realitzat un estudi específic per tal d ’esbrinar l’evolució 

experimentada en la composició de l’audiéncia televisiva segons les principáis 

variables sociodemográfiques. A tal efecte, hem pres dos moments de referencia, 

els acumulats anuals de 1990 i els de 1994.

La composició total de l’audiéncia televisiva está formada per un 48,3 per cent de 

barons i un 51,7 per cent de dones, i aquesta composició a penes es veu alterada 

del 90 al 94. L’audiéncia de TVE1 i Tele 5 presenta una composició majoritária 

formada per dones (54,8% i 53,7%, respectivament) per a l’any 1990, mentre que 

Canal 9 i Antena 3 oferien una composició prácticament de meitats iguals, i en 

Canal Plus, TVE2 i TV3, hi predominaven els barons (68,7%, 54% i 52%, 

respectivament) (quadre 312 de l’apéndix II).

La distribució, dins de cada sexe (quadre 313 de l’apéndix II), de l’audiéncia de 

les diverses cadenes només fa que permetre’ns observar, amb més claredat, la 

distnta participado comparativa de barons i dones que acabem d’esmentar.
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D’altra banda, l’evolució que s’observa del 90 al 94, permet afirmar un creixement 

del total de barons seguidors de la televisió, els quals, en termes comparatius, 

superen les dones en 2 punts (quadre 325 de l’apéndix II). Quant a la participació 

d’ambdós sexes en l’audiéncia de les distintes cadenes, les dones continúen sent 

majoritáries (quadre 324 de l’apéndix II) en la composició del public de la TVE1 i 

Tele 5, com en el total absolut del públic de la televisió. En Canal 9 i Antena 3 que 

mantenien una participació a meitats iguals, ara, s’ha produTt un decantament que 

incrementa la presencia del públic masculí en Canal 9 (55% de barons i 45% de 

dones) i el de dones en Antena 3 (45,6% de barons i 54,4% de dones). A Canal 

Plus baixa la presencia masculina, tot i que continua sent molt majoritária (62,6%), 

mentre que augmenta a la 7VE2(58,5% de barons ).

Quant a les altres televisions, l’any 90 la composició del públic era lleugerament 

favorable a les dones (51%), mentre que en l’any 94 hi predominen els barons

(58,6%).

Per a l’any 94, la televisió més vista pels barons és Antena 3  (45%) seguida per 

TVE1 (44%), Canal 9 (39,7%), Tele 5 (35,6%) i TVE2 (22,3%), mentre que en el 

cas de les dones la relació d’audiéncies, de major a menor, és com segueix. 

Antena 3(50,7%), TVE1 (45,8%), Tele 5(37,8%), Canal 9 (30%) i 7VE2(14,8%).

La composició per edats de l’audiéncia total de la televisió a penes si varia del 90 

al 94, a més, si tenim en compte que en l’audiéncia de televisió participa la 

práctica totalitat de la població, no ens resultará estrany que la distribució per > 

edats de Paudiéncia televisiva reproduesca, amb una equivaléncia quasi total, 

l’existent al si de la població general, Per tant, en analitzar les taules de 

percentatges verticals, caldrá contrastar la columna deis totals amb les relatives a 

cada cadena per tal de veure si Ja participació de cada grup d’edat en la
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composició del públic d’aquella televisió s’hi troba per dalt o per davall. Així, per a 

| l’any 1990, les cadenes que comparativament tenien més audiencia jove eren 

Canal Plus (58,8%), TV3 (33,6%) i Tele 5 (32,6%), mentre. que. les que contenien 

un percentatge major de públic més gran eren les Altres (18%) i les dues cadenes 

de TVE(17,8% i 16,5%, respectivament) (quadre 314 de l’apéndix II).

Per a l’any 1994 (quadre 326 de l’apéndix II), seguint el mateix criteri d’análisi del 

parágraf anterior, Canal Plus (37,5%), Antena 3 (29%) i TV3 (28,4%) eren les que 

contenien, en la distribució per edats del seu públic, un major percentatge de 

públic jove entre 14 i 24 anys, mentre TVE1 (22%), Tele 5 (20%) i Canal 9 (17,5%) 

eren les que contenien un major percentatge del públic més gran de 65 anys.

Quant a la distribució de cada grup d’edat en l’audiéncia de les diverses cadenes 

(quadres 315 i 327 de l’apéndix II), de l’any 90 al 94, aproximadament la meitat 

deis joves que seguien TVE1 en el 90 (66,4%) l’havien abandonat l’any 94 

(33,4%), abandó que és també important en la resta de grups d’edat. L’any 1994, 

TVE1 només continua sent líder d’audiéncia per ais més grans de 45 anys. La 

resta de grups prefereixen Antena 3, la qual ha esdevingut líder absoluta 

d’audiéncia. Entre els joves de 14 a 24 anys Antena 3 arriba al 60,7%.

Al seu tom, 7VE2també pateix un important índex d’abandó de la seua audiencia 

per a tots els grups d’edat, encara que continua mantenint un públic més jove que 

el de TVE1. Cana! 9 perd públic en quasi tots els grups d’edat, sobretot entre els 

joves de 14 a 24 anys i el grup de 25 a 34 anys, i només en guanya entre els 

jubilats. TV3, que obté percentatges molt baixos per a tots els grups, també perd 

audiencia, sobretot, entre els dos grups més joves.

L’audiéncia de Tele 5 creix del 90 al 94, i el major creixement Pexperimenta entre
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els jubilats. De fet, per a aquest grup d’edat és la segona cadena en incidencia 

percentual després de TVE1. Al seu torn, Canal Plus ha anat guanyant abonats 

durant aquests anys i l’estructura d’edats del seu públic és clarament favorable ais 

grups més joves.

Finalment, tots els grups d’edat han incrementat el percentatge d’audiéncia total 

de televisió, la qual es sitúa l’any 1994 entre el 87,7% i el 91,7%, sent els grups 

més televidents el deis més joves i el deis més grans.

Atenent el nivell d’estudis, el grup més nombrós en la composició del total de 

públic de la televisió, i també en la del públic de cada una de les televisions, és el 

deis que tenen estudis d’EGB o FP, la qual cosa respon a la presencia majoritária 

d’aquest grup en el conjunt de la població per a l’any 1990 (quadre 318 de 

l’apéndix II).

Si mirem la composició del públic de cada cadena atenent la distribució del total 

de televisió (quadre 319 de l’apéndix II), per a l’any 1990, podem apuntar que els 

que no tenen estudis incrementen la seua presencia entre el públic de les Altres 

televisions i el de TVE1. El grup d’estudis primaris presenta aquesta mateixa 

situació quant a Cana! 9, les Altres televisions i 7VE7, mentre que el grup d’EGB i 

FP ho tan a Tele 5, Antena 3, 7V3, Altres televisions, TVE2\ Canal 9. El grup deis 

batxillers i FP2 incrementen la seua preséncia, comparativament, en la composició 

de l’audiéncia de Cana! Plus, 7V3 i Antena 3. Finalment, els universitaris tan agó 

mateix en l’audiéncia de Canal Plus, Antena 3 i 7V3.

Per a l’any 1994, la composició del públic de cada cadena de televisió, atenent el 

nivell d’estudis, presenta algunes novetats (quadre 330 de l’apéndix II). Així, 

comparativament, s’incrementa la preséncia deis que no tenen estudis -a més de a
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TVE1 i Altres que ja oferien eixa situació en l’any 90- en Tele 5 i Canal 9. 

Uincrement comparatiu del grup d’estudis primaris es fa notar a Tele 5, el grup 

d’EGB ¡ FP manté una major preséncia comparativa a les televisions. que 

indicávem per al 90 i no citem, pero baixa en Tele 5 i Canal 9 , mentre que el del 

grup de batxillers i FP2 manté una major preséncia comparativa a les cadenes 

indicades per a l’any 90, tot i que ara cal treure Tele 5. El universitaris predominen 

en la composició del públic de TV3, Canal Plus, Altres i TVE2.

En analitzar les dades des de la perspectiva de com es distribueix a dins de cada 

nivell d’estudis el públic per cadenes (quadres 319 i 331 de l’apéndix II), s’observa 

que l’any 1990 TVE1 continuava tenint el liderat per a tots els grups, seguida de 

Canal 9 i TVE2. En canvi, l’any 1994 TVE1 només retenia el liderat per al grup deis 

que no tenen estudis i el d’estudis primaris, a partir del qual l’hegemonia passava 

a Antena 3, la qual, com hem indicat adés, és líder absoluta d’audiéncia. Tele 5 és 

la segona cadena en l'interés del grup deis que no tenen estudis i el deis estudis 

primaris, mentre que per ais altres grups és la tercera, precedida per Antena 3 i 

TVE1. Al seu tom, Canal 9 se sitúa com a quarta televisió en audiéncia per ais 

grups deis sense estudis, estudis primaris i EGB/FP, mentre que se sitúa en tercer 

lloc per ais grups de BUP/FP2 i universitaris.

És interessant destacar que, quant ais total de televisió per a cada grup de nivell 

educatiu, de l’any 1990 al 1994, tots els grups han incrementat I’audiéncia total de 

televisió, llevat del grup deis universitaris que es manté igual, i aquest increment 

és més notable en el grup deis que no tenen estudis que augmenta en 8 punts.

La composició del públic de cada cadena de televisió atenent la variable classe 

social (quadre 316 de l’apéndix II), analitzats en comparado a la columna del total 

de televidents, ens mostra, comparativament, una major preséncia de les classes
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alta í mitjana alta en Canal Plus i Antena 3 per a l’any 1990. La classe mitjana 

mitjana depassa el seu percentatge de total TV per a Antena 3, TV3 i Tele 5; 

mentre que la classe mitjana baixa ho fa per a Canal 9.

L’any 1994 (quadre 328 de l’apéndix II), per a les classes alta i mitjana alta, 

seguint el mateix criteri d’análisi, a més de les indicades anteriorment, s’incorpora 

TV3 i TVE2. Per a la classe mitjana mitjana, es manté TV3 i Antena 3, s’hi 

incorpora TVE2 i no hi arriba Tele 5. Per a la classe mitjana baixa, es manté 

Canal 9 i s’hi incorpora Tele 5; i per a la classe baixa s’hi incorporen TVE1 i Tele 5.

Si analitzem com es distribueix l’audiéncia de televisió dins de cada classe social 

(quadre 317 de l’apéndix II), podem veure que, per a l’any 90, totes les classes 

socials obtenen els percentatges més elevats en el seguiment de TVE1, seguida 

de TVE2 per a les classes alta i mitjana alta, i de Canal 9, com a segona televisió 

més vista, per a la resta de classes socials.

Els canvis són notables per a l’any 1994 (quadre 329 de l’apéndix II). Antena 3 

emergeix com la cadena preferida per les classes alta i mitjana alta i mitjana 

mitjana, mentre que TVE1 reté la máxima audiencia entre les classes mitjana 

baixa i baixa, sent la segona per a les altres classes socials. El tercer lloc se’l 

reparteixen Canal 9 i Tele 5, encara que Canal 9 només ultrapassa Tele 5 en les 

classes alta i mitjana alta, sent fa quarta televisió en audiencia per a les altres 

classes socials.

La composició de l’audiéncia de cada cadena de televisió (quadre 320 de 

l’apéndix II), prenent com a referencia el percentatge total d’espectadors segons el 

lloc de residencia, ens indica que superen aquest percentatge TV3 i Canal 9 per a 

les ciutats de menys de 10.000 habitants, Tele 5, Antena 3, TV3, Canal 9 i TVE2
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per a les de més de 10.000 i fins a 50.000 habitants, TVE1 i TVE2 per a les de 

més de 50.000 i fins a 200.000 habitants, i Canal Plus, Tele 5 i Antena 3 per a les 

capitals...................................................................................................

Des d’aquesta mateixa perspectiva, l’any 1994 (quadre 332 de l’apéndix II), 

ultrapassaven el percentatge total d’espectadors. de cada lloc de residencia 

Canal 9 i TVE1 en la proporció de públic que contenien de residents a ciutats de 

menys de 10.000 habitants, Tele 5 per a les de més de 10.000 i fins a 50.000 

habitants, Tele 5, Antena 3 i TVE2 per ais de més de 50.000 i fins a 200.000 

habitants, i Canal Plus, TV3, TVE2, i Antena 3 per a les capitals.

Si l’any 1990, mirant ara la distribució interna a cada lloc de residencia (quadre 

321 de l’apéndix II) de cada una de les televisions, era majoritáriament favorable a 

TVE1 que apareixia com a líder d’audiéncia, seguida de TVE2 i Canal 9\ per a 

l’any 1994 (quadre 333 de J’apéndix II), les coses havien canviat substancialment i 

TVE1 només retenia el lideratge a les ciutats de menys de 10.000 habitants, 

seguida de Cana! 9, Antena 3 i Tele 5. En les ciutats de 10.000 a 50.000 habitants 

el lideratge d’audiéncia és per a Antena 3, seguida de TVE1, Tele 5 i Canal 9. 

Aquesta mateixa ordenació es reprodueix ais altres dos espais de major densitat 

de població amb variacions de percentatge que apareixen més reduíts quant a 

Canal 9.

Les diferéncies en les proporcions amb qué cada provincia participa en la 

composició de l’audiéncia de cada televisió (quadre 322 de I’apéndix II) es troben 

prou marcades per les possibilitats de recepció del senyal en el cas de les 

televisión privades. Aixó queda ben ciar en observar els percentatges de 

participació de la provincia de Valéncia en l’audiéncia d 'Antena 3 i Tele 5 (94% i 

97,6%, respectivament).
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El repartiment de l’audiéncia en la provincia d’Alacant era, per a l’any 1990, 

clarament favorable a TVE1t seguida de TVE2 i Canal 9, mentre que a les 

províncies de Castelló i Valencia, on la TVE1 mantenía el lloc preeminent, la 

TVE2era desplagada per Canal 9 que la superava en audiéncia.

L’any 1994 (quadre 335 de Papéndix II), tal com ja hem vist en analitzar altres 

variables, el procés d’establiment de les televisions privades ha produít canvis en 

el repartiment de Paudiéncia que han perjudicat, sobretot, a les dues cadenes de 

TVE\, en menor mesura, a Canal 9. Així, a la provincia d’Alacant, TVE1 i Antena 3 

mantenen un percentatge gairebé igual (48%), seguides de Tele 5, Canal 9 i 

TVE2. A la provincia de Castelló, TVE1 continua mantenint el lideratge, seguida 

d ’Antena 3, i a molta distancia Tele 5, Canal 9 i TVE2. Finalment, a la provincia de 

Valéncia, la de major nombre d’habitants, el primer lloc és per a Antena 3, seguida 

de TVE1, Canal 9, Tele 5 i TVE2. Convé destacar que la TV3 té el major 

percentatge de seguidors, comparativament, a la provincia de Castelló, mentre 

que Canal Plus ha anat equilibrant territorialment la seua audiéncia, la qual en el 

90 només era present a la provincia de Valéncia, i en el 94 es troba present a les 

tres províncies, encara que manté una major preséncia comparativa i absoluta a la 

provincia de Valéncia.

D’altra banda, les províncies d’Alacant i Valéncia han incrementat Paudiéncia total 

de televisió de Pany 1990 al 1994, mentre que a la provincia de Castelló s’ha 

produít una lleugera davallada.

Finalment, en contrastar aquesta distribució territorial del seguiments de les 

cadenes de televisió amb altres enquestes (vegeu quadres del 336 al 340 de 

Papéndix II), es confirmen les tendéncies apuntades ais parágrafs anteriors.
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9.4.4.- Actituds lingüístiques i televisió.

L’any 1984, a les portes de Taprovació de. la Llei ,de Creació de RTVV, la 

Generaíitat va encarregar al CIS una enquesta que, entre altres qüestions, incloía 

l’opinió deis valencians sobre la creació del tercer canal de televisió i les opcions 

de llengua per a les emissions. D’altra banda, el Servei d’lnvestigació i Estudis 

Sociolingüístics de la Generaíitat Valenciana ha inclós sistemáticament en les 

seues enquestes l’opinió sobre l’ús del valencia a Canal 9. Amb aquest conjunt de 

dades, es pot considerar l’evolució que s’ha produít al si de la societat valenciana.

No resulta estrany, en un context d’escassesa d’oferta com la del 1984, que 

l’aclaparadora majoria deis valencians (85%) estigueren d’acord amb la creació 

del canal autonómic i que els contraris foren menys d’un 4 per cent (quadre 341 

de l’apéndix II). Els partidaris de la televisió autonómica eren majoria a tots els 

grups d’edat, tot destacant el major percentatge del grup deis nascuts en la 

segona meitat deis 50 (95%) i el més baix deis que tenien 60 anys o més (74%) 

(quadre 343 de l’apéndix II). De Ja resta de variables (quadres 345, 347, 349, 351 i 

353 de l’apéndix II), atesa la nombrosa majoria de partidaris, ens límitarem a 

indicar aquells que hi destaquen: els residents a les ciutats entre 50.000 i 100.000 

habitants, les persones que se sitúen al centre-esquerra i l’esquerra, i els qui 

tenen més competéncia lingüística en catalá.

Tanmateix, no es pot identificar l’opinió favorable al canal autonómic amb les idees 

quant a la llengua en qué hauria d’emetre, és a dir, una cosa és reclamar una 

televisió propia i una altra de molt diferent plantejar que siga en valencia. Mentre 

la primera idea suposa una presa de posició front al monopoli estatal i es mou en 

l’ámbit de l’increment de l’oferta, la segona remet a qüestions d’identitat lingüística 

i consciéncia nacional. Així, el grup més nombrós de valencians (45%) eren
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partidaris l’any 1984 que valencia i castellá foren presents a parts iguals en les 

emissions de la futura televisió autonómica, mentre quasi 3 de cada 10 opinaven 

que el valencia havia de ser la llengua de més ús (per a 1 de cada 10 havia de ser 

tot en valencia, i per a quasi 2 de cada 10 havia de ser més en valencia). D’altra 

banda, 2 de cada 10 es pronunciaven perqué fóra més en castellá o tot en castellá 

(vegeu quadre 342 de l’apéndix II).

El nombre més elevat de partidaris del valenciá apareixia, comparativament, entre 

els grups més joves (entre 40 i 37%), els tituláis universitaris (entre 43 i 47%), les 

províncies de Castelló (32%) i Valéncia (35%), les posicions d’esquerra (51%), i 

aquells que es declaraven valencianoparlants, més encara, si el sabien escriure 

(61%) (vegeu quadres 344, 346, 348, 350, 352 i 354 de l’apéndix II).

Per contra, els grups més nombrosos de partidaris d’una preséncia major del 

castellá, tot i que sempre més reduits que els defensors del valenciá, eren els 

grups de més edats (23% aproximadament), sense estudis (26%), residents a 

ciutats entre 50.000 i 100.000 habitants (34%) -poblacions amb forta densitat 

d’immigració-, de les províncies d’Alacant (33%) i Castelló (25%), en posicions 

ideológiques de centre-dreta (26%), que entenen pero no parlen valenciá (29%) i, 

sobretot, que no l’entenen (67%).

Com veiem les opinions a favor d’una o altra llengua com a instrument 

comunicatiu de les emissions del futur canal autonómic, presentava divisions 

estructuráis ben clares: joves, d’una banda, i adults i vells, de l’altra; ciutats grans 

d’aluvió, front a la capital del país i el rosari de ciutats mitjanes i petites de les 

comarques catalanoparlants; Valenciá i Castelló front a la hipercastellanitzada 

ciutat d’Alacant i comarques més al sud del país; esquerra i dreta; 

valencianoparlants i castellanoparlants que no l’entenen.
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Sis anys després, 1990, els partidaris de qué Canal 9 fóra tot o més valenciá 

havien passat del 28 al 48 per cent, mentre es declaraven a favor que fóra tot o 

més en castellá s’havien reduít del 19,5 al 15 per cent (vegeu quadre 355.de 

l’apéndix II).

Aqüestes dades contenen una diversitat de significáis. En primer lloc, caldria 

apuntar els efectes del procés de recuperació lingüística (alfabetització a les 

escoles, creixement deis prestigi cultural del catalá, reducció a mínims del que 

declaren no entendre’l, consolidado autonómica) i un cert apaivagament del 

confíicte lingüístic. En segon lloc, convé considerar la reacció de determináis 

sectors a Paparició de Canal 9 i la progressiva adquisició del costum de seguir les 

emissions en valenciá, la qual cosa tindrá un efecte normalitzador que porta a 

voler-ne més, i agó darrer, en relació al fet que les hores de máxima audiéncia són 

ocupades quasi sempre peí castellá. I en tercer lloc, l’aparició de les privades que 

incrementará notablement l’oferta global en castellá.

En els anys següents, del 1991 al 1994, encara augmentara una mica el nombre 

de partidaris del tot o més en valenciá, mentre els que es pronunciaven a favor 

que fóra tot o més en castellá es reduiran a la meitat en aquest període (del 15% 

del 1990, al 7,6% del 1994. Els que reclamaven que fóra tot en castellá, els quals 

Pany 1984 eren el 8,5 per cent del total de població, Pany 1990 es redueixen al 4,2 

per cent, i Pany 1994 només són el 0,6 per cent.

En una década, s’ha produít un canvi important en les actituds lingüístiques deis 

valencians envers la televisió propia. El grup més nombrós Pany 1984 (45%) era 

el que demanava que el temps es repartirá a parts iguals entre valenciá i castellá. 

10 anys després, el grup més nombrós (50,7%) és el que reclama una major 

preséncia del valenciá.
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QUART PART: ANÁLISI COMPARATIVA I CONCLUSIONS

CAPÍTOL DESÉ: LA COMUNICACIÓ AL PAÍS VALENCIÁ

10.1.- El procés de construcció del sistema de premsa: análisi 

comparativa i tendéncies actuals.

En, el primer període, des de la mort de Franco fins al referéndum de la 

Constitució, es produeix la transformació de les estructures polítiques, 

Temergéncia pública de nous actors polítics, la mobilització popular per les 

llibertats i ('autonomía; en definitiva, hi assistim al procés d’establiment del sistema 

democrátic. No obstant aixó, en l’ámbit de la comunicació es produeix un notable 

retard quant a la liquidado de les estructures organitzatives i de control provinents 

del régim franquista.

La difusió deis diaris valencians creix en el període de la malaltia i mort del 

dictador -mitjana de 115.000 exemplars, per a l’any 75- i cau progressivament en 

els anys següents -arriba a un sol de 103.000 exemplars l’any 81. No es 

recuperará fins el 1985 quan superará els 120.000 exemplars. Paral.lelament, la 

difusió de la premsa foránia obté taxes importants de mercat; prop de 50.000 

exemplars diaris.

Quant a les revistes d’informació general, després de Tonada pornográfica i la 

primavera política de les primeres eleccions generáis, cauen en Tinterés deis 

lectors. Pero, el millor indicador de la pobresa cultural del nostre País és la 

important difusió que obtenen les revistes il.lustrades populars o del cor.

Són poques les experiéncies de premsa local i comarcal durant aquests anys.
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D’una banda, cal atendré l’escassa difusió que tenien els mitjans més forts en 

premsa al País Valenciá, els diaris; de l’altra, cal considerar que fins a les primeres 

eleccions municipals del 79 no es produirá el rellanqament de la premsa local que 

havia conegut millors temps durant la II República. Per aixó, destaquem el salt 

quantitatiu, i per la seua volada també qualitatiu, de la premsa local. És important 

si atenem que abans del 1979 només hi havia 9 publicacions d’informació local 

que, en conjunt, assolien un tiratge de 24.500 exemplars.

En tres anys, del 1980 al 1982, sorgiran 34 noves revistes locáis que sumen un 

tiratge superior ais 100.000 exemplars (106.100). En la majoria del casos l’impuls 

será de caire institucional. No obstant, la novetat de Pexperiéncia quant a 

aproximació informativa deis ciutadans a la seua realitat més immediata, tot i 

que al costat de la pesantor de la informació oficial, mantenien un to próxim, 

espontani i entusiasta, característic deis agents culturáis d ’aquells anys de 

transició. També floriren durant la primera meitat deis 80 un bon feix de revistes 

de carácter cultural impulsades per associacions culturáis, ateneus i col.lectius 

diversos, la majoria de les quals van desaparéixer en pocs anys.

Del 1983 al 85 apareixen prop de 50 noves revistes d’informació local, les quals 

sumaven un tiratge proper ais dos-cents mil exemplars, i, del 85 al 90, n’apareixen 

una altra cinquantena amb un tiratge total superior ais cinc-cents mil exemplars. 

Així, dones, en una década, la premsa local ha experimentat un creixement molt 

important que, globalment, se sitúa en un tiratge per damunt deis vuit-cents mil 

exemplars.

Durant el període inicial de la configuració del sistema comunicatiu valenciá i de 

reordenació del sistema comunicatiu espanyol, es produeixen importants canvis 

en el marc normatiu que, en el cas de la premsa diária, s’expressa en el debat i les



pressions que conduiran a la privatització deis diaris de l’Estat. Són també, en el 

cas valencia, els anys de la batalla de Valéncia, els efectes de la qual són 

culturalment devastadora. I en. aquest context sócio-polític, s ’esdevenen els 

successius intents en l’ámbit de la premsa per ampliar l’oferta de capgaleres. Els 

baixos índexs lectors deis valencians i les conseqüents dificultáis financeres deis 

nous mitjans, afegit a les tensions polítiques del moment i la subordinació que 

exigeixen els partits quan contribueixen económicament ais mitjans de 

comunicació, taran inviable la consolidació n perdurabilitat de cap d’aquelles 

empreses. Amb tot, la seua influencia es deixa sentir a través deis professionals 

aleshores joves que es formaren en aquelles aventures periodístiques.

L’estructura de la premsa diaria valenciana es manté inalterada en alió 

fonamental; l’estructura provincial. Dos grans diaris provincials a Valencia, un a 

Castelló i un altre Alacant, a més de la penetració al sud d’un diari murcia i 

l’aparició d’un segon diari a Castelló. Cap diari valenciá s’estendrá al conjunt del 

territori, ni tampoc hi haurá cap nova empresa que es plantege un diari regional. 

La Generaíitat Valenciana, al seu torn, no ha fet ús de les competéncies que l¡ 

atribuía l’Estatut d’Autonomia en aquest ámbit de la comunicació. En canvi, 

l’estructura de la propietat si que es modifica amb la privatització deis diaris de 

l’Estat. El grup principal a partir d’aquell moment será Prensa Ibérica que adquirirá 

el principal diari d’Aiacant i el segon de Valéncia en difusió i primer en lectors. 

Aquest grup, esdevé, per tant, el principal exponent de la tendéncia a la 

concentració en el cas valenciá.

La desaparició de les Hojas del Lunes, primer a Alacant i després a Valéncia, 

indicaran el declivi de les associacions provincials de la premsa i renfortiment de 

noves formules organitzatives de la professió que havien sorgit durant la transició, 

i incrementará la quota de mercat deis diaris.
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El creixement total de la difusió mitjana de la premsa valenciana, en quinze anys, 

ha estat d’uns seixanta mil exemplars, un 54 per cent, la qual cosa sitúa la difusió 

estrictament valenciana en un nivell encara molt baix, els increments de la qual en 

termes comparatius han estat sempre per davall de la mitjana espanyola. La 

societat valenciana presenta, com creiem haver demostrat al llarg d’aquesta tesi, 

un important desajust entre desenvolupament económic i difusió de premsa. 

D’altra banda, els diaris valencians han fet ús de les estratégies competitives que 

es desenvolupen a Espanya durant els 80: zonificació i diversificació de les 

edicions, suplements, cartelleres, quaderns específics, fascicles, vídeos, 

gravacions musicals, regáis, patrocini d’activitats culturáis, etcétera, sistemes 

d’incentiu de compra del periódic que han fet acréixer la difusió en el marc de 

l’expansió económica d’aquells anys. Alhora, la renovació tecnológica ha permés 

la informatització de les redaccions, ha millorat la impressió deis periódics i n’ha 

agilitat el procés de tancament, el qual s’ pogut retardar, tot incorporant així més 

novetats informatives. El grup Prensa Ibérica és el que millor ha aprofitat aqüestes 

técniques.

L’autonomia política no ha aconseguit afeblir, fins i tot s’han reactivat, les seculars 

tendéncies provincialistes al sud i al centre, tot i que també ha contribuít a reforgar 

la progressiva percepció de la globalitat del país; imatges i discursos contradictoris 

que es reflexen al si de la premsa. D’altra banda, la informació diaria sobre la 

gestió de l’Administració Autonómica i el debat que genera a la premsa han 

contribuít a la formació d’una opinió pública, per bé que encara fragmentada 

provincialment per a la majoria de qüestions en controversia i reduída en els seus 

efectius. En aquest sentit, la trajectória del diari Las Provincias, la seua influencia 

en determinades elits conservadores, la seua capacitat d’intervenció política i fins i 

tot de mobilització social en moments clau per a l’autonomia i el seu 

desenvolupament han estat un fre continuat que, encara a hores d’ara, apareix
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com un problema no resolt des deis anys de la transido. Només el progressiu 

creixement de la influencia en Popinió del diari Levante-EMV ha suposat un 

alleugiment de la capacitat condicionant del. diari conservador,

Al seu tom, els diaris de Madrid que, del 79 al 88, a penes havien crescut un 10 

per cent en la seua difusió al País Valenciá -mentre els diaris valencians l’havien 

augmentat en un 24 per cent- experimentaran un considerable increment, del 40 

per cent, entre Pany 88 i el 93. El diaris valencians creixeran només un 25 per cent 

en aquest mateix període. A més, la preséncia de la premsa central s’incrementa si 

considerem els més de 50.000 exemplars de diaris esportius i els més de 5.000 de 

diaris económics, els quals, en ambos casos, són editats majoritáriament a Madrid.

El fet que el mercat valenciá siga el més important, per la seua dinámica 

económica, entre les comunitats autónomes amb més dependencia de la premsa 

central, i les potencialitats quant a contractació publicitária que aixó comporta, a 

més de la necessitat de donar una imatge més arrelada a la societat valenciana en 

un context de creixent competitivitat entre mitjans, serien les claus que expliquen 

el permanent interés de la premsa central en el mercat valenciá de la comunicació 

i Pemergéncia de les edicions especifiques per tal de no perdre’n la quota. La 

major penetració de la premsa central es relaciona principalment amb la millor 

factura global d’aquests diaris en aquelles comunitats on no han de competir amb 

altres poderosos grups de premsa d’abast regional o interegional (com és el cas, 

per exemple, de Catalunya, Euskadi i Navarra, principalment) i on el sentiment de 

diferenciado col.lectiva no es troba molt arrelat entre la població.

El País Valenciá, en aquest darrer sentit, és, dins del conjunt de les comunitats 

autónomes amb llengua propia, el que presenta un nivell més elevat de penetració 

de la premsa central, la qual ha crescut en els darrers anys. Potser, Penverinament
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de la política espanyola i la successió d’escándols que s’han produít en aquests 

anys darrers hagen motivat un major interés cap a la premsa de Madrid, en relació 

al qual caldria considerar Tespectacular creixement del diari El Mundo.

La situació del catalá a la premsa diaria editada al País Valenciá no s’ha modifical 

més que lleugerament en els darrers quinze anys. La seua preséncia és 

anecdótica, ocasional i merament testimonial. Básicament, només apareix en la 

secció de cartes al director, en algún article d’opinió i, eventualment, en algunes 

pagines especiáis de carácter cultural, en les destinades a l’aprofitament escolar, o 

amb motiu de testes locáis i a instáncia de l’ajuntament que finanga les págines 

que s’hi dediquen. Els diaris valencians, a més, practiquen el caos íingüístic en 

publicar les cartes i els articles d’opinió sense sotmetre els textos a la norma 

ortográfica. D’altra banda, els diaris centráis amb edició valenciana no publiquen 

res en catalá.

En premsa no diária, la publicació més rellevant és la revista El Temps, setmanari 

d’informació general que, contra tot pronóstic, ja ha complit una década. Amb 

diverses i successives millores, El Temps és Túnica revista que es difon en tot el 

domini de la llengua catalana.

La novetat més destacable, d’altra banda, en aquest sector és la iniciativa d'Horta 

Edicions que, ja en els 90, ha llangat quatre edicions comarcáis íntegrament en 

valenciá,de periodicitat mensual, de El Periódic, a l’Horta, La Plana, Alaquás i 

Torrent, amb una difusió mitjana d’onze mil exemplars. La nova empresa, amb 

Tentrada del diari El Punt de Girona que ha adquirit el 49 per cent de les accions, 

prepara un diari en valenciá per al conjunt del país. És molt agosarat fer-ne 

qualsevol pronóstic, tot i que Testratégia de partir d’una cartera mínima de 

subscriptors li permetrá almenys determinar el moment del llangament i poder
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mantenir-se durant un temps.

Peí que fa al suport de. la Generalitat a la premsa en catalá, en nou anys el total de 

l’ajut a l’ús del valencia en els mitjans escrits és d’un poc més de 100 milions, la 

qual cosa reflexa tant la manca d’impuls de l’Administració Autonómica com la 

feblesa del valencia en els mitjans escrits.

En resum, el sistema de la premsa al País Valenciá continua tenint una estructura 

provincial després de més d’una década d’autonomia política, l’expansió de la 

difusió ha estat comparativament més baixa que a la resta de l’Estat i, aixó mateix, 

permet considerar que continuará creixent en els propers anys. La dependencia 

de la premsa central continua sent molt alta en comparado a d’altres comunitats 

autónomes amb llengua propia i també quant a la resta de comunitats, cosa que 

perfila el manteniment d’un sistema de premsa autónom alhora que una presencia 

significativa de Ja premsa estatal. Tampoc no sembla que aquesta situació puga 

experimentar canvis notables, més enllá deis que depenen de la dinámica de 

concentrado de mitjans que podría conduir a la venda de cap^aleres o a la 

penetració de més capital forani. Finalment, els darrers canvis en la relació de 

forces polítiques a nivell estatal i autonómic poden alterar les proporcions de 

participado de la premsa estatal i valenciana. En la mesura en qué es normalitze 

la política espanyola, la premsa estatal perdrá quota de mercat. I al contrari, en la 

mesura en qué s’incremente la conflictivat de la política autonómica creixerá la 

quota de la premsa valenciana.
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10.2.- El procés de construcció del sistema radiofónic: análisi 

comparativa i tendéncies actuals.

A la fi de la dictadura, l’estructura de la radio estava formada per un ampli sector 

públic i un sector comercial que s’havia mantingut fidel al régim i ara coincidía en 

l’estratégia reformista. És des d’aquesta estructura que s’iniciará el tránsit a un 

sistema liberal d'informació, mentre el govern que l'impulsa manté intacta 

l’heréncia comunicativa de la dictadura (RNE i les emissores que després 

formaran RCE).

Al País Valencia, l’any 1974 comenga l’experiéncia de De Dalt a Baix que sorprén 

en la mesura que aconsegueix un notable éxit i demostra que hi ha un espai 

important a cobrir per la radio en valencia. Com la resta d’iniciatives comunicatives 

de caire democratitzador i d’afirmació deis trets culturáis valencians, será engolida 

pels sotracs de la batalla de Valencia.

Dues etapes marquen la regulació actual del sector radiofónic. A la primera, a 

fináis deis 70, es reforga la presencia estatal en la radio incrementant el nombre 

d’emissores per a Radio Nacional de España i Radiocadena Española, es reafirma 

el monopoli estatal sobre el servei de radiodifusió, es renoven les concessions 

d’emissores a les grans cadenes comerciáis i se n’atorguen de noves en FM. Al 

País Valencia es concediren 38 emissores FM; 25 noves, de les quals només una 

de carácter institucional, i 13 per renovació de concessions a la COPE i la SER. De 

les noves, la majoria anaren a parar a mans d’altres cadenes radiofóniques 

(Antena 3, Radio 80, Radiocolor, Cadena 16, Rato). Les poques no en cadena es 

distribuíren peí territori valenciá de manera desigual; la majoria a la provincia 

d’Alacant.
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L’estructura radiofónica del País Valencia durant els 80 restava formada per 60 

emissores de radio, 11 de les quals eren públiques (3 de RNE i 8 de RCE) i 49 

privades (10 en OM i 39 en FM)..

D’altra banda, a la primera meitat deis 80 s’edevé el moviment de les radios 

lliures. Els primers intents al País Valencia son simultanis a les primeres emissions 

a Catalunya, tanmateix, en el cas valencia el moviment era més feble i passaren 

uns anys fins s’aconseguí emetre. Del 1982, any de les primeres emissions de 

Radio Klara , al 1985, es produeixen tot un seguit d’experiéncies de radios lliures 

al País Valencia, les quals s’iniciaren a la ciutat de Valéncia, pero prompte 

s’estengueren per algunes comarques, en aquest cas darrer amb un major accent 

de reivindicació nacionalista i de recuperació lingüística. Tot i que hi hagué prou 

més projectes que realitats en emissió, arribaren a emetre al voltant de 14 

emissores lliures. La practica totalitat foren clausurades per ordre del govemador 

civil. La seua herencia fou l’impuls al debat sobre la llibertat d’expressió i 

Tevidéncia que calía articular els projectes polítics i els projectes comunicatius. 

Anys després, molts elements del seu estil radiofónic, esporgats del to 

reivindicatiu, s’incorporaren a la programació de les emissores legáis, contribuínt 

així a la renovado en la radio.

La segona etapa en l’estructuració de la radio al País Valenciá s’inicia el 1989 

amb un nou Pía Técnic FM, la reorganització de la radio pública estatal, el 

comenpament de les emissions de la radio pública autonómica, Pexpansió i 

concentració empresarial a la radio comercial i, finalment la regularització de les 

emissores municipals.

En la radio pública es produeix la fusió de RNE i RCE (1989), de resultes de la 

qual apareixeran Radio 4 i Radio 5. Tanmateix, l’estiu del 91 desapareixen les
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emissores de Radio 4 a tot l’Estat, i també les de Radio 5 en les poblacions menors 

de 60.000 habitants. A la primavera del 1994, Radio 5 transforma la seua 

programació per a centrar-se en la informació.

Canal 9-Rádio, la radio pública autonómica, havia despertat moltes expectatives 

entusiastes. Tanmateix, un pressupost escás, la manca de suport inicial per part de 

la 7W, el conflicte amb la direcció general i la subordinació política en la línia 

informativa no li permeten assolir quotes destacades en el repartiment de l’auditori 

valencia.

La Generalitat Valenciana concedeix 28 llicéncies noves d'emissió en FM, 

prácticament la meitat de les quals aniran a mans de les cadenes estatals. El 

procés d’atorgament de les llicéncies va provocar fortes tensions entre el govern 

de la Generalitat i els partits de Poposició que hi veien favoritisme cap a grups ¡ 

afins al PSOE i, en especial, cap a PONCE.

Quant a les grans cadenes comerciáis cal destacar el procés d’expansió i 

concentració de la cadena SER (grup Prisa) que Pany 1989 compra Radio Minuto i 

inicia el desplegament de la filial Cadena Dial, i Pany 1994 incorpora al 

conglomerat Unión Radio les emissores del grup Godó (Antena 3 i Radio 80), la 

programació de les quals transformará en emissions de música clássica i noticies 

(Sinfo Radio). Peí seu compte, PONCE adquireix el 1990 la cadena Rueda Rato 

que al País Valenciá tenia tres emissores (Valencia, Sagunt i La Vila-Joiosa), i amb 

Padquisició de Radio Color i les noves concessions en FM estructurará la xarxa - 

valenciana de la cadena estatal Onda Cero. Les noves concessions en FM a la
i

cadena COPE (Cadena 100) i, peí mateix motiu, Pentrada de la Cadena Ibérica 

{Top-40) acabaran de configurar l’espai comercial en cadena.
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Finaiment, a partir del 1992 comengaran a adjudicar-se les llicéncies per a les 

emissores municipals, una part important de les quals ja funcionava en situació 

al.legal. Aqüestes emissores, més les noves FM comerciáis no vincu|ades a les 

cadenes estatals i unes poques emissores independents (lliures i pirates) 

completen el panorama radiofónic valencia deis anys 90.

El resultat d’aquesta important transformació de l’estructura radiofónica és que 

s’ha duplicat el nombre d’emissores al País Valencia en quatre anys; que han 

aparegut 23 noves emissores comerciáis en cadena i 11 comerciáis independents, 

mentre s’ha contret la radio pública.

La radio d’aquest període, després deis anys de retrocés, es caracteritza per la 

dura competencia entre les tres cadenes principáis (Unión Radio, COPE i Onda 

Cero) amb una creixent tendencia al duopolí si continúen les dinámiques 

d’absorció. “La batalla de les estrelles” de la radio, amb contractacions milionáries, 

percentatges sobre la publicitat deis espais, etc., será un tret estratégic en la forta 

lluita per guanyar audiéncia. També, es consolida la tendencia a Pespecialització 

producte de la segmentació deis públics. Aquesta dinámica conduirá a una forta 

centralització deis programes que reduirá la programació regional i local.

El 80 per cent del total de l’auditori radiofónic valenciá escolta les grans cadenes 

comerciáis i, si afegim la quota de participació de les emissores de la rádio pública 

estatal, podem afirmar que 9 de cada 10 valencians que escolten la rádio 

sintonitzen les grans emissores d’abast espanyol. Peí seu compte, la rádio pública 

catalana no ha passat de teñir un nivell d’escolta molt minoritari. I la rádio pública 

valenciana no ha superat en els millors moments una quota relativa d’audiéncia 

del 4 per cent.
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Les emissores comerciáis, independents de les grans cadenes, han trobat 

notables dificultáis per a guanyar-se un espai dins la rádiodifusió valenciana per 

diverses raons. D’una banda, més de la meitat de les noves concessions 

d’emissores FM anaren a mans de les grans cadenes; de l’altra, la Generalitat no 

ha mostrat cap interés en afavorir una cadena comercial valenciana; i, finaiment, el 

fort predomini de les cadenes estatals deixa poc espai a noves emissores que 

pretenguen teñir viabilitat económica si atenem les característiques deis públics 

valencians. Tot i aixó, algunes hi han pogut reeixir.

En els darrers anys s’ha incrementat el nombre d’emissores municipals. En 

funcionament n’hi ha una cinquantena, pero, si considerem el conjunt de projectes 

per a engegar emissores municipals, podem estimar que ben prompte superaran 

el centenar.

La presencia del catalá a la rádio es troba per davall del que les primeres 

experiéncies durant la transido permetien estimar. El fort predomini de la 

programació en cadena, centralitzada des de Madrid i realitzada en espanyol, 

l’alta concentració de l’audiéncia en les grans cadenes estatals, la incapacitat de 

la rádio pública autonómica per guanyar-se un espai suficient, el tancament de 

Rádio 4, i el desenvolupament precari i tardá de les rádios municipals serien les 

principáis causes que explicarien el baix nivell de presencia del catalá a la rádio, 

sota les quals, óbviament, rau el conflicte lingüístic valenciá amb el feix d’actituds 

contradictóries i d’indecisions polítíques que hem explicitat en aquesta tesi.

L’any 1991, només un 16 per cent del total d’hores emeses diáriament fou en 

catalá, i l’any 1993, quan ja havien comengat a emetre un bon grapat de rádios 

locáis, el percentatge d’hores en valenciá pujava al 18 per cent. Tanmateix, 

aquests cálculs oculten que el 94 per cent de l’audiéncia de rádio es concentra en
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les cadenes estatals, les quals no emeten gens en valencia, llevat de petits espais 

en desconnexió en les emissores ubicades a comarques de fort predomini 

lingüístic valencia. No hi ha cap programa informatiu en valencia en les emissores 

de les grans cadenes, i fins i tot els informatius locáis o territorials son 

habitualment realitzats en espanyol.

A les rádios comerciáis independents l’ús del valenciá és notablement superior peí 

fet que la Generalitat n’exigia un mínim del 50 per cent per a les emissores amb 

cobertura dins el territori de predomini lingüístic valenciá. Unes poques d’aquestes 

noves emissores tan la totalitat de la seua programació en valenciá.

Quant a les ajudes per a la promoció del valenciá ais mitjans de comunicació, de 

l’any 1992 al 1995, la Generalitat Valenciana ha concedit a 13 emissores que 

reunien els requisits vora 34 milions de pessetes per l’ús del valenciá. Novament, 

quantitats minses si ho comparávem amb altres línies pressupostáries de caire 

cultural.

En suma, el desenvolupament de la rádio al País Valenciá ha seguit les pautes 

marcades peí Govern central i s’ha plegat ais interessos de les grans cadenes 

comerciáis que han estat les principáis beneficiáries de les concessions de la 

Generalitat. Així, l’espai radiofónic valenciá que contenia a principis deis 80 

importants possibilitats de desenvolupament autónom, ha estat neutralitzat en gran 

mesura per la dinámica desreguladora a nivell d’Estat i la manca de voluntat 

política del Govern autónom per potenciar l’espai propi, tant en l’ámbit públic com 

en el comercial. El notable increment de l’oferta ha augmentat, en canvi, la 

concentració de l’audiéncia en les grans cadenes, mentre l’espai radiofónic 

valenciá no arriba a concentrar un 10 per cent del total d’oients. El sistema 

radiofónic valenciá apareix, dones, actualment, en una situació d’alta dependéncia
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del sistema espanyol.

No obstant aixó, s’hi contenen encara importants possi bi 1 itats de 

desenvolupament, les quals es relacionen principalment amb una reorientació de 

la rádio autonómica i el desplegament en aquesta de totes les seues possibilitats. 

El creixement que s’está produint en l’ámbit local constitueix un segon eix de 

desenvolupament. I, finaiment, l’éxit assolit per algunes emissores comerciáis 

independents d’abast comarcal son una petita mostra d’alló que es pot arribar a 

assolir. La forta interelació que aqüestes potencialitats tenen amb dinámiques 

externes al sistema comunicatiu, fonamentalment polítiques i económiques, remet 

l’evolució futura del sistema a les polítiques de comunicació que s hi despleguen.

10.3.- El procés de construcció del sistema televisiu: análisi 

comparativa i tendéncies actuals.

El desenvolupament de la radio i de la televisió, l’any 1976, era molt superior al 

de la premsa escrita, la qual cosa té una gran importancia quant al procés 

d'influéncia comunicativa que es desplega en aquell moment historie. La televisió 

funcionava en régim de monopoli, tenia una audiencia que arribava a la quasi 

totalitat de la poblado (del 85 al 90 per cent), i era fidel a l'estratégia reformista del 

govern que nomenava els directius sense cap control democrátic. Un instrument, 

per tant, coms’ha vist, d'alló més adient per al control del procés de transició.

A les acaballes del franquisme es produeix una novetat important de resultes de 

les primeres mesures descentralitzadores a la Televisió Espanyola, les emissions 

diáries de mitja hora de Tinformatiu Aitsns. És quan s introdueix I ús del valenciá 

en la informado televisiva i, en els continguts, alió que conten comenqa a reflectir 

els conflictes i els problemes de la realitat valenciana. El Centre Territorial de TVE
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a Valencia cobria, a més del territori valencia, les províncies de Murcia i Albacete, 

la qual cosa va instrumentar protestes per incloure informacions en valenciá. A 

partir del 1977, quan la batalla de Valencia s'intensificava, comenqaren els 

problemes greus. Aitana esdevindrá, del 1978 al 1982, un instrument comunicatiu 

de la dreta en consonancia amb la premsa de Valencia i la rádio pública. 

Anteriorment, el País Valenciá ja havia restat tora de les emissions en catalá per a 

Catalunya i les liles.

La pepa clau en l’ordenament televisiu espanyol, objecte de multitud de critiques i 

en cara vigent, fou l’Estatut de la Rádio i la Televisió de 1980, el qual fou el resultat 

del consens assolit entre UCD i PSOE. Amb l’ERT es confirma un estatus per a la 

televisió pública de monopoli de facto , tot i que també permetia el que alguns han 

anomenat la ruptura controlada del monopoli, peí fet que considerava la 

possibilitat d’un canal públic de televisió per a les Comunitats Autónomes i 

deixava la porta oberta a la futura televisió privada amb un régim semblant al de 

les rádios privades. Era, dones, el primer pas, per al sistema mixt públic-privat en 

l’ámbit televisiu.

Si bé l’ERT democratitza per primera vegada ('estructura de la televisió pública 

espanyola, la participació deis professionals i treballadors del mitjá era escassa, i 

la participació activa deis espectadors quedava lluny del reconeixement d’un 

auténtic dret d ’accés a les seues associacions i entitats. D’altra banda, el 

nomenament del director general peí govern, unit a la seua prepotencia en 

nomenaments i funcions, feia plantejar de nou la governamentalització del mitjá. 

Quant a les mesures descentralitzadores, el paper de la Comunitat Autónoma es 

reduía a nomenar un Consell Assessor de carácter merament consultiu, sense cap 

atribució executiva, la qual quedava en les mans exclusives del delegat territorial. 

En definitiva, l’ERT consolidava i legitimava, per via democrática, el vell model
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centralista espanyol, amb greus problemes d’accés, participació i descentralizado 

que, d’altra banda, eren comuns a la majoria de televisions públiques d Europa.

A PEuropa del anys 70, els avangos técnics que multiplicaven la possibilitat de 

canals a utilizar havien posat en qüestió la idea del “monopoli natural , mentre 

que el nou clima ideológic deis 80 i els canvis en l’estructura social comportaran 

l’emancipació del públic, el qual es fragmenta atenent a característiques, 

interessos i gustos diferenciáis. Alhora, la llibertat d’expressió i el pluraiisme ja no 

s’entenen com a drets amenagats que ha de protegir el servei públic, sinó com a 

llibertats que s’han de manifestar mitjangant la diversitat de mitjans i suports. És 

així com les televisions públiques entren en una crisi d’identitat i han de substituir 

la lógica de l ’oferta en qué havien basat la seua actuado per la lógica de la 

demanda que s’organitza sobre la funció del consum.

En Támbit espanyol i encara que amb retard respecte a d’altres paisos europeus, 

sobretot per motius de caire polític, assistim a un lent procés de desregulació del 

sistema televisiu que s’inicia amb el procés de com ercializado de TVE, es 

continua amb el trencament del monopoli central amb Tapando de les televisions 

autonómiques, tot i que sense trencar el domini públic de la televisió; i es completa 

amb Pautorització per a rebre televisió per satél.lit i, sobretot, amb Papando de les 

televisions privades. El resultat és una important transformació del panorama 

televisiu.

Com a conseqüéncia de la nova situació, la creixent competencia entre les 

televisions portará a una obertura quantitativa i qualitativa a la pubiicitat que 

esdevé la font principal i quasibé única de finangament en les televisions de

cobertura estatal.
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La fixació d’una estructura de fluix continu en la programació vindrá acompanyada 

d’una concepció del blocs cada vegada més llargs i fragmentáis, de la proliféració 

deis programes contenidors, de la reemissió. deis mateixos programes en hores 

diferents, de la substitució d’una programació setmanal per géneres a l’emissió 

diaria de productes específics, i a l’alteració de la programació anunciada sempre 

que convindrá a l’estratégia competitiva (contraprogramació). Els resultats en els 

continguts serán d’una pérdua rápida de qualitat amb el predomini omnipresent 

deis programes d’entreteniment de baix cost i de les series i telefims nord- 

americans, la disminució deis programes culturáis i informatius o la seua expulsió 

a hores d’audiéncia baixa, en un model de televisió que reproduirá la tivü 

spazzatura de la Italia deis anys 80. Aquest disbarat televisiu, lluny de marcar unes 

diferencies nítides entre televisió pública i privada, ha comportat un efecte 

d’arrossegament sobre el sistema televisiu públic que ha adoptat les mateixes 

estratégies competitives i de baixa qualitat. És així com l’esperada televisió de 

Populéncia i la pluralitat esdevindrá de fet la televisió de l’espectacle redundant.

La característica principal, peí que fa ais públics, será la fragmentado de les 

audiéncies que a partir d’ara es repartirán entre els diversos canals, amb una 

inicial febre del zapping, la qual, tot i contenir-se, continua vigent. En menor 

mesura, atesa la redundácia de les programacions, també es produirá la 

segmentació deis públics (diferents públics triaran programes distints) i 

l’autosegmentació sostractiva.

L’estructura de la propietat a les televisions privades via éter es compon per una 

complexa trama d’interessos económics i polítics, amb canvis en la composició de 

l’accionariat d’escassa o nul.la transparencia, tant per la manca d’informació com 

per la utilització de noms i empreses interposades, i un menyspreu absolut de la 

legislado quant a registres i requisits de la propietat, continguts i programació,

427



límits de saturado publicitaria, etcétera, durant els primer anys.

Referint-nos al País Valenciá, el monopoli es va trencar amb Tambada de les 

emissions de TV3 Tany 1987. La novetat de TV3 és de gran importancia 

comunicativa i cultural peí fet que contribueix a neutralitzar els discursos 

secessionistes quant a la unitat de la llengua, alhora que reforpa la percepció 

social de la unitat del catalá i n’incrementa el prestigi al País Valenciá en la 

mesura que demostra cada dia que és una llengua apta per a tota mena de 

continguts. Quant a l’impuls del sistema televisiu valenciá, la sola existencia de 

TV3 és la prova més evident que és possible fer una televisió autonómica per ais 

valencians i en valenciá. En aquest sentit, la Generalitat Valenciana, després d’un 

període de vacil.lacions, es decidirá a dur endavant el projecte.

El moment clau, pero, de Testabliment d’un espai televisiu valenciá, més enllá de 

Pesquifit marge que produia el Centre Territorial de TVE, es produeix en iniciar-se 

les emissions de Canal 9-Televlsió Valenciana. El conflicte en demanda del 

manteniment de la recepció de TV3 i les peticions quant a Tefectiva reciprocitat 

deis dos canals dins el domini lingüístic catalá marcaran els primers passos de 

Canal 9.

Les dades económiques, d’altra banda, permeten afirmar que Canal 9 ha assolit 

en els sis anys i escaig que porta en funcionament un nivell estimable de 

consolidació empresarial, qüestió diferent és si aquesta s’ha obtingut menystenint 

els objectius fonamentals que s’expressaven a la Llei de Creació de 1984 i 

allunyant-se del perfil de televisió pública.

La programació de Canal 9 és prou aclaridora en aquest sentit. De fet amb un j 
perfil marcadament comercial, els anys 1992 i 1993, va aconseguir situar-se per j



davant de les televisions privades, només precedida per TVE1, i comparativament 

era la televisió autonómica amb més quota d’audiéncia al seu territori. L’any 1994, 

tanmateix, la manca de renovado de continguts i la consolidado de la nova 

programació de les privades -amb el creixement destacat d ’Antena 3- situava 

Canal 9 en el quart lloc del ránquing de televisions per audiencia. Les queixes per 

Pincompliment de la llei de creació, l’us majoritari del castellá, els conflictes amb 

els actors de doblatge i les empreses valencianes d’audiovisuals constitueixen els 

principáis elements de crítica al model de televisió implantat.

D’altra banda, el model bilingüe de Canal 9 ha contribuít, de manera paradoxal, a 

una nova configura ció de les actituds quant a la llengua a emprar en la televisió 

publica valenciana. En una década, s’ha produít un canvi important en les actituds 

lingüístiques deis valencians envers la televisió propia. El grup més nombrós l’any 

1984 (45%) era el que demanava que el temps es repartirá a parts iguals entre 

valenciá i castellá. 10 anys després, el grup més nombrós (50,7%) és el que 

reclama una major presencia del valenciá.

L’oferta audiovisual via satél.lit, tot i que molt minoritária encara quant a audiencia, 

la creixent emergencia de televisions locáis amb una regulació legal tot just 

acabada d’aprovar i pendent d’aplicar i l’imminent desenvolupament de xarxes de 

cable a les principáis ciutats, completen Tactual oferta televisiva del País Valenciá.

Deis 40 canals via satél.lit visibles a Espanya a gener de 1993, només dos 

emetien íntegrament en espanyol. L’any 1994 quan comengaren les emissions de 

les cadenes espanyoles a través del satél.lit Hispasat, i comptant les altres ofertes 

no espanyoles, les opcions en castellá via satél.lit sumaven 16 canals. 

Darrerament, a més, s’han iniciat les emissions de TV3 via satél.lit per a Europa i 

América.
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En qualsevol cas, Pampliació de Potería televisiva via éter, a més del factor 

lingüístic que entrebanca Pinterés per Poferta des de l’espai internacional, conté el 

creixement de la instal.lacio d’antenes parabóliques i redueix els abonaments al 

vídeo comunitari, els quals, en la majoria de casos, també distribueixen canals de 

satél.lit.

Quant a la televisió local, al País Valenciá s’implanten dues modalitats: televisions 

comerciáis que es financen per Pabonament o la publicitat directa i el patrocini, i 

televisions municipals que són gestionades i controlades directament per 

Pajuntament. Fins ara, només coneguem un cas de televisió mixta (Canal 27, TV 

de Calp) en el qual Pajuntament participa amb un 25 per cent del capital. 

Tanmateix, considerem que aquesta modalitat s’estendrá en els anys propers a 

través de convenís amb els ajuntaments. Actualment, el total de televisions locáis 

s’acosta a les 80, amb un marcat predomini de la televisió municipal, tot i que la 

nova regulació tara que se’n produesca un rápid creixement tant en les municipals 

com en les privades.

Cal destacar que la pressió de Pentorn mediátic a la uniformització en els criteris 

estétics, els formats i els continguts és un deis indicadors del progressiu abandó 

del perfil comunitari de les televisions locáis i Padopció de les estratégies 

productives de les televisions de més abast, al qual s’afegeix el control polític 

municipal. Aquests trets delimiten el procés de substitució del model basat en la 

iniciativa popular, per un altre dependent deis grans media. Tanmateix, i fins i tot 

en els casos més extrems, la proximitat i porositat del mitjá local ¡mpedeix el 

bandejament total de la participació de la comunitat. Esdevé, així, Pinstrument 

comunicatiu sobre el qual es presenten més oportunitats de control democrátic.

Recapitulant, direm que el procés d’establiment del sistema televisiu valenciá fou
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retardat per la dependéncia de la Generalitat Valenciana ais dictats del Govern 

central en un context de tensions amb els nacionalismes periférics més forts. 

Aquest retard té conseqüéncies negatives per a Canal 9 que no va disposar de 

massa temps per a assentar-se en una situació de concurrencia limitada. Les 

televisions privades, les quals no consideren l’espai valenciá en les seues 

emissions, trenquen rápidament l’equilibri a favor del domini televisiu de l’espai 

espanyol, mentre TV3 esdevé quasibé residual al País Valenciá. Canal 9 , amb el 

model implantat no aconsegueix l’adhesió majoritária deis valencians i esdevé el 

centre de conflictes polítics i disputes lingüístiques, alhora que és objecte de crítica 

permanent per part de les associacions ciutadanes i culturáis més reconegudes. 

Peí seu compte, el Centre Territorial de TVE ha mantingut una programació molt 

limitada. Finaiment, les televisions locáis també s’han desenvolupat tardanament i, 

en moure’s en el buit legal, han aconseguit una feble implantado.

El sistema televisiu valenciá es troba actualment en una cruílla de gran 

transcendencia per a la seua evolució durant els propers anys. En primer lloc, h¡ 

assistirem a un desenvolupament important de la televisió local, la qual, en la 

mesura que adopte criteris autónoms del poder polític i aprofite les sinergies 

potenciáis, pot esdevenir, encara que siga en els termes limitats que la llei actual 

permet, una segona xarxa de televisió valenciana amb una part de la programació 

d’interés per a tot el País i una altra part de programació local. El predomini de 

l’espai públic o el privat en aquest sector pot decantar-se a favor d’aquest darrer si 

atenem el corrent privatitzador actual, tot i que es produiran fortes tensions a 

moltes localitats per la for?a que conserva Pesquerra en l’ámbit municipal. A més, 

no es descartabie que les televisions comerciáis locáis -contravenint la llei, pero 

amb la toleráncia de l’autoritat- acaben fent de reemissors de part de la 

programació de les comerciáis estatals a les zones d’ombra del senyal.
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En segon lloc, el futur de Canal 9 mostra una gran incertesa. La notable caiguda 

de l’audiéncia, l’increment del castellá, la degradació -encara més- de la 

programació des que el PP ha accedit a la Generalitat, fa preveure que el nou 

govern intentará la privatització, si els canvis en l’ordenament legal li ho permeten, 

tal com va anunciar al seu programa electoral. Potser, el debat i les tensions que 

se’n derivaran, esdevindran un deis eixos centráis de controversia en l’opinió 

pública valenciana i, fins i tot, reísquen a impedir-ho. Altrament, no sembla fácil 

d’aplicar la proposta del PP de privatitzar-ne el funcionament i mantenir alhora el 

control parlamentan. També hi cap la possibilitat que ningú no la compre, i en 

aquests cas la recuperació de l’atractiu per a l’audiéncia seria un procés llarg i 

difícil, mentre s’hauran maibaratat temps i esforgos en la consolidació del sistema 

televisiu valenciá. En qualsevol cas, urgeix configurar un nou sistema de control 

que li permeta actuar amb independencia com a mitjá informatiu i de participació 

social.

En tercer lloc i peí que fa a les televisions d’ámbit espanyol, tot sembla indicar que 

s’hi produirá una redefinició de l’espai públic. La readscripció deis papers dins el 

sistema televisiu espanyol portará a una major definició del servei públic alhora 

que donará majors opcions de negoci a les televisions comerciáis.

En quart lloc, el proper desenvolupament de les xarxes de cable, tot i que encara 

es troba en una fase inicial i que al País Valenciá tindrá una implantació lenta, 

permetrá un increment important de la difusió de les emissions via satél.lit a través 

de les xarxes, 1’aparició deis canals temátics que reforjaran la segmentació deis 

públics, a més de distribuir les cadenes espanyoles i autonómiques. El fet que les 

Corts Valencianes no s’hagen plantejat establir uns mínims de presencia del 

valenciá en les emissions de producció propia comporta notables perills de 

retrocés en aquest sector.
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Finaiment, les empreses de producció audiovisual que no han gaudit de massa 

oportunitats en els anys de funcionament de Canal 9 i tenen una talla mitjana 

baixa, amb predomini de la petita empresa, tindran en els propers anys importants 

possibilitats de creixement.

10.4.- El sistema comunicatiu valenciá en el context espanyol i 

europeu.

De la transició engá, el País Valenciá ha construít un sistema comunicatiu en qué 

perviuen espais de major autonomia amb altres més dependents segons sectors. 

En el subsistema de la premsa, tot i l’estructura provincial heretada, l’espai 

valenciá ha mantingut una autonomia més marcada que en els altres subsistemes. 

Tanmateix, aquesta és una característica quasibé general al sistema espanyol de 

premsa, ates el paper central que hi juguen els periódics locáis, provincials i 

regionals. El País Valenciá, comparativament, en aquest sector se sitúa en una 

posició semiautónoma. D’altra banda, el paper orientador, i de vegades rector, 

quant a la informació que hi té respecte ais altres mitjans li atorga una posició 

d’influéncia sobre la resta de mitjans que marca l’agenda informativa del conjunt 

del sistema.

El subsistema radiofónic valenciá és el més dependent del sistema espanyol. La 

feblesa de la rádio autonómica, les facilitats de major penetració concedides a les 

grans cadenes espanyoles, l’abséncia de cap cadena comercial valenciana i 

l’escassa programació en desconnexió de les grans cadenes en són els trets 

característics. A més, la diferencia lingüística, que en aquest mitjá oferia óptimes 

possibilitats de desenvolupament per les característiques especifiques de la 

situació comunicativa, no ha estat aprofitada i es manté sota mínims. Només la 

reorientació de la rádio autonómica, el desenvolupament de la rádio local i el
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creixement de les comerciáis independents oferiria possibilitats d una major 

diferenciació.

L’autonomia deis públics valencians quant al consum televisiu respecte al sistema 

espanyol depén sobretot de la capacitat d’atracció de Canal 9 i la seua producció 

propia. Així, si bé es van aconseguir quotes importants d’audiéncia en un primer 

moment, en els darrers anys s’han produít retrocessos importants que s han fet 

encara més marcats en el darrer any. Peí seu compte, TVE, a diferencia d’altres 

comunitats autónomes, Catalunya significativament, ha contribuít ben poc a la 

configurado del sistema televisiu valenciá. En qualsevol cas, el sistema televisiu 

valenciá se sitúa en una posició mitjana alta d’autonomia respecte al sistema 

espanyol.

D’altra banda, els interessos socioculturals i político-económics vinculáis a la 

televisió autonómica, i l’acceptació del projecte per part del públic malgrat tot, 

permetran el seu manteniment durant els propers anys o en faran difícil el procés 

privatitzador, tot i que es mantindran puntualment les tensions d’aquests anys per 

part deis sectors que en reclamen la privatització i en critiquen les pérdues 

económiques.

En relació al context europeu general i atenent la pluralitat de nivells 

d’estructuració que presenten els sistemes comunicatius de les regions europees i 

la diversitat cultural que afecta els usos deis mitjans, ens limitarem a assenyalar 

que el País Valenciá es troba molt per davall de la mitjana europea peí que fa a 

difusió i índexs de lectura deis periódics, també peí que fa al seguiment de la 

rádio, mentre que peí que fa al consum diari de televisió se sitúa en una posició

alta.
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Peí que fa a la penetrado de capital estranger en el sistema valenciá de mitjans, 

és present a través deis principáis grups espanyols participáis de capital forani 

que hi actúen. En canvi, ais mitjans d’abast valenciá la presencia de les inversions 

estrangeres és fins ara nul.la. Per la seua banda, les principáis eixides de capital 

valenciá es deuen a les compres per a la televisió que ha mantingut un 

percentatge elevat d’emissió de producció aliena. La dependencia del mercat 

audiovisual nord-americá és semblant a la de la resta d’Europa i la seua 

superació depén de les polítiques que s’hi adopten a nivell conjunt.

D’altra banda, els diaris valencians s’adaptaren en el seu dia a la reconversió 

tecnológica del 80, ningún pero s’ha plantejat la digitalització integral de les 

redaccions i el periódic i la seua difusió internacional a través d’lnternet.

10.5.- Consideracions fináis.

En arribar al final considerem que hem aportat suficients elements d’informació i 

d ’análisí com per a afirmar que ha quedat demostrada la hipótesi que ens 

plantejávem a l’inici. Certament, una ambició globalitzadora com la que ens 

proposávem al capítol primer comporta un seguit de riscos, entre els quals potser 

el més rellevant siga el que deriva deis biaixos produíts per les seleccions 

operades. En qualsevol cas, n’assumim la responsabilitat i confiem al lector 

Púltima decisió.

A tall de cloenda, compendiem en uns pocs punts el que considerem els elements 

centráis de la nostra aportació.

PRIMER. El procés de construcció del sistema comunicatiu valenciá ha estat 

directament dependent del procés d’autonomia política i les dinámiques socials
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que l’acompanyaren. El conflicte sociocultural i polític conegut com la batalla de 

Valencia va bloquejar el seu desplegament inicial impedint el consens, i ha actuat 

com a condicionament permanent de la política cultural i comunicativa del Govern 

autónom.

SEGON. El desenvolupament económic no ha anat acompanyat simultániament 

de desenvolupament cultural. L’escletxa entre un i altre component de les societats 

contemporánies es tradueix en el cas valenciá en un nivell baix de consums 

culturáis i comunicatius tradicionals (premsa). La política cultural, en la qual les 

polítiques de comunicació prenen un paper central, la tendencia desreguiadora en 

l’ámbit públic i re-reguladora a través del mercat de la comunicació ha tingut 

efectes negatius sobre l’expansió del sistema valenciá de mitjans.

TERCER. El sistema comunicatiu valenciá es troba constituít de manera mixta per 

la xarxa provinent de l’espai espanyol i la xarxa específicament valenciana. El 

predomini d’una o altra xarxa sobre els públics fa que el sistema comunicatiu 

valenciá aparega com a semiautónom del sistema espanyol, amb una major 

autonomia en la premsa, una situació ambigua amb tendencia a una major 

dependencia en l’ámbit de la televisió, i una marcada dependencia en la rádio.

QUART. Els usos i consum de mitjans que fan els públics valencians han 

evolucionat en una direcció preferent cap ais mitjans valencians, tot i que el 

predomini global continua sent favorable al sistema espanyol. La configurado d’un 

espai públic autónom ha estat paral.leí al creixement de l’interés per part deis 

públics quant a la informació que genera aquest espai. La creixent demanda 

d’informació de proximitat davant l’allau que prové de l’espai global; d’accés a les 

opinions sobre els efectes que les polítiques espanyola i europea, la globa'ització 

de l’economia, etc., tenen sobre sobre el propi territori; esdevenen un factor central
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quant a les potencialitats que el sistema comunicatiu valencia conté i que es 

troben actualment infradesenvolupades. Aquesta necessitat de comunicació de 

proximitat s’estén, més enllá del.genere informatiu, a altres formats i genera noves 

oportunitats comercial-publicitáries d’ámbit local, comarcal i autonómic.

CINQUÉ. La presencia del catalá en el conjunt de mitjans és baixa. En aquest 

sentit, la diferencia cultural no s’ha aprofitat com un bé de mercat per a competir 

amb els mitjans, sobretot audiovisuals, del sistema comunicatiu espanyol. La 

pervivéncia d’actituds contradictóries quant a la propia llengua i el prolongat 

conflicte lingüístic continúen actuant negativament sobre l’aprofitament 

comunicatiu de la diferencia i bloquejant les possibilitats d’expansió que ofereix 

tant al País Valenciá com en el mercat del conjunt de l’área lingüística.
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NOTES AL TEXT

NOTES AL CAPÍTOL PRIMER;

1.1. Relació completa d’objectius de la investigació:

I . -  Assenyalar els principáis canvis esdevinguts en la societat valenciana en el pas de la 

societat agraria a la societat industrial, tot analitzant les principáis transformacions en 

Pestructura social amb especial atenció al fenomen de la immigració.

2 -  Descriure i analitzar l’emergéncia i creixement de la consciencia nacional deis valencians 

amb especial atenció a la influencia de l’obra de Joan Fuster en el moviment de redregament 

cultural i lingüístic i en Pimpuls a la investigació social.

3.- Caracteritzar els mitjans de comunicació del País Valenciá sota el franquisme dins el 

context general espanyol i descriure els efectes de la Llei de Premsa i Impremía.

4.- Identificar i donar noticia descriptiva deis primers intents de premsa alternativa sota el 

franquisme, tant de caire legal com clandestí.

5.- Distingir els elements de permanencia i canvi en els mitjans valencians de comunicació 

durant el postfranquisme o primera transició (1975-1978)

6.- Detallar i analitzar el nou marc legal de la comunicació resultant de la Constitució espanyola 

de 1978 i la seua incidencia al País Valenciá: privatització de la premsa estatal, reestructurado 

de la rádio, nova territorialització de TVE.

7.- Descriure i examinar les experiéncies alternatives que es produeixen en el segon període 

de la transició (1978-1982): Valencia Semanal, Diario de Valencia i les rádios lliures.

8.- Tragar el marc general del conflicte sociopolític (lingüístic, nacionalitari i polític), conegut 

com la batalla de Valencia, que es produeix al País Valenciá durant el període de la transició 

política i identificar els factors centráis de la tensió social.

9.- Analitzar el paper que realitzen els diversos mitjans de comunicació a través de la seua línia 

informativa en la batalla de Valencia, amb especial atenció al diari Las Provincias.

10.- Descriure el procés i els entrebancs que condueixen al consens entre les principáis 

forces polítiques per a l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia.

I I . -  Assenyalar els principáis canvis que es produeixen en la societat valenciana durant la 

década deis 80 i que porten al predomini del sector deis servéis amb els canvis que aixó 

comporta per a l’estructura social.
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12.- Caracteritzar la realitat sociolingüístíca valenciana i la seua evolució a través de l’estudi de 

les principáis enquestes sociolingüístiques.

13.- Descriure l’assentament del sistema de partits en el període d’hegemonia socialista.

14.- Analitzar el paper impulsor de la Generalitat Valenciana en el procés de modernització i 

identificar els trets principáis de l’acció de govern deis socialistes, tot indicant-ne els aspectes 

febles o negatius de la seua gestió. j

15.- Detallar els principáis elements del marc normatiu de la comunicació social que deriven de 

PEstatut d’Autonomia, el desplegament de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencia, així com 

de les competéncies reguladores de la Generalitat Valenciana transferides per l’Estat, 

l’aplicació de la Llei del Tercer Canal al País Valenciá i els inicis de la reglamentació europea 

d’aplicació.

16.- Tragar el marc general de la premsa escrita durant el període 1982-1992.

17.- Analitzar les diverses estratégies deis mitjans escrits, les edicions comarcáis, la 

penetració de la premsa de Madrid i la situació de la premsa local i comarcal, institucional i 

gratuita.

18.- Descriure l’evolució de la difusió deis mitjans escrits.

19.- Comparar els índexs de difusió i lectura de la premsa escrita al País Valenciá en relació a 

les altres comunitats autónomes.

20.- Aprofundir en l’análisi del lectorat de premsa segons les principáis variables d’estudi de 

Pestructura social.

21.- Determinar la situació de l’ús del catalá a la premsa escrita.

22.- Detallar les ajudes institucionals ais mitjans escrits.

23.- Sintesitzar Pestructura de la premsa al País Valenciá i el seu paper dins el sistema 

comunicatiu.

24.- Tragar el marc general de la rádio durant el període 1982-1992: increment de Poferta i 

fragmentació deis públics.

25.- Analitzar la diversitat de Poferta radiofónica sobre el País Valenciá des deis diversos 

ámbits d’emissió i cobertura (espanyol, catalá, valenciá, comarcal i local).

26.- Descriure Pevolució de Paudiéncia de la radio segons modalitats i principáis emissores.

27.- Comparar els índexs d’audiéncia de la radio al País Valenciá en relació a les altres 

comunitats autónomes.

28.- Aprofundir en Panálisi de Pauditori de la rádio segons les principáis variables d’estudi de
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Pestructura social.

29.- Determinar la situació de l’ús del catalá a les emissores de rádio amb seu al País Valenciá, 

tant públiques com privades.

30.- Detallar les accions institucionals per al foment de la llengua propia en les emissions 

radiofóniques.

31.- Sintesitzar Pestructura de la rádio al País Valenciá i el paper que juga dins el sistema 

comunicatiu.

32.- Tragar el marc general de la televisió durant el període 1982-1992: del monopoli estatal a 

la concurrencia pública i privada.

33.- Analitzar la diversitat de Poferta televisiva sobre el País Valenciá des deis diversos ámbits 

d’emissió i cobertura (internacional, espanyol, catalá, valenciá, i local).

34.- Descriure Pevolució general de Paudiéncia de televisió.

35.- Comparar els índexs d’audiéncia de televisió al País Valenciá en relació a les altres 

comunitats autónomes.

36.- Aprofundir en Panálisi de Paudiéncia de televisió segons les principáis variables d’estudi 

de Pestructura social.

37.- Determinar Pevolució i situació actual de Pús del catalá a Canal 9-TVV i a les emissions del 

Centre Territorial de TVE, així com a les televisions locáis.

38.- Sintesitzar Pestructura del sistema televisiu al País Valenciá i el paper que juga dins el 

sistema comunicatiu.

39.- Caracteritzar les regions europees escollides per a Panálisi comparativa i els principáis 

trets deis respectius sistemes comunicatius.

40.- Comparar el sistema comunicatiu valenciá en les condicions iniciáis (década deis setanta) i 

en la situació actual.

41.- Marcar les principáis tendéncies del sistema comunicatiu valenciá en relació al context 

espanyol i de la Unió Europea.

42.- Elaborar les conclusions fináis de la investigació.

1.2. Resum de documents legáis:

1.- Llei de Premsa i Impremta de 1966 (Llei Fraga)

2.- Decret del MIT de 20 de marg de 1975 sobre PEstatut del professional de Rádio i Televisió.

3.- RD d‘1 d'abril de 1977 sobre llibertat d'expressió.

441



4.- RD d'1 d'abril que suprimeix Prensa y Radio del Movimiento i crea l'organisme MCSE.

5.- RD de 6 d'octubre de 1977 que suprimeix l'obligatorietat de connectar amb el "parte" de 

RNE.

6.- RD de 4 de juliol de 1977 de supressió del MIT i creado del Ministeri de Cultura.

7. RD de 2 de novembre de 1977 peí qual es crea el Consell Rector de RTVE, organ de 

control parlamentan

8.- RD de 27 d'octubre de 1978 peí qual s'aprova el Pía Técnic Nacional de Radiodiíusió 

Sonora

9.- Constitució Espanyola de 1978.

Període constitucional

1.- Artícle 37 de l'Estatut d'Autonomia de la C. V. (Llei Orgánica 5/1982, d'1 de juliol)

RADIO

2.- Reial Decret 1126/1985, de 19 de juny, peí qual s'aprova el traspás de funcions i servéis en 

materia de radiodifusió sonora en F. M.

3.- Llei 31/1987 de 18 de desembre d'Ordenació de les Telecomunicacions.

4.- Decret de Presidencia de la G. V. 40 /1989  de 13 de marg, peí qual es regula el

procediment de concessió d'emissores de radiodifusió sonora en F.M.

5.- Acord de 28 de juliol de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, peí qual 

s'adjudiquen provisionalment les concessions per a la intal.lació i el funcionament d'emissores 

d'F. M.

6.- Llei 11/1991, de 8 d'abril, d'organització i control de les emissores municipals de 

radiodifusió sonora (BOE, 9 del 4 de 1991).

7.* Pía Técnic Nacional de Radiodifusió Sonora en F. M., promulgat per Reial Decret 169/1989  

de 10 de febrer.

8.- Decret de Presidéncia de la G. V. 34/1992 de 2 de marg, peí qual regula el procediment de 

concessió d'emissores municipals de radiodifusió sonora.

PREMSA

9.- Llei que suprimeix l'organisme M CSE aprovada peí Congrés deis Diputats el 17 de 

desembre de 1981.

10.- Decret 39/1986, de 12 de desembre, del President de la G. V., peí qual es regula la 

concessió d'ajudes a les empreses periodístiques radicades a la Comunitat Valenciana, 

editores de publicacions periódiques no diáries.
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10.- Decret 3/89, de 28 de juliol, del President de la G. V., peí qual es regulen les ajudes a la 

creació de noves empreses de premsa local o comarcal i inversió o reconversió tecnológica de 

les existents.

1 1 Decret 4/89, de 28 de juliol, del President de la G. V. peí qual es regulen les subvencions 

a empreses periodístiques editores de publicacions escritestotalment o parcialment en 

valencia.

MITJANS

12.- Decret 10/1992, de 10 de setembre, del President de la G .V ., peí qual regula la 

concessió de subvencions per la utilització del valencia en els mitjans de comunicado social. 

TELEVISIO

A) DISPOSICIONS EUROPEES

13.- Directiva del Consell (89/552/C EE) de 3 d'octubre de 1989 sobre coordinado de 

determinades disposicions legáis, reglamentáries i administratives deis Estats

membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva.

14.- Conveni europeu sobre la televisió transfronterera, fet a Estrasburg el 5 de maig de 

1989.

B) DISPOSICIONS ESTATALS

15.- Llei 4/1980 de 10 de gener de l'Estatut de la Rádio i Televisió.

16.- Reial Decret 1615/1980, de 31 de juliol, peí qual es dicten disposicions en compliment i 

desenvolupament de l'Estatut de la Rádio i Televisió.

17.- Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del Tercer Canal de Televisió.

18.- Llei 10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada.

C) DISPOSICIONS AUTONÓMIQUES

18.- Llei 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l'Entitat Pública RTVV i regulació deis servéis de 

radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana.

1.3. Dossiers i reculls de documents extrets de la premsa escrita, de 

Padministració deis mitjans i de les institucions públiques:

1.- De VALENCIA SEMANAL (1978-1980): recull, serie completa, deis editorials. I recull 

específic sobre temes de comunicació (reportatges, noticies, análisi/opinió).

2.- Graelles de programació de les principáis emissores amb referéncia específica a 

l'existéncia d'informatius locáis i autonómics en les emissores que pertanyen a una cadena.
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3.- Dossier de premsa de noticies sobre els mitjans i la comunicació social en general i sobre 

comunicado local (rádio i televisió). Permanentment actualitzat en el període 1986-1995.

4.- Relació de les ajudes de la Generalitat Valenciana a les publicacions periódiques en catalá. 

Serie actualitzada.

5.- Relació completa de concessions d'emissores en FM pels decrets de la Generalitat 

Valenciana.

6.- Dades D IPÓ SIT LEG AL Publicacions periódiques. 1984. Únic any disponible.

1.4. Bases de dades i informes estadístics:

1 Base de dades sobre publicacions locáis i comarcáis.

2.- Acumulats anuals OJD, 1975-1994.

3.- Dades EGM: fins al 84, dades sobre l'informe general. Taules per comunitats autónomes. 

Del 85 al 94, dades creuades amb base País Valencia.

4.- Dades enquestes del CIS amb creuaments específics sol.licitats i lliurats: barómetres CIS- 

Comunitat Valenciana. 1984-1994. S'han triat tots els ítems en relació a mitjans de 

comunicació, de cada enquesta, creuats per les variables sociodemográfiques i record de vot, 

intenció de vot, usos lingüístics i actituds.

5.- Dades enquestes, 1986-1994, sociolingüístiques de la Generalitat Valenciana amb 

creuaments específics. Evolució sociolingüística, audiéncies i usos deis mitjans, preferéncies 

i opinions sobre el catalá ais mitjans. Referencia específica a TVV. A més, dos estudis sobre el 

catalá a les emissores de rádio del País Valenciá. Análisi de la producció propia i aliena, 

presencia i ús del catalá per franges horáries. Enquesta ais professionals deis mitjans. 

Entrevistes ais directius.

6.- Enquesta propia a les televisions locáis. 1993.

1.5. Mostres per a Panálisi de mitjans escrits:

1 Mostreig sobre la colecció completa de VALENCIA SEMANAL , un exemplar complet de 

cada tres per a efectúan a) Análisi temática quantitativa. b) Análisi quantitativa de l'ús del catalá i 

el castellá. c) Análisi quantitativa tema/Ilengua usada.

2.- Mostreig i recull de primera plana de premsa diaria per a l'análisi de contingut quantitatiu i 

qualitatiu. Període 1978-1982. Criteri de tria: un per setmana, cada setmana en dia diferent.
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En els períodes que es recull de diversos diaris es selecciona les mateixes dates per tal de 

fer-hi comparacions.

Diaris i període: LAS PROVINCIAS. 1978-1982

EL PAIS. 1978-1980 (noticies País Valencia)

DIARIO DE VALENCIA. 1980-82  

LEVANTE. 1981-1982

3.- Recull per a análisi de contingut quantitatiu i qualitatiu sobre temes de comunicació en 

premsa diaria. Selecció de totes les noticies. Període: setembre 1989-setem bre 1990. 

Mitjans per al recull: LAS PROVINCIAS, LEVANTE-EMV, EL PAIS  (Edició Comunitat 

Valenciana).

NOTES AL CAPÍTOL SEGON:

Nota 2.1. Així ho sintesitzava l’historiador Ismael Saz (1990):

Al costat de la vella oligarquía urbana, que mantenía el seu carácter hegemónic i que es 

desentenia deis tradicionals problemes de servéis i infrastructura del País Valenciá, sorgia una 

petita i mitjana burgesia industrial autosatisfeta i confiada, que tot ho xifrava en la propia 

capacitat individual-empresarial i que no es desentenia menys deis problemes esmentats més 

amunt. El provincialisme, el localisme i, si les coses anaven malament, la “ideología del lament” 

era tot el que políticament podía donar aquesta burgesia. Pautes de comportament que, per 

cert, no constituíen cap novetat.

Nota 2.2. Escriu Fuster (1962, p. 183):

El camp ho és tot, al País Valenciá. La nostra és una economía fonamentalment agrária, i aixó 

determina en una bona mesura el carácter i el comportament genérics de la societat. Segons 

els últims censos, el 46,5%  de la població activa valenciana aplica el seu treball a l'agricultura. 

Els técnics opinen que es tracta d’un percentatge onerós: ens sitúa, en efecte, en un nivell 

més aviat mediocre, comparable ais altres paísos europeus que no han entrat en Párea de la 

transformado industrial. Avui una economía de predomini agrícola tan marcat és una economía 

“subdesenvolupada". La forga tétrica d’aquest adjectiu, pero, estaría lleument desplagada en 

el cas valenciá. Tof i mantenir la seua vigéncia -tenim, no hi ha dubte, i vista globalment, una 

economía “subdesenvolupada”-, cal rebaixar-ne el grau d’indicació depressiva. Al capdavall, el 

camp valenciá, en línies generáis ofereix una consistencia de reJatiu esplendor. Unes setanta- 

set mil hectárees dedicades al conreu de cítrics, més unes quarant-sis mil a les plantacions 

hortícoles, amb els productes respectius básicament encarats a Pexportació, donen a moltes

445



comarques del país una opulencia considerable. El maíeix arrós -més de vint-i-vuit mil 

hectárees- ha tingut époques de rendiments felpos, grácies a esporádiques oportunitats del 

mercat exterior. Les vinyes del seca -dues-centes mil hectárees- són també un factor positiu. 

Tot plegat fa que l’agricultura valenciana presente un afectuós matís optimista.

Nota 2.3. La seua visió de la industrialització valenciana queda perfectament

sintesitzada en els següent text:

Una cosa és evident: l’estructura industrial valenciana es basa en el predomini de la petita 

fábrica artesanal, amb escás valor afegit: la cottage industry. Pero aquesta característica no vol 

dir necessáriament que hi haja un fre inhibidor per al desenrotllament futur. Al contrari, en una 

térra molt poblada, amb una notable tradició artesanal, sense capital financer, amb escassos 

recursos d’energia i matéries primeres, amb pocs técnics, alió lógic era basar la industrialització 

en aqueixa estructura de fabriquetes orientades cap a l’exportació (incloent-hi els hotels de 

Benidorm). Així s’ha fet, i a mi em sebla que amb un cert éxit. Més encara, probablement 

aquest és un model de desenvolupament a exportar per a alguns paísos subdesenvolupats 

(de Miguel, 1976, pág. 318).

Nota 2.4. El següent passatge de Marqués exemplifica prou bé aquesta visió

predominant sobre la classe dominant, que no dirigent, del País Valenciá:

Especialment hom ha constatat la inexistencia no ja d’un plantejament autonómic sustentat 

amplament per elements burgesos sinó fins i tot l’abséncia d’una imatge de País. 

Efectivament, la burgesia valenciana que nosaltres assegurem que ha existit des de fa temps, 

no ha promogut moviments polítics, culturáis o simplement adm inistratius que es 

correspongueren amb el carácter de poblé del País Valenciá, ni tan sois des d’una óptica 

asépticament regional. Més encara, les actituds negadores del País, la castellanització, el 

provincianisme i sucursalisme o el tancament de tota perspectiva dintre deis límits provincials 

han trobat a la burgesia valenciana una base innegable (Marqués, 1974, pág. 147).

Nota 2.5. El País Valenciá, abans de ser térra d’acollida i mentre ho era, fou térra 

d’emigrants. Al segle XIX, em comptes de fer les Amériques, els valencians 

optaren per esdevenir pieds-noirs i fins ben entrat el segle XX s’adregaren cap el 

Magrib en un tipus d’emigració que la literatura ha etiquetat com emigració 

“oronella” peí seu carácter temporal. Antoni Seva en descriu amb detall el procés 

al seu llibre Alacant, trenta mil pieds-noirs. A principis del segle XX, l’atracció de la 

Franpa industrial, primer, i la Primera Guerra Mundial, després, provocaren una
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important eixida de treballadors valencians cap a Europa: més de 70.000 

valencians eixiren del territori entre 1900 i 1920. En acabar la Guerra Espanyola, 

s’atura l’elxida cap a Europa que no és ben vista peí no.u régim .el qual només 

permet els viatges cap a Sudamérica. Prop de 20.000 valencians s’embarcaran en 

aquest nou episodi de fer les Amériques entre el 1946 i el 1962. I quan Espanya 

s ’obri a Europa, els valencians reprenen el camí de la “pell cremada”: entre el 

1959 i el 1962 al voltant de 100.000 treballadors emigren a Europa. Amb 

oscil.lacions, aquest fluix no es detindrá fins ben entrats els anys setanta.

Nota 2.6. Molla distingeix tres grans grups de zones emissores de població cap al 

País Valenciá. El primer, els grans emissors, está format pels provinents 

d’Andaíusia, La Manxa i Múrcia, els quals componen el 69 per cent de la 

immigració; el segon, mitjans emissors, el formen Aragó, Catalunya, Extremadura i 

Castella la Vella; i els petits emissors són la resta del territori espanyol i l’estranger. 

Quant a les característiques de la població immigrada hi ha un predomini absolut 

de les poblacions laboráis joves (només Catalunya trenca la pauta d’enviar 

població jove), més dones que homes, i un grau de qualificació baix. En paraules 

de Damiá Mollá:

Es tracta de gent que deixará la seua térra i acceptará qualsevol treball, que prendrá com a bo 

el baix satari que ja ha rebutjat el proletari autócton en anar-se'n a les Europes Comunitáries, 

que veurá amb bons ulls la llarga i suosa jomada de treball, ja que d’on ell ve teñir treball pot ser 

considerat un privilegi; fins i tot acceptará, també com a bo -ves quin remei!-, una “chabola", un 

tros de pis rellogat, on instal.lar-se. Es tracta, en suma, del peonatge barat i dócil, submís, que 

necessita la recent industria valenciana: sense ell, ja ho hem vist, no podria haver aconseguit 

les cotes d’acumulació de capital que necessitava per a poder consolidar-se i créixer més i més 

encara (pág. 93).

Nota 2.7. Picó (1976):

Els industriáis burgesos, vinculats o no al capital financer, posseeixen unes característiques 

mols similars a la burgesia agrícola del segle passat; han constituít una classe dominant 

acéfala, amb escás poder económic, disgregada i sense ideología de grup, de tal forma que
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no han tingut mai un programa comú. Els seus problemes económics han estat resolts 

individualment, no han sabut donar-los un carés polític d’identificació amb el país en la seua 

lluita front a altres torces economiques o polítiques, és a dir, no han sabut jugar a burgesos.

Nota 2.8. Milers de treballadors foren desposseíts deis carrees sindicáis, 

despatxats i detinguts. El desmatellament de Comissions fou notable i el 

sindicalisme democrátic va entrar en una profunda crisi acompanyada d’una 

desbandada general. La USO abandona les Comissions després d’un intens 

debat contra el métode de treball del PC. Aquesta polémica dins del moviment 

obrer i la detenció i empresonament deis principáis dirigents obrers deixa el : 

moviment sindical desfet. La reorganització fou lenta i el moviment va afrontat les 

eleccions sindicáis del 71 dividit básicament en tres posicions: abstencionistes 

(esquerra del PC), a favor de la participació (el PC i el sector de Comissions influ'it 

per aquest) i possibilistes (USO) que ho deixaven al criteri deis seus militants per 

tal que hi haguera gent fora i gent dintre.

Nota 2.9. Durant els últims anys de la Monarquía i, més encara, en la Segona 

República el valencianisme va experimentar una crescuda notable que es va 

manifestar tant en la vessant literaria com, en menor mesura, en la política. Autors 

destacables d’aquell moment foren l’escriptor i gramátic Caries Salvador i els 

prosistes Pasqual Tirado, Jesús Ernest Martínez Ferrando, Igual Úbeda. Altres 

representants d’aquesta generació literário-ideológica com Thous Lioreng, Almeia 

i Vives, Navarro Borras, Joaquim Reig, Artur Perucho o Lluís Guarner, juntament 

amb els anteriors, destacaren en la dignificació de la producció cultural valenciana 

a través de les noves revistes que havien nascut d’aquell ambient intel.lectual; en 

les literáries comTauia de Lletres Valencianes i La República de les Lletres i en les 

polítiques com Avant o El camí. El 1932 la práctica totalitat deis escriptors j 

valencians subscriuen la normativa ortográfica de Fabra per al catalá, ?
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conseqüéncia del compromís de les principáis torces i personalitats del 

valencianisme que consolida la convicció ámpliament assumida pels intel.lectuals 

valencians sobre la . unitat lingüística, De fet, les principáis publicacions del 

valencianisme ja les usaven. L’editorial L’Estel hi va teñir un paper difussor 

important.

Els principáis partits de la política valenciana del període república eren el PURA 

(blasquistes) i la DRV (Dreta RegionalValenciana), els quals s’integraren en una 

posíció subordinada a dos partits espanyols centralistes; el Partit Radical 

(lerrouxistes) i la CEDA, respectivament. Els dos partits valencianistes, minoritaris, 

treballaren activament en el procés de consecució de l’autonomia esperonats per 

l’experiéncia catalana. La Unió Valencianista (vinculada amb la Lliga Catalana) i 

l’Agrupació Valencianista Republicana s’oposaren a l’intent blasquista de 

constituir la provincia de Valencia en regió autónoma i aconseguiren el suport deis 

partits espanyols d’esquerra (Izquierda Republicana, PSOE i més tard també el 

PCE) a la reivindicació de l’autonomia per a tot el territori valenciá. En el període 

del 1934-1936, el valencianisme es trenca entre esquerrans i conservadors pels 

plantejaments reaccionaris de la Lliga Catalana en els conflictes que portaren a la 

suspensió de l’autonomia de Catalunya. El valencianisme conservador és deglutit 

per la dreta espanyola, mentre el valencianisme d’esquerres aconsegueix de 

connectar la causa autonómica del País Valenciá amb les esquerres que 

confluirien al Front Popular en el 1936.

Nota 2.10. No fou casualitat que la fundació de Comissions Obreres al País 

Valenciá es fera ais locáis de Lo Rat-Penat i que participaren valencianistes 

d’esquerra. Aquesta convergencia amb el moviment obrer també contribuía a 

trencar els marges estrets del valencianisme, alhora que permetia al moviment 

obrer comptar amb intel.lectuals valuosos i arribar a sectors socials de difícil accés. 

Convé parar esment, a més, que una part destacada deis dirigents de Comissions
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eren d’origen immigrant, amb les conseqüéncies que alxó tindrá perqué 

rimmigració no esdevinga un factor advers per al valencianisme.

Nota 2.11. Manuel Alcaraz (1985):

Tots els moviments preocupáis per la millora de la qualitat de vida i per tranformacions 

profundes en la cultura personal i social, confluirán amb els moviments nacionalitaris (...) 

Societats recreatives o excursionistes, associacions de veíns, tímids intents ecologistes, 

revistes de dones o joves... oferien un marc divers i desarticulat que trobava en el 

valencianisme un poderos aglutinant (...) el valencianisme era Túnica reivindicado, per la seua 

elasticitat, novetat, no lligam directe a partits, capag d’unir i oferir una certa cohesió per a 

aquests grups que només oferien altematives per a una fracció de la societat o per a un sector 

de la realitat: el valencianisme, en aqueix sentit, era totalitzador, al temps que és influit per una 

pluralitat d’estímuls que li exigeixen una porositat, un esforg de síntesi i estudi formidables.

Nota 2.12. Fuster ressegueix el procés de creació del Regne, les tensions entre el 

poder feudal aragonés i la monarquía de Jaume I, el paper de la ciutat de 

Valencia, “ciutat hanseática” que no fa de capital política. És un empori, i prou . 

Per a l’autor, aquest comportament de la ciutat capital continua vigent quan escriu. 

L’hegemonia valenciana del segle XV, quan ofereix la millor literatura de la seua 

historia i “Pespessa tribu deis Borja” cau sobre Roma, está mancada d arrels: una 

població no massa densa i inconnexa -formada per un fons musulmá quasi intacte 

i els cristians com a “superestructura urbana dirigent”-, una capital desarmada peí 

cercle feudal que li retalla les possibilitats d’acció i la mateixa configurado física 

del regne -”una llesca de litoral estreta i allargassada, sense gaire protecció a 

l’esquena”. Una “hegemonía” que esdevé miratge, “mera crispado epidérmica”. 

Després de la Guerra de les Germanies, l’aristocrácia, agraída a la monarquía, és 

cada vegada més dócil. “La victoria sobre els agermanats, la devia a t’ajuda de 

l’Emperador. I unit a la corona d’Espanya, el regne deixa d’ésser ‘centre’ i passa a 

ésser ‘periféria’” ( pag. 70). L’aristocrácia valenciana comenga a castellanitzar-se i 

es distancia de la resta de la societat. “El panorama económic era bastant 

satisfactori” a la primera meitat del XVI i la “vida cultural era moguda i
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brillanf.Tanmateix, les “males voluntats” que quedaren pendents després de la 

Germania, el bandolerisme a les comarques, els bándols nobiliaris i els moriscos 

que féien de cap de pont a les pirateries de Barbarossa i de Dragut, soscavaven 

“aquell edifici ampul.lós”. “Els moriscos serán, potser sense ells voler-ho, la causa 

del naufragi d’aquella societat” (pág. 72).

L’expulsió final deis moriscos a principi del segle XVII fou “un error económic 

lamentabilíssim, una causa més, pero no insignificant, de la decadencia d’aquella 

monarquia” (pág. 79). Fuster, no obstant, des del punt de vista nacional, ho 

considera una sort.

Els moriscos eren un poblé colonial a la propia térra -al capdavall, ells eren uns “valencians” 

més “antics" que els altres-, i els cristians eren una mena de pieds-noirs sobrevinguts i 

explotadors. Pero, com que l’antagonisme deis dos “pobles” no podia transíormar-se en 

integració completa, perqué era una dualitat irreductible -religió, llengua, mentalitat-, el més 

fort va eliminar el més feble. Més ben dit, el rei i els seus consellers van resoldre el problema 

eliminant els moros. Potser els cristians indígenes no ho haurien fet mai per propia iniciativa. Si 

el plantejament “nacional" del XVI hagués perdurat fins ais nostres dies - i h¡ hauria perdurat, si 

no hagués mitjangat l’expulsió-, avui el País Valenciá potser seria una altra Algéria. No ens hem 

pas d’enganyar. I no seria una perspectiva massa convincent, pensó (pág. 79).

El País Valenciá experimentará una notable minva de població que, malgrat les

repoblacions d’aragonesos, mallorquins i catalans del Pirineu, costará de remeiar.

A més, totes les classes havien quedat desballestades i només alguns nobles van

restaurar-se de manera visible peí favor del rei, mentre la burgesia i les classes

mitjanes s’enfonsaven rotundament. La Taula de Valencia fa fallida i la depressió

económica de l’Europa del XVII agreuja els problemes. Fuster, seguint Reglá,

destaca la polarització social del Barroc amb “una minoría de privilegiats enfront

d’una massa d’humils”.

La claudicado a Montsó (1626), quan Felip IV convoca Corts valencianes fora del 

regne i, a més, amb la pretensió de més exigéncies tributáries, és un fet que, 

segons l’autor, marca el total desmantellament deis quadres dirigents. 

“L’aristocrácia havia quedat liquidada com a forga rectora” i “una indoléncia 

irreparable insensibiliza els valencians per ais afers públics” . Alguns han
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interpretat el nomenament per sorteig deis magistrats municipals com un senyal de 

desinterés per la vida civil. L’opressió senyorial s’intensifica a través d’impostos i 

tribuís. Per aixó, quan Basset (1705) desembarca en Altea al front de les tropes del 

pretendent austríac, l’arxiduc Caries, i promet abolir els tribuí senyorials, el poblé 

valenciá es fa “maulet” i lluita en la Guerra de Successió al tron d’Espanya del 

costat de Paustríac, mentre la major part de la noblesa serán “botiflers” , partidaris 

del Borbó. “A la Barcelona assetjada del 1714, grups de camperols valencians 

encara combatien contra les tropes de Felip V” (pág. 83).

Nota 2.13. Diu Fuster:

Per ais valencians de la zona castellana, “País Valenciá” no vol dir res, o vol dir ben poca cosa. 

Dins la comunitat regional ells se senten desplagats i subaltems. La “provincia” ara, com abans 

el “regne”, és l’engranatge administratiu en qué están inclosos, i només aixó té per a ells 

alguna realitat” (pág. 108).

Per a Fuster son una presencia alógena i, aixó, el porta a afirmar la dualitat 

insoluble;

ens agradi o no a uns i a altres, el fet és que hi ha dues menes de “valencians” impossible de 

fondre’s en una de sola. D’altra banda, aixó entrebanca els valencians de la zona catalana en la 

direcció que hauria d’ésser i és llur únic futur normal: els Paísos Catalans, en tant que 

comunitat supraregional on ha de realitzar-se llur plenitud de “poblé”. Ni “uns” amb nosaltres 

mateixos, ni “uns” amb els altres catalans: aquest és el balang que imposa la dualitat 

valenciana (pág.109).

I sobre aquesta dualitat, producte de la historia, s’acumulen les divisions 

provincials, els afegits territorial castellans i murcians que trobaven justificado en 

la preexistent dualitat, els projectes de reagrupació regional deis governs del XIX i 

Pinvent contemporani del “Levante”.

Nota 2.14.

Es tractava d’erigir un orgull ciutadá de Valéncia, per alinear-lo al costat de les altres dues
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capitals, més velles i assegurades, més consistents. L’handicap d’una incorporació tardana a la 

Corona havia de compensar-se amb una exacerbació localista. Valencia ha de crear-se en 

pocs anys un “estat d’esperit” que Saragossa i Barcelona tenien sedimentat amb un avantatge 

de segles. La rivalitat era una rivalitat municipal. Valencia, capital sense país -"hanseática", amb 

un hinterlandmusulmá i feudal-, centrará en ella mateixa totes les possibilitats d’aquell procés: 

Barcelona compta amb un “poblé catalá”, i Saragossa amb un poblé “aragonés”, pero ella sola 

será el “poblé valenciá” -de moment, si més no (pág. 124).

Nota 2.15.

La classe ja no és solament la “burgesia”, sinó també les professions liberáis, 1’alta mesocrácia i 

els burócrates d’elevada remuneració. Les dones, més sensibles a les fascinacions de la 

“distinció”, hi han exercit un paper important. Valencia, que ens els últims cent anys ha vist 

créixer les seves capes de parvenus, fa la impressió al visitant d’una ciutat completament 

castellanizada. No ho és tant com sembla (...) Els sectors més amplis de la classe mitjana i del 

poblé segueixen fidels a llur vemacle. De més a més, la capital es veu assaltada cada dia per 

una xifra considerable de gent de les comarques, que puja a treballar-hi o a fer negoci, i que hi 

puja amb la seua parla inabdicada. Ais pobles, en efecte, i a les ciutats grans -Alacant n’és 

Texcepció-, el catalá conserva les seves posicions. Ni que només fos per aixó, Valéncia no 

arribana mai a castellanitzar-se del tot (pág. 150).

Nota 2.16. L’arquebisbe Joan de Ribera, uneix a la mitra el carree de virrei i el de 

canceller de la Universitat, ‘Thome que, en tots els temps, més poder personal 

directe ha detingut sobre els valencians”. Amb ell, s’imposa l’esperit de Trento, i la 

Contrareforma persegueix els humanistes, la llibertat escolar i les cabóries deis 

teólegs. Mentre les autoritats eclesiástiques son gairebé sempre clergues 

castellans i representen cada vegada més el poder central, les ordes religioses 

mantenen la vinculació amb les coses i la gent del país i esdevenen un focus 

intei.lectual.

»

Nota 2.17. L’autor ens conta que la idea d’Espanya, ressonáncies romanes que
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comprenien tot el territori peninsular, era ben grata ais homes del Renaixement. “El

recel anticastellá no era un obstacle a H’espanyolisme” de la nostra gent”. Calia,

pero, en la construcció de l’Estat modern, unitari, suprimir els régims autónoms. La

monarquía absoluta era I’instrument per a tal empresa. Tanmateix, els Áustries es

limitaren a “relligar” els pobles que dominaven. “L’Estat unitari es frustrava” i quan

es va intentar (comte-duc d’Olivares) era ja massa tard. El problema s’ha

arrossegat fins els nostres dies.

El centre es creu la part suprema de l’Estat: la periferia es troba postergada dins l’Estat. entre 

l’un i l’altra hi haurá una tensió continua. El centre esdevindrá automáticament autoritari 

respecte a la periferia; la periferia es fa sistemáticament protestatária respecte al centre(...)

Si el centre fracassava en un sentit, la periféria ha fracassat en el sentit contrari. el centre s’ha 

aguantat fins ara amb les inércies de l’Estat: al cap i a la f¡, l’Estat era ell. la periféria s’ha 

esbravat, en canvi, a forga de subversions. Només una part del XVIII té, en el terreny deis fets, 

la calma feinera d’una treva (pág. 176).

Aquesta “dissidéncia incurable” és el que fa del XIX un segle insurgent. Des de la

provincia sois es podien adoptar dues postures: o la resignació o la revolta. Un

topic dominant del segle serán els greuges rebuts del centralisme, mentre el

centralisme espanyol no aconseguia avangos “unificadors” equivalents ais

francesos. Al País Valencia, els sectors insurgents -carlins i republicans, i

posteriorment també els anarquistes- foren clarament anticentralistes. Els uns,

furistes, els altres, federalistes, acabaren combatent-se entre si en un “estríete

canibalisme doméstic”, incapagos (eren inconciliables) de connectar mínimament

per la seua discrepancia radical amb el jacobinisme. A més, tot agó es desplegava

dins el marc provincial. Amb tot, foren ells els que potenciaren la premsa en la

llengua del país.

Tota la discrepancia “periférica" deis valencians no arriba, al segle XIX, a desbordar el 

condicionament “provinciá". Potser perqué se sentien “poca cosa” davant el pseudo- 

Leviatan de l’Estat borbónic, necessitaven “aliances" més enllá del clos regional, i l’orientació 

centrípeta, natural peí mateix fet de l’existéncia de l’Estat unitari, els indu'ía a sotmetre’s ais 

clans del centre amb els quals trobaven alguna afinitat. I així, la “insurgéncia" autóctona 

passava a ésser “sucursal” d’una posició política que li era prácticament heterogénia 

(pág.186).
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Nota 2.18. Fuster encara el retrat económic del País, del qual ja ens hem ocupat 

en un altre moment, per a afirmar la preeminencia de l’economia agraria i l'influx 

que aixó té sobre el comportament de la societat. Hi defensa que, malgrat el 

minifundi, aquest és la causa principal de la renovado agrícola del XIX. Quant a la 

industrialització que es desplega vigorosament a! principi del segle passat, acaba 

ümitant-se a ser una prolongació de l’artesania, la qual cosa va conduir el País 

Valenciá a restar al marge de la revolució industrial. Mentrestant, l’agricultura 

s'assentava cada vegada amb més torga sobre el cultiu de la taronja que restava 

els diners que haurien catgut per a la inversió industrial.

Nota 2.19.

Com més provincia és un valencia, més engallat i rupestre és el seu localisme. Els 

castellanitzats de Valencia són, precisament, els defensors més entusiastes de Y idioma 

valenciano, de la literatura valenciana, de les glorias valencianas, quan troben que algú els 

qualifica de “catalans", cosa que ells consideren una usurpado. Són també elis els qui salten 

amb la més ardida impetuositat quan un castellá denigra el dialecto o alguna altra manifestació 

levantina. Aixó no falla mai. I encara: a més d’ésser predominantment verbal, aquest localisme 

es limita, de fet, a les tendres insignificances del folklore, de la rivalitat esportiva i de la 

ponderació del paissatge familiar (pág. 209-210).

Nota 2.20. I apunta que el tracas de la Renaixenga conté un éxit:

Si jo puc escriure avui aquest llibre, ¿no és perqué els poetes “de guaní" i els “d’espardenya” 

van fer llur feina, més bé o més malament, pero positiva? I encara: jo, i els qui vénen darrera 

meu, ¿no som el testimoni d’una perduració i alhora d’una renovació “important"?

El Romanticisme ja havia conduít al retorn al catalá i hi ha una pila de precursors

de la Renaixenga. La celebració de Jocs Floráis a Valencia el 1859, la publicació

de l’almanac Lo Rat-PenateI 1874 per Constantí Llombart, la fundació quatre anys

després de la societat “Lo Rat-Penat” i la celebració regular deis Jocs, podia haver

conduít a una recuperació cultural notable; tanmateix, “va evaporar-se en la més

anodina insulsesa".
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Per a Fuster, es tracta d’un doble tracas: com a simple fet literari, perqué no va 

aconseguir atreure’s la societat; en el vessant polític, perqué practicaren 

l’abstencionisme com a renaixentistes. Les relacions amb els renaixentistes del 

Principat que eren bones i continuades, l’observació del que s’esdevenia allá dalt, 

no sembla que els impulsara a cap comportament semblant. Només Constantí 

Llombart, autodidacte i artesa, república federal, “sembla teñir una intuido més 

fina deis problemes i les solucions”; al seua voltant s’aplegaran els poetes 

“d’espardenya”. Els poetes “de guant” s’entretenen amb els tópics jocfloralescos, 

les innanitats deis quals trobaren en Teodor Llórente el máxim virtuós.

El repartiment deis generes literaris entre dues llengües -poesia en catalá, prosa 

en castellá-, afegia dificultáis a la possíbilitat d’un públic estable. Únicament amb 

versos jocfloralescos i localistes no es guanyava la suggestió d’un Verdaguer o un 

Guimerá. Els versos catalans de LLorente no reflecteixen el seu coneixement i 

estima per Heine, Verlaine, Goethe o Baudelaire, autors que ell havia traduit al 

castellá. Un Blasco Ibáñez en catalá, indica Fuster, hauria estat una basa 

formidable. De fet, havia comengat de jove, atret a la Renaixenga per Llombart. “El 

“sucursalisme” també se’l va guanyar”. Els homes de la Renaixenga no donaren ni 

tan sois una fugag reflexió “culturalista” sobre els problemes deis valencians. Els 

espantava qualsevol política que no fos la “sucursalista”, diu Fuster. I Blasco, el 

blasquisme, amb aquell radicalisme que acabá en sucursal del lerrouxisme, fou un 

obstacle a la Renaixenga política. En paraules de Fuster, “ens han fallat els 

homes”.

Nota 2.21. Diu Ninyoles:

a) La idea que la societat valenciana siga una “societat invertebrada”, sense articulacions gaire 

definides en la seua estructura. Un enfocament que se sustenta sobre la base de b) la 

inexistencia d’una burgesia en sentit estríete o d’una classe treballadora rellevant en 

l’estructura social, amb una presencia desproporcionada de petita burgesia. c) L’émfasi sobre 

les característiques agráries del país, tant en el terreny sócio-económic com en l’ideológic. d)
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La consideració antitética de l’estructura territorial, amb els antagonismes i conflcites histories, 

lingüístics o culturáis, en termes d’una “dualitat insoluble”, i no pas com un procés de 

diferenciació estructural on els termes es troben mútuament relacionáis, e) La manca 

d’alternatives teóriques al “bilingüisme valencia” i l’ /mpasseintel.lectual enfront de l’existéncia 

de zones castellanoparlants i d’una massa de població immigrada.

Nota 2.22. És els moment en qué s’assegura la continuítat intergeneracional. El 

. discurs arriba per primera vegada a tots els racons del país. A més de la presencia 

continuada de Joan Fuster, intel.lectuals que ja participaren en el valencianisme 

d’avantguerra són escoltáis pels valencians, entre els quals destaca el lingüista 

Manuel Sanchis Guarner que havia participat en l’elaboració del Diccionari 

Catalá-Valenciá-Balear i que ara reedita i amplia La ¡lengua deis valencians, llibre 

la primera edició del qual data de 1933. També Ricard Blasco, estudios de la 

historia de la premsa valenciana. Vicent Andrés Estellés excel.leix com a poeta i 

arriba a ser considerat el més gran poeta valenciá des d’Ausiás March. Un esclat 

assagístic i literari es produeix al País Valenciá, alhora que, per primera vegada, 

es conforma un incipient mercat del conjunt de la cultura catalana i en catalá. Els 

llibres i les revistes comencen a circular per tot el domini lingüístic, i els grups de 

teatre i els cantants i els seus discos. En aquest ambient, l’idioma es recupera 

entre els joves i parlar en catalá -especialment per ais que recuperen la llengua 

que abandonaren els seus pares o els seus avis i, també, en menor mesura per 

ais immigrants- és símbol d’una actitud rebel, d’una exigencia de llibertat, 

d’antifranquisme. També es cert que els símptomes de feblesa que presenta el 

régim, el progressiu influx de la cultura de masses que es produeix des de 

l’expansió del consum en els 60, l’atractiu revolucionarisme de l’época per ais 

joves -maig francés, Vietnam, Cuba- i, fins i tot, la moda de la música folk, 

incentiven aqüestes actituds.

Nota 2.23. Com a llibres fonamentals convé indicar alguns deis que es publiquen
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a fináis deis 60. El 1968 es publiquen: La Renaixenga al País Valenciá i la reedició 

de La Ilengua deis valencians, tots dos de Manuel Sanchis Guarner; Aproximado 

a la historia del País Valenciá de Joan Regla i Uopinió pública de Rafael LI. 

Ninyoles, el qual l’any següent publicará Conflicte lingüístic valenciá.

Nota 2.24. Són els anys en qué es publiquen: Estructura económica del País 

Valenciá (1970), de diversos autors; El valencianisme polític (1971), d’Alfons 

Cucó; Idioma i prejudici (1971), de Rafael LI. Ninyoles; País perplex (1974), de 

Josep-Vicent Marqués; Un estudi d1antropología social (1974), de Joan Francesc 

Mira; Integráis, rebels i margináis (1974), de Salvador Salcedo; La via valenciana 

(1976), d’Ernest Lluch; Empresario e industrialización (1976) i El moviment obrer 

al País Valenciá sota el franquisme (1977), ambdós de Josep Picó; Estructura y 

dinámica de la población en el País Valenciano (1976) i El País Valenciá com a 

formado social (1976), ambdós de Damiá Molla. Un grup de sociólegs, entre els 

quals la majoria deis que acabem d’esmentar, juntament amb alguns economistes 

i altres científics socials, publicaran la important obra col.lectiva Uestructura social 

al País Valenciá (1980), la qual tanca aquesta etapa intensa de producció 

centrada en la comprensió del propi País.

Nota 2.25. García Ferrando, M. (Coord.): “La sociedad valenciana de los 90”. 

Introducción. Edicions Alfons el Magnánim. Valencia, 1992. Págs. 9-10. Aquesta 

obra és el retrat actualment més complet de l’estructura de la societat valenciana i 

segueix el camí iniciat, anys abans, pels Informes FOESSA, i en la década anterior 

per VEstructura Social al País Valenciá. Hi han participat la majoria deis professors 

del Departament de Sociología i Antropología Social de la Universitat de Valéncia 

i alguns col.laboradors externs.
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NOTES AL CAPÍTOL TERCER:

Nota 3.1. Terrón Montero subratlla que el pluraíisme d’aquesta nova etapa del 

régim no va arribar ni tan sois a totes les fraccions de la burgesia ¡ fa esment. 

explícit deis demócrates cristians, els monárquics i els liberáis, els quals es van 

mantenir marginats i no intentaren la integració ni quan Arias Navarro va proposar 

aquella tímida ampliació de la base del régim que fou la llei d’Associacions 

Polítiques. El fet que l’acceptació del régim fóra condició indefugible de la 

participado política qüestiona notablement el suposat pluraíisme d’opinions que el 

franquisme tracta de presentar com a imatge d’aquesta etapa, la qual cosa no 

nega que els canvis en l’estructura social porten a una major diversitat i al 

creixement de les capes mitjanes i que, des del poder, s’iniciará un procés de 

“liberalització”, el qual, segons Terrón (pág. 164 i passim), més enllá deis propósits 

integradors en Europa, es fonamenta en la necessitat per part del bloc en el poder 

d’adequar l’aparell informatiu a la reorganització de les relacions de poder que 

s’han produít al seu si.

Nota 3.2. Com els punts més importants de la nova orientado de la societat, Elias 

Díaz n’assenyala els següents: L’aparició, a partir del 63, de revistes significatives 

durant aquella decada i gran part de la següent en les quals s’expressen opinions 

polítiques divergents de les instáncies oficiáis (Revista de Occidente, Atlántida, i 

sob'etot Cuadernos para el Diálogo); la repercussió de l’encíclica “Pacem in 

Terris” entre els cristians més sensibles en matéria social i política, els quals 

interpretaren el text com un pronunciament ciar a favor deis régims democrátics i 

comenqaren a qüestionar el monopoli interpretatiu de la doctrina de l’Església que 

detentaven els sectors católics integristes; un altre punt, conseqüéncia de 

Panterior, fou la progressiva presa de consciéncia entre els sectors més dinámics 

de l’Església del paper del cristiá davant els problemes económics, socials i 

politics; la discussió oberta sobre la europeítzació d’Espanya, ultrapassant els
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limitats termes economicistes del plantejament governamental; també hi va 

contribuir I’auge que experimentaven les ciéncies socials, la qual cosa 

evidenciava l’interés creixent per la realitat socioeconómica i política d’Espanya. 

Finalment, Elias Díaz, apunta la iniciacíó deis estudis sobre marxisme, tot i el seu 

carácter minoritari, que posaran fi a la que l’autor anomena “fase exclusivista y 

apriorísticamente condenatoria” .

Nota 3.3. El periódic emblemátic de l’Opus del 1965 al 1971, en qué el govern en 

va decidir la supressió definitiva i fins i tot va enderrocar l’edifici, fou el Madrid. 

Anteriorment, l’Opus Dei havia controlat El Alcázar des del 1959 al 1968. Una altra 

desena de periódics, cap d’ells editat al País Valenciá, estigueren sota la 

influencia de l’Obra, la qual, a més, era l’accionista majoritária de l’agéncia 

d’informació Europa-Press, la segona en importáncia després de l’agéncia EFE, 

propietat de PEstat. L’acció opusdeísta en el camp de les revistes també fou 

important i abastava un ventall ben ampli de publicacions entre les quals citem 

com les més importants les següents: La Actualidad Económica, Desarrollo, 

Telva, Meridiano, Mundo, La Actualidad Española i Gaceta Universitaria.

Nota 3.4. Així es pot comprovar en aquest parágraf extret del llibre de Manuel 

Prados “Etica y estética del periodismo español”:

El periodista que siempre tuvo una misión difícil que cumplir en el ambiente popular de 

nuestra patria, desenvolvióse siempre sin disciplina, sin concepto de responsabilidad, sin 

apremios jerárquicos. Con tal facilidad no se puede cumplir nunca una misión importante y 

menos la misión orientadora y educativa del periodista... Hoy el periodista es ya un español de 

servicio. Y de qué servicio. El periodista español sirve al Estado en una de las mas 

trascendentales tareas patrióticas: la educación popular.

En una España renacida, donde todas las actividades están orientadas hacia un futuro de 

grandeza, con un ritmo nuevo, apasionado y vehemente, al periodista se le ha cargado de 

honrosa responsabilidad. La doctrina de la Falange es clara; el destino de España, seguro; 

pero hay que hacer sentir a todos los españoles el orgullo de serlo, las razones de nuestra 

revolución nacional-sindicalista, la justicia de los derechos y deberes decretados, la 

necesidad del servicio y el sacrificio de superar las dificultades con alegría. (Prados y López,
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Manuel: “Etica y estética del periodismo”, Espasa-Calpe, Madrid, 1943, págs. 19-20. Citat a 

Terrón Montero, J. Op. cit., pág. 64).

Nota 3.5. Com indica Javier Terrón en el seu análisi exhaustiu, si durant el primer 

any són majoria els articles sancionats per motius de moral, és a dir, de fet, temes 

relatius al sexe, fotografíes considerades immorals, a partir de 1967 i més encara 

en el 68, destaquen les sancions per motius polítics: les protestes universitáries, 

les reivindicacions obreres, el canvi d’actitud d’alguns sectors de l’Església quant 

a la vida política, l’anomenat problema regional, l’abséncia de vies per a la 

representado política, foren els temes deis quals es feu ressó la premsa que va 

patir expedients. No és cap casualitat, en aquest sentit, que els principáis periódics 

no reberen cap sanció, mentre que són les organitzacions católiques de base les 

que reben un major nombre de sancions.

Nota 3.6. Del 1924 al 1936 apareixen a tot Espanya més de 100 emissores, entre 

les quals apareixen al País Valenciá Unión Radio Valencia, associada a Unión 

Radio de Madrid que a partir de Pany 1940 s’anomenaria SER, a més d’EAJ.12 

(Rádio Alcoi), EAJ.14 (Castelló), EAJ.23 (Gandía), EAJ.30 (Ontinyent), EAJ.31 

(Alacant), EAJ.36 (Xátiva), EAJ.45 (Dénia), EAJ.53 (Elx) i EAJ.54 (Alzira).

En 1936 el govern rebel comandat per Franco crea la Delegació Nacional de 

Premsa i Propaganda de la qual passen a dependre tots els mitjans de 

comunicació existents en l’anomenada zona nacional. La primera emissora de 

Radio Nacional de España (RNE) es funda a Salamanca el 1937 i s’estén 

posteriorment a Burgos i a la Corunya. A penes acabada la guerra, es dicta una 

ordre per la qual s’establia la censura previa i el monopoli de la informado no 

local per a RNE, cosa que suposava que cap emissora de tipus comercial podia 

emetre més noticies que aquelles que es referiren a fets esdevinguts en la propia 

demarcado provincial o territorial. L’any 60, per decret, es regulava les 

transmissions deis Diarios Hablados de RNE\o\ fixant l’obligació de connexió per
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a totes les emissores, moltes de les quals ja ho feien des d’abans de l’establiment 

de robligatorietat.

Així, transcorria una llarga etapa de la radiodifusió valenciana i espanyola 

caracteritzada per un predomini de les emissores estatals de tota mena, 

propagandistes del régim franquista. RNE s’instal.lá a Valencia l’any 1950. El 1949 

s’havia creat a Valencia Radio Alerta de la Guardia de Franco, la qual esdevindria 

a partir de 1953 l’emissora central en territori valenciá de la REM, cadena 

d’emissores del Movimiento, amb estacions radiofóniques a Algemesí, Carlet, 

Cullera, Sueca, Guardamar, Xátiva, Millars, Picassent, Requena, Sagunt, Utiel i 

Aiora. Radio Alerta quasibé des del principi será coneguda com ia Voz de 

Levante. El 1960 s’incorpora a la cadena la Voz de Castellón. A més, des del 

régim es creen altres xarxes d’emissores com la CAR, cadena Azul, i les emissores 

sindicáis (CES). Totes tres cadenes, REM, CAR i CES, serán unificades a fináis de 

1969 quan es pren l’acord de formar la Cadena Ibérica de Radiodifusión que, 

prácticament una década després, en plena transido formará Radio Cadena 

Española. Durant els anys 60 i dins d’aquella Cadena que agrupava les emissores 

del Movimiento, les del SEU i les del sindicat vertical apareixen les rádios 

peninsulars, intent comercial en les rádios estatals.

Nota 3.7. El desenvolupament de la xarxa terrestre porta les primeres imatges de 

TVE a Saragossa el 1958 coincidint amb les testes d’EI Pilar. L’objectiu era 

connectar amb Barcelona a través de Saragossa, la qual cosa s’aconseguirá a 

febrer del 1959. El centre emissor de Barcelona s’instal.lá a l’antic hotel de 

Miramar. Abans, s’havien acabat les obres de l’emissor de Navacerrada que 

donava cobertura a les dues Castelles, Extremadura i Cantábria. El pare d’aparells 

no ultrapassava els 50 milers.

La visita del president Eisenhower a Espanya (1959) fou el motiu de la primera 

transmissió a través de la xarxa d’Eurovisió per a tot Europa. Simbólicament
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aquesta transmissió posava fi a l’etapa d’autarquia del régim de Franco. En aquest 

mateix any, des deis estudis de Miramar a Barcelona comencen a transmetre’s 

programes i s’inicia una etapa de competencia amb Madrid que declinará a partir 

del 1964 quan la producció barcelonina quedará relegada al segon canal.

Nota 3.8. Tal com s’ha denunciat insistentment fins a l’aparició de les televisions 

privades, el model de TVE és “un sistema híbrid mitjangant el qual una emissora 

estatal en régim de monopoli és al mateix temps emissora comercial, sense els 

inconvenients d’aquest darrer sistema, basat en la competéncia i la necessitat de 

satisfer els gustos de Paudiéncia.” (Baget, 1981, p. 60). Un sistema de finangament 

que comenga l’any 1966 sota el franquisme, travessa tot el període de la transido, 

continua l’any 1989 en aparéixer les televisions privades i arriba fins l’actualitat, 

amb importants despeses per part de l’Estat per a mantenir TVE, la qual arrossega 

déficits económics importants.

Nota 3.9. L’any 65 Narciso Ibáñez Serrador havia obtingut una menció al festival 

de televisió de Montecarlo. L’any 68, pero, Joan Manuel Serrat que havia estat 

escollit per a representar Espanya al festival d’Eurovisió planteja cantar en catalá i 

és vetat per TVE. Serrat será silenciat durant set anys per TVE i les rádios 

públiques, alhora que el triomf de Massiel será explotat a bastament amb motius 

“patriótics”.

Nota 3.10. Són els temps també de la publicitat oficial, amb campanyes com 

“Contamos contigo”, la qual va teñir efectes boomerang per la precarietat i 

escassetat de les instal.lacions esportives. Programes com “El Séneca” falsejaven 

la realitat andalusa i proveíen la població de models de comportament rancis, 

autoritaris i moralistes sota Paparent grácia i desimboltura deis textos de J. M. 

Pemán. La temporada 68-69, a la segona cadena es produeixen espais dramátics
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de qualitat que prepara tota una nova generació de realitzadors, amb una censura 

més tova peí carácter minoritari de les emissions en aquest canal. A la primera 

cadena sovintegen els espectacles de les folklóriques, els guions d’Alfonso Paso i 

“La casa de los Martínez’’. Són també els temps del “boom” de Félix Rodríguez de 

la Fuente i els primers programes musicals de Valerio Lazarov.

Nota 3.11. En aquest període TVE estrena a Espanya, a través deis cicles 

cinematográfics que emet la primera cadena, pel.lícules com “El halcón maltés” o 

“El sueño eterno” i dedica un cicle a Marilyn Monroe en el qual emet “Vidas 

rebeldes”. Els cicles amb Humphrey Bogart, Gary Cooper, Clark Gable, Ava 

Gardner... constitueixen l’época daurada del cinema a TVE.

Nota 3.12. Així ho recorda el mateix director Pérez Benlloch: “Jo cree que Primera 

Página publicava, en aquells anys, coses realment bésties, molt més atrevides que 

qualsevol altre diari. Primer, perqué era un diari marginal i l'amo estava en 

Albacete; hi havia molt poc control. Així que estava en mans d'uns quants que 

féiem el que ens donava la gana. Jo recordé enfrontaments molt forts amb els 

delegats del sindicat vertical, tant d'Alacant com d'Alcoi, a re! de conflictes 

laboráis, amb un llenguatge molt dur. Recordé haver-li dit lladre al delegat sindical 

d'Alcoi. Era un llenguatge i un temari molt obert, pero, també molt poca incidencia.
i

Era, a més, un diari de poca difusió que lluitava contra el diari del Movimiento 

d'aleshores, Información, i l'altre, el católic La Verdad que era un poc més liberal, 

pero que també estava sotmés a unes limitacions molt notables (...) Que feu algún 

paper, no cap dubte, perqué, almenys, el sector polititzat es retrobava en unes 

informacions que no eren habituáis en altres mitjans i, en eixa mida, feia de factor 

multiplicador d’il.lusions, d'expectatives. El diari treia critiques de llibres que no 

treien els altres, donava enfocaments d'informacions que els altres no feien. El dia 

que hi havia un incendi tractávem de buscar per qué havia segut l’incendi i sempre

464



es buscava la dimensió social del fet, vol dir que era un barri pobre, que alio 

estava abandonat, que els bombers estaven a fer la má, és a dir, el que no 

cóntaven els altres diaris.” (Xambó, 1995. P 145-146).

Nota 3.13. Com recorda Ventura, “com que hi havia un senyor interessat en 

comprar-li el periódic, va demanar una barbaritat de milions, quan tenia d’haver-lo 

quasibé regalat perqué continuara eixint. Amb aixó, es va perdre una oportunitat 

que ves a saber quin resultat hagués pogut tindre”. (Xambó, 1995. P. 263).

Nota 3.14. El parágraf que li havia costat el processament deia literalment:

Pero pienso que si España puede permitirse el tener 1.106 generales, como acabamos de 

leer en la prensa, es decir, más generales que catedráticos de universidad, contados "grosso 

modo”, bueno será que veamos la forma de dotar al país de una plataforma intelectual y 

técnica, base de todo progreso y de todo despegue hacia mejores niveles de vida. (Solbes, 

1972. P. 106).

Nota 3.15. Per a joves (Estrella Roja), per a estudiants (Universidad Popular), per a 

dones (Igualdad), d’orientació nacionalista (Nova Germania), per a diverses 

comarques (Ribera Popular, La Veu Popular), per ais treballadors (Lucha Obrera, 

Lucha, Emancipación) i per ais artistes i intel.lectuals (Vientos del Pueblo), entre 

altres. El setmanari que publicava el PCE (m-l), Vanguardia Obrera, segons conten 

antics militants que potser exageren, repartia vora 10.000 exemplars cap a 1977.

Nota 3.16. Alguns títols d’aquells papers que indiquen clarament els objectius són: 

Barricada, Claritat, Amanecer Obrero, Poder Obrer, Escuela en lucha, Huelga, 

Llibertat, La Veu del Camp, Avance Anticapitalista, etc.

Nota 3.17. El PSPV va publicar el 1975 El Poblé Valencia, Butlletf d ’lnformació i 

Fulla del Camp. Peí seu compte, el PSOE publicava aquest mateix any la revista
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Avant. I el 1976 Convergencia Socialista del PV publicava Full Informatiu.

Nota 3.18. De totes aquelles publicacions, destaquem la revista Eines, revista de 

debat i d’informació política de la comarca de l’Horta, que editava el Partit 

Socialista d’Alliberament Nacional deis Pa'isos Catalans (PSAN). Del número 3, 

monográfic d’ensenyament destinat a la II Escola d’Estiu del País Valenciá, se’n 

feu un tiratge especial que es va distribuir entre els assistens a l’Escola d'Estiu de 

juliol de 1977. Aquest mateix partit publicava per a tots els Paisos Catalans la 

revista Lluita, la qual va comengar a difondre’s peí País Valenciá a partir de l’any 

1974 i va arribar a teñir una difusió notable. També fou notable la difusió de la 

revista El Carrer que publicava l’Organització d’Esquerra Comunista del País 

Valenciá, així com la publicado de la seua organització juvenil Jove en Lluita. De 

cadascuna d’aquestes revistes, en feien un tiratge de 5.000 exemplars.

Nota 3.19. Hi escrivien, entre d’altres, Ernest Garcia, Doro Balaguer, Enric Cerdán 

Tato, Manuel García, Emili Martí, Josep Mestre i Moltó, Gustau Muñoz, Jenaro 

Talens, Joan Oleza, Josep Gandía i Jesús Sanz.

NOTES AL CAPÍTOL QUART:

Nota 4.1. UAssemblea de Treballadors de MCSE feia les següents consideracions 

quant a l’interés del capital privat per la desaparició d’aquests mitjans:

a) Ja no cal aqueix aparell de propaganda, b) la burgesia es troba que el domini és total en els 

mitjans d’informació. c) Hi ha por que els periódics que van ser utilitzats com a vehicle de 

propaganda feixista puguen convertir-se en uns mitjans democrátics al servei de tota la 

societat. d) La temptació de quedar-se amb la cadena és gran, i el domini, en cas d’aconseguir- 

ho, total. (De “Prensa en Lucha”. Recollit per Bustamante, 1982, p. 204).

Nota 4.2. El País, 14 d’abril de 1978. L’editorial acabava dient:

L’oposició s’ha de prendre seriosamentel problema deis mitjans estatals de comunicació
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social, tot abandonant les fantasies de perpetuar, en mares a penes transformáis, aqueixa 

aberrado franquista. En cap país de democracia pluralista hi ha Premsa institucional.

Nota 4.3. Els diversos recursos que presentaren els treballadors no prosperaren i 

dies després de la darrera sentencia que exhauria la via judicial, la direcció de 

MCSE anunciava la suspensió de dos diaris més; es tractava de La Voz de 

España i Unidad, ambdós de Sant Sebastiá. La mesura va produir una intensa 

polémica a Euskadi i una moció deis diputáis Bandrés i Maturana on deien que 

‘Túnica rao d’una agressió tan greu a la llibertat d’expressió i ais drets deis 

treballadors de Premsa, empleáis en ambdós diaris, fou de carácter polític, en no 

sotmetre’s les redaccions d’ambdós diaris a la línia ideológica fixada peí Partit que 

avui forma Govern” (Montabes, 1989, p. 111). La mateixa opinió mantenia Enrique 

Bustamante (1982) qui destacava la “coincidencia” d’aquesta mesura amb l’inici 

de la campanya electoral per al Parlament Base, la qual cosa, segons l’autor, 

“evidenciava més encara el carácter directament polític de la decisió” (p. 214). Les 

actuacions del govern feien preveure que la resta de diaris estatals serien tancats 

progressivament, la qual cosa “beneficiava ja clarament els diaris privats en cedir- 

los graciosament llurs audiéncies i parcel.les publicitáries” (Bustamante, 1982, p. 

215).

Nota 4.4. Així s’expressava el comité executiu de l’AEDE: 1. No hi ha en cap 

democracia premsa de titularitat pública. 2. Els periódics estatals són, en conjunt, 

greument deficitaris i depenen de l’erari públic sense risc de fallida. 3. En la llei 

que regula Paüenació de tais mitjans queda assegurat el problema laboral deis 

treballadors, fins i tot amb possibilitat d’accés a aquells a través d’un dret preferent. 

4. La privatització d’uns órgans estatals de premsa, reintegrant-los a la seua funció 

informativa normal en una societat lliure, la seguretat i ocupado deis seus operaris 

i la possibilitat d’accés d’aquests darrers a la titularitat deis mitjans, són tres
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característiques de Tactual procés que el fan esdevenir no solament una cosa 

acceptable, sinó una operació altament desitjable de clarificado, normalització i 

liberalizado deis mitjans informatius a Espanya (El País, 18 de novembre de 

1982). En termes semblants s’expressava Juan Luis Cebrián, director de El País, 

diari que des de la seua aparició en 1976 havia esdevingut el referent dominant 

en la defensa del nou marc constitucional. Deia Cebrián en referir-se a la 

supervivencia de la cadena MCSE:

la paradoxa és que mentres tota la premsa independerá en reclama la desaparició a través deis 

camins que semblen més escaients, els partits d’esquerra s’hi resisteixen sota el pretext de la 

necessária protecció deis llocs de treball i Particulado d’una filosofía particular sobre el paper 

de la Premsa de l’Estat o institucional en un régim democrátic.

(Cebrián, J.L.:”La prensa en crisis”, dins "El posfranquismo. Un balance de cinco 

años”, Tiempo de Historia, especial n. 72, pág. 178.

Nota 4.5. Per a les cooperatives s'establia que "el capital social inicial será, 

almenys, igual al valor peritat per a la subhasta de cada Mitjá i quedará constitu'ít 

exclusivament per aportacions deis treballadors” (art. 24.3). Aqüestes condicions 

feien en la práctica, com després es va veure, totalment impossible accedir a la 

propietat per mitjá de la formació d’una cooperativa de treballadors. Quant a les 

societats anónimes laboráis, s’exigia que el capital social de la societat havia de 

ser aportat pels treballadors en una quantitat superior al 35% del total. També hi 

podien concórrer les persones naturals, sense excedir en cap cas el 5% del total 

per cada una, les persones jurídico-privades constituídes per particulars, sense 

limitació en el percentatge de participació, i les entitats financeres, les quals no 

podrien superar el 30% de participació en el capital social. L’article 29 reservava 

ais treballadors socis la meitat deis llocs del consell d’administració, perqué 

pogueren mantenir el control del mitjá.

Nota 4.6. Les principáis directrius establertes al Pía FM, com Tanomenarem per tal
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d’abreujar, es poden resumir, seguint Gifreu (1983, págs. 377-378), en les 

següents:

- El govern atorgará “discrecionalment” les concessions d’emissores “en les 

condicions que s’establesquen”, i la falta de concessió determinará “la immediata 

clausura de Testado que funcione sense ella, decisió que prendran els 

governadors civils (Arts. 2, 3.1 i 3.2).

- La distribució de les emissores peí territori espanyol i la seua concreta 

ubicado geográfica serán establertes peí ministeri de Cultura a proposta de la DG 

de Radiodifusió i Televisió. El Pía FM tindrá una execució en dues fases: la primera 

fins al 31 de desembre de 1980, i la segona en el bienni 1981-82 (Art. 4).

- Es reserven a RNE les freqüéncies i potencies que calguen per a ajustar i 

completar, amb cobertura óptima, el segons deis seus programes en FM. En tot 

cas, les freqüéncies reservades a RNE serán prioritáries (Art. 5).

- S’encomana a RCE la missió d’atendre “les necessitats locáis de 

comunicado social” i s’indica expressament que les emissores de RCE “serán 

programades atenent les necessitats d’informació i actualitat local, dins Testera 

cultural de la regió i de la provincia en qué es troben”. Les freqüéncies reservades 

a RCE serán també prioritáries (Art. 6).

- El govern “podrá atorgar” concessions a institucions o entitats públiques, 

pero amb condicions molt restrictives: ámbit local, finangament sense publicitat, 

només emissions educatives i culturáis, aprovació cada any deis programes i per 

períodes de tres anys (Art. 7).

- Les concessions a entitats privades amb finalitats comerciáis podran fer-se 

per deu anys, preferiblement a cadenes, i sense limitado de la programació (Art.8).

Nota 4.7. Així, la del PCE-PSUC que plantejava un control parlamentan més 

estríete de la gestió del director general de RTVE; la del PSOE els principáis 

aspectes de la qual demanaven una major descentralizado territorial de la gestió i
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control de la radio i la televisió en Pámbit de les distintes nacionalitats i regions, i el 

dret a Paccés públic en totes les programacions fins a un cinc per cent del total 

(Gifreu, 1983, págs 378-379). Les esmenes a la totalitat que, al seu torn, 

presentaren la Minoría Catalana, la Minoría Basca i els Socialistes de Catalunya 

també foren derrotades.

Nota 4.8. Quant ais órgans de PEns, l’estructura de RTVE és formada peí Consell 

d’Administració, els Consells Assessors de RNE, RCE i TVE, i el director general 

(art. 6). Com assenyala Costa (1986, p. 325), aquesta estructura “s’inspirava en 

Podenament deis paísos democrátics de PEuropa occidental, ais estatus deis quals 

s’estableix, generalment, una codirecció entre el consell d’administració i el 

director general”.

El Consell d’Administració será format per 12 membres, escollits per a cada 

legislatura, la meitat peí Congrés i la meitat peí Senat, mitjangant majoria de dos 

tergos. El mandat deis consellers és imcompatible amb qualsevol vinculació 

directa o indirecta a empreses relacionades amb RTVE. Els seus acords es 

prendran per majoria deis presents i la presidencia del Consell será purament 

funcional i s’exercirá de manera rotatoria per mesos (art. 7). Entre les 

competéncies assignades al Consell d’Administració, a més de les habituáis en 

aquest tipus d’órgans, cal destacar l’encárrec de vetlar peí compliment, en la 

programació, del carácter de servei públic de la rádio i la televisió, emetre el seu 

parer sobre el nomenament de director general per part del govern, el qual per a 

ser afirmatiu exigirá Pacord de dos tergos deis membres; en el cas de no 

aconseguir-se Pacord per la majoria indicada, s’entendrá que el Consell s’absté 

d’emetre el seu parer. Altres competéncies a destacar són: rebre notificació previa 

del nomenament i cessament deis directors de RTVE i de les seues societats; 

aprovar el pía d’activitats de PEns, tot fixant els principis básics i les línies generáis 

de la programació; aprovar la memoria anual, el régim de retribucions del personal
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i l ’avantprojecte de pressupost de RTVE i de les seues societats; informar els 

projectes del govern en materia de publicitat; dictar normes que regulen l’emissió 

de publicitat en RTVE i atendre’n el control de qualitat, el contingut deis missatges i 

l’adequació del temps de publicitat a la programació i a les necessitats deis 

mitjans; determinar semestralment el percentatge d’hores de programació 

destinades ais grups polítics i socials significatius; també, determinar anualment el 

percentatge de producció propia que s’ha d’incloure en la programació de cada 

mitjá (art. 8).

El director general de RTVE será nomenat peí govern, escoltat el Consell 

d’Administració, amb mandat de quatre anys. És l’órgan executiu de RTVE i té veu 

i vot al Consell d’Administració (art. 10). Les atribucions del director general són 

les habituáis d’un cárrec executiu al nivell més alt: complir i fer complir les 

disposicions de l’Ens, així com els acords que prenga el Consell en l’exercici de 

les seues competéncies; impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els servéis de 

RTVE i de les seues societats; organitzar la direcció i nomenar el personal directiu; 

contractar i autoritzar els pagaments i les despeses; i ordenar la programació 

d’acord amb els principis básics aprovats peí Consell d’Administració (art. 11). El 

director general només podrá ser cessat peí govern si es donás alguna de les 

següents circumstáncies: impossibilitat física o malaltia superior a sis mesos 

continuáis, incompetencia manifesta o condemna per delicte dolos. També el 

podrá cessar el govern a proposta del Consell d’Administració acordada per 

majoria de dos tergos i basada en algún deis supósits que acabem d’esmentar 

(art. 12).

Els tres Consells Assessors que es creen, un per cada una de les societats, RNE, 

RCE i TVE, tindran 20 membres cada un distribuíts de la manera següent: 5 

representants deis treballadors designáis per les seccions de les centráis sindicáis 

més representatives segons criteris de proporcionalitat, 5 representants designáis 

per Tlnstitut d ’Espanya entre persones amb rellevants mérits culturáis, 5
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representants de l’Administració Pública designats peí Govern i 5 representants 

d’altres tantes Entitats autonomes o preautonómiques, nomenats per aqüestes en 

la forma que es determine reglamentáriament, i que permeta la presencia 

successiva de totes elles en cada Consell Assessor (art. 9.1). Serán convocats 

almenys semestralment peí Consell d’Administració i emetran opinió o dictamen a 

proposta del Consell d’Administració (art. 9.2). Parés i Maicas (1981, p. 298), tot i 

considerar que la creació deis Consells Assessors significa una millora introduída 

al projecte, critica la limitació deis seus objectius i quant a la representació 

atorgada a Plnstitut d’Espanya mostra la seua sorpresa peí “paper atorgat a 

aquesta institució académica, d’una incidencia més aviat escassa en la vida 

cultural espanyola” . D’altra banda, com recorda Baget i Herms (1994), no només 

mai no es desenvoluparen les funcions deis Consells Assessors, sinó que ni tan 

sois no es van constituir.

Nota 4.9. Baget (1994, págs. 78 i 79):

Els directors generáis de RTVE mai no van nomenar delegats territorials a les comunitats 

autonomes amb una breu excepció (l’autor es refereix a un breu període a Catalunya durant el 

1985 en qué fou nomenat el primer delegat, el qual va haver de dimitir sense haver pres 

possessió del carree per presumpta implicació en un cas d’evaasló de divises. Les seues 

competéncies foren assumides peí mateix director general de PEns, José María Calviño, cosa 

que va produir una intensa polémica). En la majoria deis casos, el director del centre de 

producció de RTVE de cada comunitat autónoma s’encarrega de les funcions de delegat 

territorial.

Nota 4.10. Coincidim amb el comentan de Parés i Maicas (1981) quant al Consell 

Assessor de la Comunitat Autónoma: “són ben minses, i, en tot cas, les seves 

propostes o recomanacions estaran en la práctica sotmeses al lliure arbitri del 

delegat territorial, que, versemblantment, peí fet d ‘ésser nomenat peí director 

general, seguirá les instruccions marcades per aquest. Ens trobem davant una



visió massa restrictiva i alhora inoperant” (pág. 307). El mateix Parés, més avant, 

es mostra suspicag peí que fa al possible tráete discriminatori en materia de 

programació i horaris, ates que no s’hi indica cap percentatge en la proporció de la 

programació estatal i autonómica, ni cap distribució, ni que tos orientativa, quant 

ais horaris.

Nota 4.11. En comparar la llei amb el projecte inicial del govern, Gifreu afegeix que 

“ les esmenes més importants recollides en la fase de ponencia i després 

aprovades en comissió, només tan que reforjar aquell model centralista, tot 

garantint d’una banda (esmenes de Minoría Catalana i de PNB) els mínims de 

descentralització ja assolits -com és el cas del tercer canal de TV, que ja s’havia 

concedit en els estatuís d’autonomia base i catalá, pactats definitivament l’estiu 

anterior- i, de l’altra, reforgant aspectes ‘oblidats’ peí projecte governamental, com 

la referencia explícita a la reserva peí govern central de l’atribució de freqüéncies i 

potencies (esmena del PSOE)” (pág. 391).

Nota 4.12. Costa (1986, (pág. 327)) diu:

des del punt de vista del model televisiu significava el pas d’una televisió de tipus dictatorial a 

una altra de tipus democrátic, a l’estil de les que es troben vigents a l’Europa occidental. 

L’aplicació del nou Estatuí significaría un considerable retall deis poders de l’Executiu, dones 

donava autonomía a l’ens públic i s’hi atribulen amplíes funcions de control al Pariament.

Nota 4.13. Així ho manifesta Rosa Solbes: “Jo només notava els canvis de la 

propietat a través deis editorials d’Amadeu (Fabregat), els quals eren claríssims 

(...) I segons com interpretava ell els fets de la realitat intuía jo per on anava la 

propietat (...) La redacció no tenia relacions amb la propietat i no discutía les línies 

a seguir. Quan féiem els consells de redacció, totes les setmanes, era una cosa 

molt puntual per decidir els temes informatius (...) El cas és que no entrávem a
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tractar les grans línies editoríals, i jo no vaig notar cap censura (...) Si haguera 

hagut temes tabú ¡ coses d’eixes, s’haguera notat. En un altre sentit, el que sí que 

féiem moltes vegades, abans de publicar algunes coses, era consultar l’advocat 

per raons de prudencia” (Xambó, 1995, págs 240-241). També Fabregat, parlant 

de la revista ha dit: “Els que féiem la revista no sabíem el que hi havia darrere. Ho 

vam saber més tard (...) Féiem una revista molt més a l’esquerra d’UCD. I, sobretot, 

en el tema nacionalista prou més (...) Ja en la segona etapa, quan l¡ demane ajuda 

a Albinyana (aleshores president del Consell preautonómic), la revista tingué una 

‘onda’ clarament del PSPV-PSOE” (Xambó, 1995, págs. 81-82).

Nota 4.14. El primer número triat fou el quatre, després el set, el deu, i així 

successivament. Quan aplicant el període tres, fallava algún número a 

{'hemeroteca, llavors es tornava a aplicar el període. El total de revistes que 

componen la mostra és de trenta-sis números, el qual considerem altament 

representatiu del conjunt del que es va publicar en aquella revista. S’han fitxat i 

classificat prop de 2.700 pagines que corresponen a prop de 900 fitxes 

elaborades.

Nota 4.15. Fou molt divulgat el cas de l’article signat peí col.lectiu B. Pérez, en 

realitat l’havia escrit Ferran Belda Pérez, sobre la trama negra del feixisme 

valencia, titulat “Derecha, derecha. En blau la vertadera” . Aquest reportage va 

suposar haver de fer front a cinquanta querelles. La revista va contestar amb un 

editorial del que extraem el següent parágraf: “Aquesta publicació seguirá usant la 

informado, les dades i els testimonis que l¡ arriben, en defensa de la democrácia, 

l’autonomia i la convivencia pacífica deis ciutadans. Desenes, milers de testimonis 

podrien avalar que el que diem és rigorosament cert”. Al seu torn, l’Equip Zig-Zag 

feu diversos reportatges denunciant les connivéncies entre la dreta i els dos diaris 

de Valencia. D’altra banda, en moltes ocasions que s’al.ludia a les maniobres del
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búnker-barraqueta, denominació per a referir-se a la dreta franquista que feu 

fortuna en aquells anys, els articles anaven sense signar per tal d’evitar possibles 

repressálies violentes.

Nota 4.16. Fins i tot, l’any 73, a través de Francesc de Paula Burguera, es va fer un 

intent de comprar Las Provincias que no va quallar. María Consuelo Reyna, actual 

directora de Las Provincias i filia d’un deis propietaris, es rifava d’aquell intent de 

compra, el qual, segons ella, no va anar més enllá d’una pregunta sobre el preu 

del diari que va ser contestada irónicament. “Una cosa muy pintoresca”, diu 

(Xambó, 1995, pág. 197).

Nota 4.17. Entre els principáis, J. A. Perelló, Joaquim Maldonado, Alvaro Noguera i 

Ferrer Camarena, entre d’altres.

Nota 4.18. L’anecdota que relata Rosa Solbes constitueix un bon exemple del 

canvi de línia editorial del diari. Diu: “El dia que va morir Sanchis Guarner jo vaig 

proposar, era evident, que el tema del dia fóra eixe, destacat a la página tres. 

Montesinos (el nou director), pero, tenia ja pensat que tenia de ser els premis de la 

Cambra de Comerg, premis que es fan cada any i que a les págines d’economia 

hagueren quedat molt bé amb un tractament ampli. Allá féiem uns consells molt 

práctics i molt rápids, molt de cada dia, i entraven els caps de secció. Jo vaig entrar 

com a cap de societat i vaig dir que Sanchis Guarner. Montesinos m’ho va discutir. 

Uns em donaren suport suaument i els altres no digueren res. Els caps de secció 

no tenien costum d’enfrontar-se amb el director, evidentment. Recordé que li vaig 

dir que aquell dia m’avergonyia de treballar en eixe diari” (Xambó, 1995, pág. 

246).

Nota 4.19. Així Salvador Barber, actual cap de programes de RNE, diu: “un

475



projecte il.lusionant, pero, des del meu punt de vista, se’ls esvara de les mans, 

se’ls en va anar de les mans fins i tot d’una manera organitzativa (...) Com a lector 

(entenc) que va tindre una hiperpreocupació per les minories i, ciar, les minories 

no compren diaris o en compren pocs (...) Va náixer també en un moment que ja 

no era de tanta aglutinado antifeixista. Cadascú anava per la seua banda, pels 

seus interessos, el seu partit” (Xambó, 1995, pág. 35). Al seu tom, Ferran Belda, 

actual director del Levante-EMV, valora l’experiéncia del diari de la següent 

manera: “el projecte del Diario de Vaiencia és qualitativament important; en aquell 

moment és sensiblement millor a l’oferta que hi ha en el quiosc. El problema és 

que no compta amb uns criteris de professionalitat i no compta amb una empresa, 

amb el suport financer que és necessari per a passar la llarga travessia que 

exigeix qualsevol projecte informatiu mentre espera que arribe la publicitat. Pero, 

el diari estava ben fet. Probablement estava massa significat ideológicament i aixó 

no sol ser bo” (Xambó, 1995, pág. 57). Fins i tot María Consuelo Reyna coincideix 

en la valorado: “cree que va meréixer teñir més sort. Era un periódic fet amb molta 

empenta periodística (...) I fet, des del punt de vista empresarial com una auténtica 

potineria (...) No m’importa dir que és Túnica vegada que he tingut una 

lleugeríssima por (...) De tant en tant, s’ens avangava amb alguna noticia” (Xambó, 

1995, págs. 199-200).

NOTES AL CAPÍTOL CINQUÉ:

Nota 5.1. La revista TAveng, n. 5, conté un important dossier intituiat “Burgesia i 

anticatalanisme al País Valenciá”, amb articles de Josep Martínez Serrano i Vicent 

Soler, Miquel A. Fabra, Francesc Pérez Moragon, i una selecció d’articles i 

documents a cura d’Alfons Cucó, Joan Romero i Salvador Almenar.

Nota 5.2. El mot “blaver" ha acabat denominant el moviment de reacció al 

valencianisme cultural i polític. Aquesta accepció fou origináriament creada pels
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valencianistes per a referir-se ais adversaris atenent al fet que centraven gran part 

de la seua acció en renfervorida defensa de la inclusió d’una franja blava sobre 

les quatre barres históriques de la senyera, franja que correspon a la senyera 

coronada de la ciutat de Valencia. Els particularistes de la ciutat defensaven que 

aquesta fóra la bandera de tot el territori. El seu carácter dreta l’aprofitaven els 

detractors per a fer associacions entre la reivindicació del blau a la senyera i 

l’adhesió al blau franquista. Cal distingir, de tota manera, l’anticatalanisme secular 

que es reduía a cercles molt determinats i travessava les diverses posicions 

socials, tal com es produía a altres llocs d’Espanya, amb la peculiar formació del 

blaverisme durant la transició política. Per extensió, al remat, blaver no només 

designará el feixisme local, sinó tots aquells partidaris del secessionisme 

lingüístic.

Nota 5.3. Joan Fuster, Josep-Vicent Marqués, Alfons Cucó i altres autors han 

analitzat aquest fenómen de la “ ideología valenciana” des de diverses 

perspectives amb conclusions similars a les de Ninyoles. Marqués (1974), per 

exemple, dirá: “Ens comparem amb els madrilenys que signifiquen l’estructura 

estatal patida i amb els catalans que signifiquen l’aventura col.lectiva no 

intentada”.

Nota 5.4. Francesc de Paula Burguera fa una crónica detallada d’aquest episodi al 

seu llibre “És mes senzill encara: digueu-li Espanya”, Valencia. Tres i Quatre, 

1991.

Nota 5.5. Usem els termes valenciá i catalá en un sentit absolutament equivalent, 

partint, óbviament, de la innegable unitat lingüística de la llengua catalana. Per 

tant, l’ús que en fem d’un i altre mot no té cap altra connotació més enllá, si és vol, 

del fet d’afirmar el component valenciá de l’idioma comú. Lluny de les utilitzacions
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polítiques deis termes, Pús que en fem seria equivalent ais de castellá i espanyol.

Nota 5.6. Ernest García ha considerat la formació del blaverisme com una peculiar 

mixtura entre l’espanyolisme de l’extrema dreta i les tradicions localistes de la 

petita burgesia del cap i casal.

Nota 5.7. A “País perplex” (1964), Josep-Vicent Marqués avan9ava en l’análisi de 

la fosca consciencia, en especial en les manifestacions del narcissisme (l’orgull 

hortofrutícola i la veneració per la trinitat folklórica: falles, paella i barraca), així com 

en les impregnacions de la ideología de les classes dominants sobre les capes 

populars, el que serien els posteriors eixos programátics del blaverisme. 

Especialment interessant és Panálisi que ofereix de Pobra de Josep Ombuena 

“Valencia, ciudad abierta” que aparegué l’any 1971. Segons Marqués, l’obra 

pertany a aquella espécie de literatura que utilitza l’exaltació, fins i tot 

desmesuradíssima, de particularitats valencianes per a negar o enfosquir una 

presa de consciencia cívica i crítica. D’aquest llibre d’Ombuena i altres semblants 

es nodrirá el discurs blaver.

Nota 5.8. En aquest aspecte, el manteniment de la tendencia a parlar en valenciá 

només a aquells que són coneguts de sempre, els del barri, per part deis sectors 

valencianoparlants tradicionals de la ciutat, fará retrocedir la llengua al carrer 

perqué ara predominen els desconeguts.

Nota 5.9. La insistencia deis més activistes en la idea deis Paísos Catalans, 

concepte de difícl acceptació a nivell popular per tot el que hem dit fins ara, la 

rendibilitat propagandística que en treurá, sobretot, Las Provincias, a més d’aitres 

factors, com ara, Pescas arrelament a la ciutat de Valencia front a la vigor comarcal, 

la manca d’intervenció en Pámbit del valencianisme temperamental, el predomini
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quasi absolut del discurs intel.lectual, etcétera, entrebancaran l’arrelament 

interclasslsta del naclonalisme que será percebut com a esquerra. Algún dirigent 

arribará a afirmar parafrasejant un prelat catalá: “El País Valenciá será d’esquerres 

o no será”.

Nota 5.10. Aquest és un element diferenciador mo.lt ciar respecte al blaverisme 

que només apareix a la ciutat de Valencia i área metropolitana. Seria interessant 

de fer una análisi comparada de Parrelament del blaverisme amb el mapa de la 

difusió del diari Las Provincias.

Nota 5.11. Grup de mestresses que es concentrava sempre que calía davant el 

Palau de la Generalitat per cridar les seues consignes i insultar les autoritats 

democrátiques. Fou célebre Paquita “la rebentaplenaris” per les seues accions de 

boicot a les sessions del Plenari de Parlamentaris del País Valenciá.

Nota 5.12. Paga la pena reproduir, malgrat la seua extensió, un extracte de 

l’editorial que Amadeu Fabregat, des de Valencia Semanal, (n. 52, 12 de 

novembre de 1978) hi va dedicar:

L’artefacte que esclatá al domicili de Fuster culmina uns quants anys de manipulacions 

informatives i de joc brut. La responsabilitat, per tant, va més enllá deis autors directes(...) i 

atany també els qui dia rere dia atien el foc de la discordia des de les seues privilegiades 

trinxeres de valencianistes hipócritament conversos o des de m aquines d’escriure 

hipotecades per la frustració, la mediocritat i l’enveja(...) Joan Fuster ha estat una de les 

victimes de la intolerancia deis mass media d’aquesta ciutat. Que l’escriptor valenciá més 

notable de les darreres décades tinga les portes obertes de tota la gran premsa estatal i 

compte en canvi amb !a indiferencia, quan no amb el ciar menyspreu deis medis (sic) del cap i 

casal, amb les excepcions que tots sabem, és una dada que explica el caire d’aquests mitjans i 

el carácter postís de la seua voluntat democrática i valenciana(...) Mentre el terrorisme 

ideológic de la confusió i de la manipulado continué en vigor a algún que altre mitjá de
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comunicació de Valencia, hi haurá terrorisme cultural(...) Per aixó és motiu d’indignació, encara 

que no ve d'un dia, el relleu informatiu amb qué un diari de Valencia (Las Provincias) 

precisament aquell que més ha contribuít al genocidi cultural del nostre poblé, ha tractat el 

lamentable succés. La táctica de tirar la pedra i amagar la má no és nova en aquest rotatiu, i per 

aixó aquesta exhibició de civisme d’ara resulta encara més irritant i grotesca. Pretendre 

adoptar una actitud democrática, cortés i civilitzada amb Joan Fuster després d’haver-lo vetat 

durant tants anys -i la cosa continua- a les seus págines és una més de les incoheréncies 

d’aquest diari. O una forma -certament estrambótica- de cridar l’atenció.

Nota 5.13. Fonts próximes a la primera institució deis valencians declaraven a 

Valencia Semanal (“Las falsedades y manipulaciones de “Las Provincias”: un 

periódico para la destabilización”, n. 56, 21 de gener de 1979):

Ha llovido mucho desde aquel día siguiente al nombramiento del president en que María 

Consuelo Reyna acudió al Palau de Benicarló a cumplimentar al señor Albiñana. Los 

continuos chantajes y presiones del periódico acabaron con esa relación. María Consuelo 

pretendía dirigir la política del Consell y eso era, y es, inadmisible.

Nota 5.14. Albinyana, en entrevista concedida al diari El Paíse I 15 de juny, feia les 

següents declaracions:

En el caso del País Valenciano, la derecha se ha cebado en la idea de una presunta debilidad 

de mi partido, ha alimentado por medio de sus periódicos abundantemente este tema.

Quan se li demana per qué no havien volgut cedir la presidencia a UCD, 

respon: ¿Y por qué lo íbamos a hacer? Hubiera sido costear por nuestra parte los caprichos y 

enajenaciones mentales de algún parlamentario ucedista. Siendo el Partido Socialista el más 

votado y recogiendo la izquierda más de la mitad del voto popular, ¿por qué tenía que tener 

UCD la presidencia cuando su electorado apenas supera una tercera parte de ese voto 

popular? La cuestión es así de sencilla. De un tiempo a aquí se ha disparado la creencia de 

que UCD iba a presidir el Consell. Su prensa en el País Valenciano alimenta esta idea todos 

los dias, diciendo lo buenos que son ellos y lo mal que lo hacemos nosotros, campaña que se 

une al creciente desorden público.
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Nota 5.15. Convé recordar algún fragment de I’editorial de Valencia Semanal.

Les quatre o cinc mil persones concentrades davant rAjuntament.de Valencia eren una massa 

homogénia i perfectament sincronitzada. Una xusma irracional i incivil que Ingmar Bergman 

hauria pogut batejar com “l’ou de la serp”. Alió era l’expressió d’un feixisme polític i sociológic 

envalentonat i que surt al carrer amb la total impunitat que garantitza la col.laboració de la dreta i 

de determináis sectors de la burgesia i la inhibido de l'autoritat competent en l’ordre púb!ic(...) 

Demanar la dimissió del govemador civil és més aviat una minúcia(...) Deuria d’estar en estat de 

“dimissió permanent”(...) El senyor Fernández del Rio ha demostrat tantes voltes la seua 

incompetencia que no val la pena de perdre més el temps parlant-ne.

NOTES AL CAPÍTOL SISÉ:

Nota 6.1. Cal considerar l’enorme incidencia de l’economia submergida al País 

Valenciá, una de les més desenvolupades d’Espanya (Sanchis,1986).

Nota 6.2. Una bona síntesi de l’estructura económica actual del País Valenciá es 

pot trobar a Diversos Autors: “Estructura económica de la Comunidad Valenciana” , 

Espasa-Calpe, Madrid, 1992.

Nota 6.3. Segons les dades del Cens de Població de 1991, la població valenciana 

total és de 3.857.234 habitants.

Nota 6.4. A la monografía d’Antonio Santos i altres (1995) sobre la desocupació, h¡ 

ha un interessant análisi sobre les diferéncies entre les dades de l’EPA i el Cens 

de població.

Nota 6.5. L’article 37 de PEstatut d’Autonomia textualment diu:

1. Correspon a la Generalitat Valenciana, en el marc de les normes básiques de l’Estat, 

el desenvolupament legislatiu i l’execució del régim de Rádiodifusió i Televisió en els 

termes i en els casos establerts en la llei que regule l’Estatut Jurídic de la Radio i la
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Televisió.

2. Igualment li correspon, en el marc de les normes básiques de l’Estaí, el 

desenvolupament legislatiu i 1’execució del régim de premsa i, en general, de tots els 

mitjans de comunicació social.

3. En els termes establerts en els apartats anteriors d’aquest article, la Generalitat 

Valenciana podrá regular, crear i mantenir televisió, radio i premsa própies i, en general, 

tot els mitjans de comunicació social per al compliment deis seus fins.

Nota 6.6. La distribució del régim de competéncies entre PEstat i les 

Comunitats Autonomes es concretava de la manera següent:

Primer. D’acord amb l’ERT (art. 2.4 i d. add. primera) correspon al govern de l’Estat 

l’atribució de poténcies i freqüéncies.

Segon. Les competéncies de les Comunitats Autonomes que n’hagueren assumit 

ais seus Estatuís es limiten a la radiodifusió de cobertura exclusivament local. 

Tercer. El reglament per a la concessió d’emissores a particulars es fará d’acord 

amb un Pía Técnic Nacional elaborat peí govem de l’Estat.

Quart. La concessió d’emissores FM és una competéncia compartida per l’Estat i la 

Generalitat. L’Estat s’encarrega de fixar les normes que delimiten l’ús de l’espectre 

radioeléctric reservat a l’FM, establir les normes que regulen les condicions 

básiques per a la prestació del servei, i també l’elaboració deis plans nacionals, la 

fixació de les condicions técniques, la inspecció i el control. A la Generalitat 

Valenciana correspon la resolució de les sol.licituds de concessió d’emissores i la 

regulado deis procediments d’adjudicació.

Nota 6.7. La disposició transitoria sisena de l’EACV, al primer parágraf, diu 

textualment:

Peí que fa a la Televisió, l’aplicació de l’apartat 3 de l’article 37 d’aquest Estatuí suposa que 

l’Estat atorgará, en régim de concessió a la Generalitat Valenciana, la utilització d’un tercer 

canal de titularitat estatal, el qual haurá de ser creat específicament per a l’emissió al seu 

territori, en els termes que preveurá la concessió esmentada.
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Nota 6.8. Segon parágraf de la disposició transitoria sisena de l’EACV:

Fins a l’engegament efectiu d’aquest nou canal de televisió, Radiotelevisió Espanyola 

(RTVE) articulará, a través de la seua organització al territori de la Comunitat Valenciana, un 

régim transitori de programació específica per a aquest, que Televisió Espanyola emetrá 

per la segona cadena (UHF). El cost d’aquesta programació es considerará com a base per 

a la determinació de la subvenció que podrá ser concedida a la Generalitat Valenciana 

durant els dos primers anys de funcionament del nou canal al qual fa referencia aquesta 

Disposició transitoria.

Nota 6.9. Títol tercer de la LUEV que tracta de l’ús de! valenciá al mitjans de 

comunicació social:

Article 25

1. El Consell de la Generalitat Valenciana vetlará perqué el valenciá tinga una adequada  

preséncia a les emissores de rádio i televisió i altres mitjans de comunicació gestionats per 

la Generalitat Valenciana, o sobré els quals aquesta Llei tinga competéncia, d’acord amb el 

que disposa la present Llei.

2. Impulsará Pús del valenciá a les emissores de rádio i televisió.

3. Fomentará quantes manifestacions culturáis i artístiques es realitzen en les dues 

llengües, tot rebent consideració especial les desenvolupades en valenciá.

4. La Generalitat Valenciana recolzará (s/c) quantes accions vagen encaminades a l’edició, 

desenvolupament i promoció del llibre valenciá, i tot aixó sense menyscabar la llengua 

utilitzada, pero amb un tractament específic ais impressos (s/c) en valenciá.

Article 26

1. Tots els ciutadans tenen el dret de ser informáis pels mitjans socials de comunicació, 

tant en valenciá com en castellá.

2. De la mateixa manera, en l’accés deis ciutadans ais mitjans de comunicació social en els 

termes establerts per la legislació, tindran dret a utilitzar el valenciá, oral i escrit, en 

condicions d'igualtat amb el castellá.

Nota 6.10. El sector crític d’UCD que liderava Oscar Alzaga va arribar, fins i tot, a 

presentar peí seu compte un projecte de llei en el Congrés (27 de maig de 1981), 

on es demanava que es liberalitzaren les emissores privades de televisió (Costa, 

1986).
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Nota 6.11. a) Coordinar determinats aspectes específics de les legislacions 

estatals quant a publicitat en rádio i televisió.

b) Coordinar les legislacions sobre radiodifusió quant a la protecció deis xiquets i 

adolescents.

c) Coordinar de manera limitada les disposicions estatals sobre els drets d’autor, 

tot substituint el dret deis titulars a prohibir la retransmissió simultánia de 

programes de rádio o de televisió d’altres Estats peí dret a rebre’n una 

remuneració.

Nota 6.12. Es tractava de tot un seguit de normes técniques per tal de resoldre els 

greus problemes de la pervivéncia deis dos sistemes de televisió en color (PAL i 

SECAM) i facilitar la difusió per satél.lit i la distribució per cable deis programes de 

televisió. El programa d’acció per a potenciar la producció i distribució de 

Paudiovisual europeu es va concretar en l’adopció del programa MEDIA (MEDIA 

92, COM (86) 255 final).

NOTES AL CAPÍTOL SETÉ:

Nota 7.1. Posteriorment, intentava una nova operació, ara com a diari, sota la 

capgalera Hoja de Valencia, sense aconseguir difondre més d'uns pocs milers 

d'exemplars. Declaraven teñir una difusió de 45.000 exemplars a la setmana, 

estimació de la propia empresa que ens resulta exagerada a la llum de la 

informació de PEGM, i en qualsevol cas, tindria una mitjana diária inferior ais set 

mil exemplars. Finalment, el desgavell económic del nous rectors de PAssociació 

de la Premsa va conduir al tancament d’ambdós periódics i a la desteta de la 

mateixa Associació.

Nota 7.2. El 23/3/91 Levante-EMV Nanga Pedició provincial Levante de Castellón, i 

P1/7/92 Pedició comarcal de La Marina. Amb aqüestes dues edicions tora de la
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provincia de Valencia, el diari aconsegueix incrementar una mica la seua difusió 

global, tot i que es manté com un diari provincial. Cal considerar que la preséncia 

del diari Información a Alacant i provincia, el qual pertany al mateix propietari que 

Levante-EMV, barra el pas a aquest darrer al sud de Dénia.

Nota 7.3. Remetem al capitol tercer on fem una descripció més extensa de la 

premsa sota el franquisme.

Nota 7.4. Per a l’any 1985, mentre un terg deis lectors del Levante declaraven 

llegir el diari a casa, en el cas de Las Provincias eren quasi la meitat deis seus 

lectors, el que ens indica una major fidelitat de compra diaria i una preséncia 

important com a diari de tradició familiar. El fet que, posteriorment, Levante-EMV 

aconseguesca teñir més lectora pero no més difusió ens indica la permanencia 

d’aquesta pauta i, dit, d’una altra manera, un índex més elevat de rotació d’aquest 

darrer diari per exemplar en circulado.

Nota 7.5. Entre les col.leccions de fascicles de més éxit del Levante-EMV, cal citar 

la “Historia del Pueblo Valenciano” (1988), “Guia de la Naturaleza de la 

Comunidad Valenciana” (1989), “Historia de las Fallas” (1990), “Historia del Cine 

Valenciano” (1991), “Historia de la Música de la Comunidad Valenciana” (1992) i 

la “Historia del Tebeo Valenciano” (1992). Quant a l’estratégia d’edicions 

comarcáis que va comengar amb l’edició de La Safor l’any 1987, inclou, comptant 

aquesta, set edicions diferenciades que són: la general, la Ribera, la Costera-La 

Canal-La Valí d’Albaida, Camp de Morvedre, la de Castelló, i darrerament l’edició 

de l’Horta. L’edició de La Marina que havia llangat el 1992 no va teñir éxit i va ser 

retirada. Peí seu compte, Las Provincias també ha hagut de diferenciar 

territorialment els seus continguts en pugna amb Paltre diari. De fet, ells iniciaren la 

diferenciació per zones amb Pedició específica per al barri Marítim de la ciutat de
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Valencia que va aparéixer en la primera meitat deis 80. Les altres tres edicions, a 

més de la general, són la de La Marina, l’Horta i La Safor.

Nota 7.6. El 1989 PEditorial Prensa Valenciana, editora del Levante, adquireix la 

capgalera de El Mercantil Valenciano en una operació que busca la legitimado 

histórica del periódic incorporant la capgalera sobre la qual, amb la incautació 

franquista, s’havia posat en marxa el periódic del Movimiento Pany 1939. Tracta 

així de connectar la nova época amb el passat democrátic i república d'EMV 

albora que esvair Passociació del diari amb el franquisme. Fins i tot, editaren un 

llibre en qué, com si es tractás del mateix diari, conten la historia del mitjá fins a 

Pactualitat des de la fundado de Pantecedent immediat al El mercantil Valenciano 

que fou el Diario Mercantil de Valencia fundat el 1834 (Laguna, A. i Martínez 

Gallego, F. A. (coord.): “Historia de Levante, El Mercantil Valenciano”. Editorial 

Prensa Valenciana, Valéncia, 1992).

Nota 7.7. Prensa Canaria va adquirir en les respectives subhastes els diaris La 

Nueva España d’Oviedo, Información d’Alacant i Levante de Valéncia, cap deis 

quals era deficitari, i que se sumaven a altres diaris que ja tenia des del 1978, La 

provincia i Diario de Las Palmas ,i els que adquirida després,Faro de Vigo,La 

Opinión, constituint així un grup de premsa que Pany 1987 era el cinqué entre els 

grans grups en el conjunt d’Espanya amb una quota de mercat de 7.2, i el primer 

al País Valenciá.

Nota 7.8. Seria entrar en una análisi d’intencions -que no és competéncia del 

socióleg- establir relacions entre el fet que Paleshores director del diari, Jesús 

Prado, que abans ho havia estat de PInformación, va continuar com a director 

després de la privatització i va passar al cap d’uns anys a ser director general del 

grup. Tanmateix, el que sí que és una dada incontestable és que aquest diari va
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ser adquirit amb els diners d’un crédit que la Caixa Provincial d’Estalvis de 

Valéncia li va concedir a Tactual propietari, Francisco Javier Molí. La Caixa 

Provincial depenia de la Diputado que estava sota el control deis socialistes. La 

quantitat de diners que la Caixa arriscava en una sola operació feu intervindre el 

Banc d’Espanya.

Nota 7.9. Aquesta és Topinió majoritária deis periodistes entrevistáis per a aquesta 

investigado. L’interés deis socialistes de guanyar influencia en la premsa i la poca 

confianza que els inspirava J.J. Pérez Benlioch, director del Noticias al Dia, són els 

motius més repetits pels entrevistats, la majoria deis quals també tan constar les 

dificultáis per a comprendre les motivacions últimes que continúen ben fosques; 

maniobra política, operació térbola, pactes desconeguts, filigrana financera, 

maniobra desgraciada... són alguns deis qualificatius que rep aquesta operació. 

Pérez Benlioch ens contava que el PSOE va fer gestions per comprar Noticias ai 

Dia amb la condició que havia de cessar el director, condició que editor i director 

acceptaven, tanmateix, per causes desconegudes, a última hora prengueren Taltra 

opció (Xambó, 1995, págs 161-162).

Nota 7.10. Tot i que el grup Pl s’ha centrat en la premsa escrita -actualment compta 

amb nou diaris i una agencia de noticies, EPI Press, i amb alguns setmanaris 

comarcáis a Catalunya editats en catalá, també té un poc més d’una desena 

d’emissores de rádio en FM.

Nota 7.11. L’any 1990 el diari preparava una edició per a Valéncia amb la intenció 

que sortira per a la tardor d’aquell mateix any. De fet, contractaren uns poc 

periodistes i técnics per posar en marxa el projecte, feren estudis de viabilitat, 

llogaren uns despatxos a Valéncia i corrien rumors entre els “informáis” que el 

PSOE tenia intenció de dur el Mediterráneo fins a Alacant amb una edició per a
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Elx. Tanmateíx, el PSOE negava estar al darrere del projecte i argumentava que j
només hi tenia el 30% del capital, encara que el gerent era un destacat dirigent j

socialista que havia estat director general de Relacions Informatives de la ¡

Generalitat (El País, 17/6/90). El projecte no va quallar. Una part important, pero no 

majoritária (40%), de les accions de PECSA foren venudes a principi del 91 a 

PONCE, mentre que la resta d’accions restaven controlades principalment peí 

PSOE (Levante-EMV, 28/4/91). Amb posterioritat, el diari ha passat a mans del 

grup Zeta.

Nota 7.12. Una dada curiosa deis estatuís de Castellón Editorial, propietaria del 

diari, és que per a poder formar part del seu consell d’administració exigeix el 

requisit de no ésser afiliat a cap partit polític.

Nota 7.13. A les acaballes del franquisme, tal com s’esdevingué a altres llocs, la 

premsa privada i, en especial la vinculada a l’Església, tingueren un paper 

rellevant en Pobertura informativa. La Verdad va aconseguir éxits notables quant a 

difusió i lectorat entre els anys 1973-75 front al diari estatal. Tal com recordava 

Cerdan Tato (Xambó, 1995, pág. 78).

Nota 7.14. Bustamante (1982) caracteritzava així les Hojas del Lunes:

La manca d’autonomia legal d’aquestes entitats per la seua integrado al si deis Sindicats 

Verticals; Pescassa entitat com a autentiques organitzacions de defensa de la professió i de la 

llibertat d’expressió per a quedar reduídes generalment a simples institucions assistencials; la 

dominado generalitzada de directives adscrites al régim franquista, les qual posaven en 

práctica fortes restriccions per a l’entrada de socis nous; el divorci creixent entre la professió 

real i la professió associada (...) Un cop derogada tota exigencia legal de donar treball ais 

aturats, les Hojas del Lunes acumularen a la major part de les ciutat els professionals més 

pluriempleats de tota la premsa espanyola (...) fins i tot es pot afegir que en molts casos s’hi 

trobaven entre els periódics més dretans que apareixien a cada regió, ádhuc en els temps de
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transido democrática.

Nota 7.15. Així ens ho contava Salvador Barber que fou director de la Hoja del 

1984 al 1990 (Xambó, 1995, págs. 39-40):

Hi hagué un grup que duia la Hoja del Lunes en un moment donat i també hi havia una 

directiva que portávem un projecte empresarial que donava molts bons resultáis, de vendes, 

passava deis cent mil. Hi hagué vegades de cent vint mil exemplars. Quan comengárem  

nosaltres, aixó va ser peí 83, la Hoja estava pels setanta mil exemplars, amb molt poques 

planes. Passárem, tirávem quadernets i tal, a números de més de cent planes, de més de cent 

mil exemplars. Estava el producte molt consolidat. Tant consolidat que nosaltres ja teníem  

problemes de rotativa i haguérem de comprar una rotativa i ficar-nos en una inversió de tres- 

cents milions, una inversió totalment planificada que estávem pagant religiosament, perqué la 

Hoja produía un benefici al voltant de cent noranta milions de pessetes anuals. Llavors, quan 

es plantegen unes eleccions, la persona que encapgalava l'associació de la premsa ja no es 

toma a presentar, Iñaki Zaragüeta. Pensávem que les guanyávem de correguda; ni es va fer 

campanya ni ens preocupárem i aleshores ens va guanyar una candidatura per catorze vots. 

Era gent prou nova, amb molt poca experiencia, prou desconeguda(...) Mogueren els vells . 

amb qué els anaven a donar no sé qué, perqué nosaltres ens estávem quedant sense diners, 

cosa que era absolutament falsa, i no ens preocupárem de la campanya, déiem «bo, "los 

jovenes halcones" no tenen res a fer, agó está funcionant i está bé». Ens guanyen les 

eleccions i comencen a intentar muntar escándols -eren "jovenes halcones" de l'escola de 

Mario Conde. El primer que tan és contractar auditories caríssimes, dissenyadors que 

cobraven milions i milions, tot s'auditava. Jo vaig aguantar amb eixa situació tres mesos, em 

sentia absolutament incomode a nivell ideológic, també és veritat que tampoc es clavaren 

ideológicament de moment. Comengaven a dir que «s'han de reduir les col.laboracions, 

perqué reduint les col.laboracions estalviarem diners i podrem canviar els aplics de 

l'Associació de la Premsa». De veritat. Jo estava fart i me'n vaig anar. La gent se'n va anar. 

Comengaren a retallar i el diari comengá a caure, en tres mesos perderen tres mil exemplars. 

Reconegut pels altres editors, la situació ací era perfecta per a tots; ells descansaven els 

dilluns, s'estalviaven molts diners, perqué treballar els diumenges suposa pagaments extres, 

la cartera de publicitat tampoc creix massa perqué els que s'anuncien diuen, «jo tinc vint
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milions enguany per al Levante, o no sé quants per a Las Provincias», i no en posen més, 

aleshores la situació era perfecta, perqué la Hoja era un producte fort, féiem de tap de bassa, 

no? El perill era que si la Hoja no apareixia, dones podia entrar un diari d’aquests de Madrid i 

generar un costum. La satisfacció que tinguérem, entre cometes, era que, quan ja estava tot 

enfonsat i les perdues ja sumaven no sé si vuit-cents milions de pessetes, aleshores es va 

plantejar una moció de censura i es va formar prácticament per aclamació una directiva on 

estávem tots els que havíem eixit. Ho intentárem, pero ja era massa tard -allí estava Luciano 

Romero i José Luís García que van treballar molt en el tema- pero ja tornárem massa tard i se 

n'aná tot a fer punyetes .

Nota 7.16. Els deutes contrets per aquella errática directiva s’avaluaven en prop 

de 800 miions de pessetes. Tot el patrimoni de l’Associació de la Premsa estava 

hipotecat ais bañes. Es varen haver de suspendre les prestacions sanitáries per 

ais socis que fins aleshores havien comptat gratuítament amb un ambulatori propi i 

un quadre d’especialistes. La polémica al si de la professió va emergir ais diaris 

durant uns mesos amb atacs ben ácids a aquella directiva. Els intents posteriors 

d’obertura al conjunt de la professió per tal d’atreure els socis de la Unió de 

Periodistes del País Valenciá -l’altra organització professional de caire 

progressista- i de salvar PAssociació amb Pestabliment de quotes ais socis, la 

prohibido en la reforma deis Estatuís de compatibilitzar la presidencia de 

PAssociació amb la direcció del periódic i altres mesures no serviren perqué 

finalment PAssociació es disolgués i la publicació desparegués. Tots els béns de 

PAssociació foren subhastats pels acreedors. PRISA en va comprar les naus i la 

rotativa (Recull de premsa de Levante, El País i Las Provincias, 1992-1993).

Nota 7.17. L’any 1979 la premsa de Madrid difonia al País Valenciá al voltant de

44.000 exemplars de mitjana que significaven el 25% de la difusió total de premsa.

Nota 7.18. Atés que la Generalitat no ha dut un registre actualitzat de publicacions
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locáis i comarcáis que ens permetera una análisi més acurada i tenint en compte 

que les dades que ens ha facilitat presenten un alt nivell de confusió, les dades 

que oferirem són aproximades, tot i que hem treballat sobre els llistats oficiáis per 

tal de corregir totes les errades que la nostra informació ens ha permés. És urgent, 

en qualsevol cas, un registre permanent de les publicacions locáis i comarcáis 

amb suficient informació a l’abast deis investigadors.

Nota 7.19. Quant a les publicacions periódiques de tot tipus que s'editaven al País 

Valenciá, segons les dades del dipósit legal del 1985, únic any disponible amb 

dades sistematitzades, comptávem amb prop de nou-centes publicacions, de les 

quals un centenar eren d'aparició setmanal, 126 mensuals, 175 apareixien cada 

dos o tres mesos, 105 eren bianuals, 101 anuals i prop de tres-centes d'aparició 

irregular. Quant a l'entitat responsable de les publicacions, les principáis, 

ordenades segons el nombre, eren l'Administració Local, les entitats culturáis, 

empreses periodístiques, col.legis professionals, entitats económiques, 

universitats, partits polítics, societats esportives i entitats religioses (vegeu gráfics 

al punt 1.7 de l’apéndix I).

Nota 7.20. Es tracta d’una enquesta estratégica exploratoria, per tant, no 

representativa en el sentit estadístic estríete. No obstant aixó, es féu una distribució 

territorial que incloía les tres capitals i algunes de les principáis ciutats mitjanes i 

grans, tot establint el nombre d’entrevistes segons el cens de població i incloent 

les diverses modaiitats d’establiment de venda de publicacions (llibreries 

tradicionals, llibreries-papereries-quioscs, quioses, punts de venda estratégics i 

seccions de grans superficies). Es realitzaren un poc més d’un centenar 

d’entrevistes.

Nota 7.21. Del total de publicacions periódiques de tota mena que s’editaven al
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País Valencia l’any 1985 (dades del Dipósit Legal), un 23 per cent eren en caíala, 

percentatge que podría semblar estimable si no fóra perqué quasi una tercera part 

d’aquestes publicacions són de periodicitat irregular i la proporció en els 

setmanaris és d’1 a 10 a favor del castellá. A més, el principal editor és la propia 

Administració (local i autonómica), seguida per col.lectius diversos de carácter 

cultural, recreatiu o professional, és a dir, la difusió és sempre molt curta i moltes 

vegades limitada ais socis de Pentitat editora.

Nota 7.22. Al preámbul s’al.ludia al

reconeixement objectiu de la importancia deis mitjans, en el procés de consolidació de 

l’autonomia, en la recuperado i enriquiment de la cultura propia, en la normalització lingüística 

del valencia i, en definitiva, en l’enfortiment d’una estructura informativa comunitaria que 

sempre hi ha en la base d’una societat democrática.

NOTES AL CAPÍTOL VUITÉ:

Nota 8.1. Ais capítols quart i sisé es descriuen amb més deteniment els principáis 

trets del marc regulador de la radiodifusió. La primera etapa, al capítol quart, i la 

segona, al capítol sisé.

Nota 8.2. El tancament de Radio 4, que emetia íntegrament en valencia, va 

provocar protestes del sector de la cultura i una tancada indefinida en Pemissora 

deis treballadors de RNE {Levante-EMV25/7/91).

Nota 8.3. La TVV no feia publicitat de la Radio i ni tan sois seguía la práctica 

habitual en les televisions de tancar els ¡nformatius remetent ais butlletins horaris 

de la radio homónima.

Nota 8.4. Així ens ho contava Rosa Solbes, primera directora de Radio 9 (Xambó,
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1995, págs. 252-253):

El resultat sembla que está bé. Les critiques són bones. Millor dit, no tenim critiques ni tan 

sois de la.gent de dreta, ni de Las Provincias. Ningú no malparía de Canal 9 Radio quan 

comencen les emissions. Jo arribe a la conclusió que els primers dos mesos són extraordinaris 

i fem un gran esforg, pero, necessitem més suport per part de la Televisió, de la pantalla. 

Necessitem més atenció per part de la direcció general i del consell d'administració. Una 

miqueta més de pressupost, tampoc no cregues que massa, pero, autoritzacions per a 

contractació de més personal. Coses com substituir les persones que se'n van de vacances i 

que, quan furte Televisió algún presentador, cosa a la qual no m'he negat mai, perqué era 

conscient que la Televisió manava, m'autoritzen a buscar-ne un substitut. Llavors, comenga a 

haver-hi problemes. Massa bones critiques per una banda i, per l'altra, exigéncies per part de 

la Radio perqué se la considere en la seua corresponent importancia (...) Amb la confianga que 

tenim en les persones de la cúpula directiva, dones plantegem les coses amb una certa 

radicalitat dins la confianga que pensávem que teníem (...) Jo arribe a la conclusió que ha 

hagut un error des del principi. Evidentment, per a fer la rádio que voien fer o que no volen fer. 

Si és que no volen fer ninguna rádio en especial! (...) Darrere de l'equip de direcció se'n va 

anar molta gent (...) Per a mi, fou una experiéncia molt interessant i vam poder demostrar que 

es podia fer (...) I les persones que estavem allí no estávem disposades al "sí senyor".

Nota 8.5. Aquests foren els titulars del diari El País i el resum deis esdeveniments 

tal com els va contar:

- 26/11/89 DISCORDIA EN FRECUENCIA M ODULADA. La 

oposic ión  pone al Consell contra las cuerdas al pedir la anulación de 

las lice n c ia s  de nuevas em iso ras  (donades el passat 28 de juliol. 

Acusacions d’amiguisme, concessions a grups afins al PSOE i a l’ONCE a través 

persones interpostes; societats de nova creació sense contactes amb la 

radiodifusió. Les concessions d’Alacant i Benidorm anaren a parar a gent resident 

a Madrid i Barcelona, la d’Oriola.a persones residents a Mislata, una d’elies 

esposa d’un regidor socialista. Nomes Petrer i Algemesí han recaigut en grups de 

comunicació, la primera a Cadena Ibérica, i Benicássim a la SER. El PP ha
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denunciat que l’empresa concessionária de l’emissora de Novelda s’ha donat 

d’alta com empresa un mes ¡ mig després de la concessió. Els beneficiaris de les 

emissores de Benissa i Xábia són amics del D. G. Jaume Sendra. El PSOE ho 

nega tot.

- 28/11/89 LA OPOSICION DICE QUE SERIA GRAVE QUE EL 

CONSELL NO ANULARA LA CONCESION DE EMISORAS. (Una 

ressolució de la comlssió de Governació i Admó Local de les Corts mandata el 

Consell perqué anuí.le les concessions i faga públics els criteris de selecció 

d’entre les 573 peticions).

- 14/12/89 CREADA UNA COMISION PARA INVESTIGAR LA 

CONCESION DE LICENCIAS DE FM. (Només el grup socialista es va oposar. 

Continua la polémica entre socialistes i oposició per la negativa del Consell a 

complir la resolució de 23 de novembre de retrotraure totes les actuacions).

- 22/12/89 POLEMICA CONSTITUCION DE LA COMISION  

INVESTIGADORA DE LA CONCESION DE EMISORAS DE FM. 

(Diferéncies entre els grups respecte a la composició. Calgueren tres votacions. 

Lluita peí control del lloc de secretan).

- 25/1/90 El D. G. de Medios de C. comparece ante una comisión 

de investigación de las Cortes. EL CONSELL ANULARA LA LICENCIA 

DE UNA EMISORA DE FM OTORGADA EN NOVELDA A UNA 

EMPRESA NO REGISTRADA. (Anunci fet per Jaume Sendra davant la 

comissió. Enfrontament amb Juan Gayá, PP. L’oposició es queixa que se li oculta 

informado. El DG facilita la composició i identitat deis membres de la comissió 

técnica que n’ha fet la selecció. Esl diputats informen que alguns adjudicataris 

havien anunciat la seua concessió abans que foren resoltes).

- 28/2/90 EL PP AFIRMA QUE JAUME SENDRA SE MARCHA A 

CASA CON TRES EMISORAS. (Va dimitir dilluns passat en plena polémica 

per les FMs. Gayá (PP) l’ataca: Oliva, Benissa i Xábia per a amics i socis de
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Sendra).

- 20/7/90 LAS CORTES REABREN LA INVESTIGACION DE LA 

CONCESION DE EMISORAS DE FM. (Ara des de la comissió sobre tráfic 

d’influéncies).

Nota 8.6. Cada centre territorial realitza 47 desconnexions diáries de 5 minuts, el 

que significa un poc menys de 4 hores per dia (Levante-EMV, 2/4/94).

Nota 8.7. Segons dades de Tacumulat anual d’EGM per a 1995, Catalunya Rádio 

tenia al País Valencia una audiencia mitjana de 9.846 oients de dilluns a 

diumenge amb 131 minuts d’escolta perterme mitjá, i de 12.684 oients de dilluns a 

divendres amb 114 minuts d’escolta.

Nota 8.8. Les emissores que s’agrupen sota el nom Onda 15 (Muro, Castalia, 

Xixona, Alcoi i Ador) presenten una situació peculiar. Origináriament, es crea una 

societat limitada, de la qual formaven part diversos empresaris deis respectius 

ámbits locáis i persones del moviment de les radios lliures, amb l’objectiu de 

formar una cadena de rádio d’abast intercomarcal i aconseguir l’autorització legal 

per a emetre. Tot i que algunes d’aquestes emissores porten emetent quasi una 

década encara están actualment pendents de legalització. D’altra banda, quant a 

emissió i programació, no comparteixen la producció ni s’interconnecten en cap 

moment per a emetre en cadena. Així, dones, després deis intents d’organització 

conjunta, a hores d’ara, cada emissora és d’un propietari i Túnica relació que 

mantenen és el nom comú i alguna reunió de tant en tant. En les converses que 

hem mantingut amb diversos responsables d’aquestes emissores se’ns ha 

informat d’una certa revitalització de la voiuntat de treballar conjuntament, així com 

del fet que hi ha altres grups en localitats sense emissora que volen incorporar- 

s’hi.
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8.9. Emissora dirigida per Enrique Ginés, el qual fou un popular conductor de 

programes musicals de la cadena COPE des deis anys 60 i fins que el 

despatxaren. El seu programa més reconegut en audiencia fou Cada canción, un 

recuerdo que ara continua des de la 97.7amb éxit.

8.10. A aquest efecte, usarem els creuaments que expressament encarregárem al 

CIS, trets del Barómetre Comunitat Valenciana, d’abril de 1985.

8.11. A Castelló, ni Onda Cero ni la COPE emeten res en valencia, i de les 

emissores de la SER, només Radio Castellón emet un 5 per cent en valencia en 

OM. A Alacant, Onda Cero emet un 2 per cent en valencia per una de les tres 

emissores que té a la provincia; la COPE només emet un 3 per cent per l’emissora 

d’Elx i no res en les altres tres emissores; mentre la SER, de les 17 emissores que 

té a la provincia, només emet en valencia un 7 per cent a Dénia, un 8 per cent a 

Novelda, un 2 per cent a Alcoi i un 34 per cent a Benisa. Quant a la provincia de 

Valencia, Onda Cero no emet gens en valencia en quatre emissores i fa un 42 per 

cent en valencia a través de Radio Color, la COPE emet un 5 per cent en OM des 

de Valencia i un 10 per cent des de l’emissora Onda Naranja d’Oliva; el conjunt 

d’emissores de la SER no emeten res en valencia des de la ciutat de Valencia i 

n’emeten un 4 per cent des de Gandia i un 8 per cent des d’Ontinyent.

8.12. Segons dades de l’enquesta a directors i locutors de rádio de la D.G. de 

Política Lingüística, l’any 91 el 64% deis directors consideraven que era possible 

realitzar una programació competitiva i atractiva en valencia, pero sois un 24% 

pensava realitzar d’immediat algún nou programa. En el 93, un 79% de directors 

creia possible la programació competitiva i atractiva en valencia, i un 29% tenia 

previst un nou programa en substitució d’un programa actual en castellá que
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després era bloquejat des de les direccions centráis, el que confirma la pressió 

contra Pús del valencia a la radio que exerceixen les grans cadenes a l’hora de 

polaritzar les emissions de .les seues emissores des de Madrid.

NOTES AL CAPÍTOL NOVÉ:

Nota 9.1. “El paradigma de la nova filosofia és el barter-canvi, permuta, barata,...-, 

en virtut del qual Panunciant construeix el programa, el guió i els escenaris, farcits 

amb els suggeriments consumistes escaients, i canvia programa acabat per 

antena. En definitiva, Panunciant crea la ficció a la seua mesura” (Díaz Nosty, 

1991, págs. 64-65).

Nota 9.2. Cana! 9 ha participat en gairebé tots els programes conjunts 

d’entreteniment (Inocente, inocente, Olé tus vídeos, Pasarela, etc.) la qual cosa ha 

usat com a justificado per a incrementar la programació en castellá en el prime- 

time.

Nota 9.3. RTVE ha utilitzat sistemáticament Pargument que les televisions 

autonómiques no acomplien les condicions que exigeix Particle 3 deis estatuís de 

VUER que diu que les emissores hauran de teñir cobertura estatal.

Nota 9.4. Seguint Díaz Nosty (Comunicación Social, 1994), Antena 3 tenia 

inlcialment, com a principal accionista, el Grup Godó (propietari del diari La 

Vanguardia, deis taller industriáis TISA i accionista majoritari de la cadena 

radiofónica Antena 3), el qual fou desplagat l’estiu del 1992 per Palianga de Mario 

Conde (Banesto) amb el Grup Zeta i Rupert Murdoch, i suposará el control absolut 

de la cadena en mans de Mario Conde, ates que, a més del 24,9 per cent de les 

accions directes adquirides per Banesto, el banc posseía un altre 24 per cent de 

manera indirecta a través d’un crédit concedit a una societat filial del Grup Zeta.
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Formalment, el control de la cadena restará a carree d’Antonio Asensio (Grup 

Zeta). Conde, a més, havia adquirit el 12,5 per cent de les accions que Murdoch 

tenia al Grup Zeta, amb la qual cosa el seu control sobre la cadena era molt 

superior al formalment declarat i només s’ha pogut desvetlar en produir-se la seua 

caiguda personal a fináis del 1993. La desfeta de Conde va dur a la llum també 

que posseia indirectament a través d’intemediaris (Hachuel) un 15 per cent de les 

accions de Tele 5, circumstáncia absolutament ¡I.legal.

D’altra banda, la composició de Paccionariat de Tele 5 també ha estat sotmés ha 

maniobres térboles des del primer moment. L’alianga entre Berlusconi i l’ONCE va 

deixar fora el grup editorial Anaya, que posseia el 25 per cent de les accions, 

abans de comengar les emissions. Els enfrontaments per la gestió empresarial 

duta a terme per PONCE i les pérdues económiques, portaren a una reconfiguració 

de l’accionariat amb la incorporado de Leo Kirch amb el 25 per cent i la banca 

luxemburguesa amb una altre 25 per cent. El control de Berlusconi i els seus socis 

europeus en Tele 5 s’estimava en més del 80 per cent de les accions Pany 1994. 

Contráriament al que marca la llei, aquests successius canvis en la propietat de 

Gestevisión-Tele 5 no apareixien al registre oficial (El País, 11-10-1994).

Nota 9.5. Mentre el perfil inicial d 'Antena 3 s’orientava en una direcció 

conservadora, católica, en els costums i castissa en la imatge, Tele 5 s’erigia en el 

paladí del consum eixelebrat i la continua exhibició de pit i cuixa. Mentre una 

apel.lava a la classe mitjana benpensant des del conscient, Paltra s’adregava a 

satisfer els impulsos inconscients des de la contemplado en la confianga que 

determinats atavismes del tópic ibéric i llatí (la reedició de les formules usades a 

Italia per JesTelevisions de Berlusconi) i la transformació deis costums l¡ donarien 

Péxit. La fórmula Tele 5 consistia en gran mesura en una mena d’universalització 

del “destape” que es va produir durant la transició en la premsa popular i en el 

cinema.
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Nota 9.6. Levante-EMV (22/12/92) Pese al Hlspasat 1, la lucha feroz por la 

audiencia fue lá protagonista de estos doce meses. 1992: EL AÑO EN QUE LAS 

CADENAS DE TELEVISION “CONTRAPROGRAMARON” PELIGROSAMENTE. 

1992 ha sido un año conflictivo e inestable en el campo televisivo, que ha llegado 

a extremos de espionaje industrial. El cambio de accionariado en Antena 3, un 

mercado publicitario inestable y una audiencia no asentada han sido las claves 

de estos doce últimos meses, marcados por las importantes perdidas económicas 

en todos los canales nacionales. Para 1993 se abre un futuro incierto con la 

entrada en vigor de la ley de televisión por satélite. (RTVE: pérdues de més de

120.000 milions. Lazarov va denunciar en setembre haver sigut espiat (micrófons 

ocults al despatx). Canvis en les programacions de cinema de tots els canals. 

L’acord entre Ramón Colom (TVE), M. Campo Vidal (A3) i Lazarov per a facilitar la 

programació setamanal de pel.lícules a les revistes no ha estat respectada per 

Tele 5. Entre juny i julio!, Antena 3, després de la venda d’accions de Javier Godó 

ha passat a ser dirigida per Antonio Asensio (grup editorial Zeta), amb l’entrada 

també de Mario Conde i Murdock, mentre la cadena de rádio A3 passava a mans 

del grup Prisa.

Nota 9.7. Així ho expressaven Bustamante i Villafañe (1986, pág. 329-330) en les

conclusions a les Jornades sobre models televisius i opcions ideológiques,

realitzades a Madrid el juny de 1985:

Més contraditori hi apareix encara el cas valenciá, una de les escasses autonomies que junt 

amb Madrid havia fet pública la seua voluntat de Hangar el tercer canal. Allí, mentre 450  

intel.lectuals, professionais i periodistes feien púbiic un manifest que proclamava la urgencia 

de la creació de la TV  valenciana, el Consell n’havia reduít drásticament les inversions 

previstes tot fent evidentment impossible l’objectiu a curt termini. Una mesura que hi apareix 

com a molt més paradoxal si hom para compte que, inspirada indubtablement peí Govern 

central, aquesta política valenciana s’enfronta a la realitat d’una recepció creixent de la 

televisió catalana, TV-3, al País Valenciá. Difusió que poc afegirá, certament, a la cultura o a la 

participació del poblé valenciá, exceptuant-ne, ciar, Pús i l’impuls lingüístic, pero que omple el
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buit propiciat per PAdministració. En aqüestes condicions, les actuacions legáis i 

administratives del delegat del Govern en Valéncia contra la proliferació de repetidors de TV-3 i 

els ciutadans o associacions valencianes que hi donen suport no només agreugen un 

problema poíític, sino també, i el que és pitjor encara, constitueixen una tasca condemnada al 

tracas de bestreta.

Nota 9.8. Darrerament, Acció Cultural del País Valenciá está duent a terme una 

campanya de recaptació de fons per tal d’introduir millores en la xarxa de 

repetidors i fer possible la recepció del Canal 33. Així mateix, ha anunciat que tot 

podría estar llest per al 25 d’abril d’enguany. És possible, dones, que aquest canal 

siga visible al País Valenciá quan es presente aquesta tesi.

Nota 9.9. Resum de noticies de premsa sobre el conflicte TVV-TVC.

El País:

13/9/89 Acció Cultural cierra las instalaciones de Castellón. LA GUARDIA CIVIL 
PRECINTA EL REPETIDOR DE TV3 EN VALENCIA.
Ahir vesprada, A.C. tancá el del Bartolo i la Guárdia Civil el de la serra Perentxisa. 
S’interrompen les emissions de TV3 que comengaren el 1986. Alguns medis 
polítics parlen d’un pacte entre Miquel Roca i Barrionuevo peí segon canal de 
TVC, C33.

29/9/89 CREAN UNA ASOCIACION EN CATALUÑA PARA CONSEGUIR 
LA RECEPCION DE TVV. Amics de TVV.

7/10/89 LINDE AFIRMA QUE RTVV HA PEDIDO EL SEGUNDO CANAL 
PARA IMPEDIR UNA NUEVA ENTRADA ILEGAL DE TV3. Compareixenga 
davant la comissió de control de rádio i televisió de les Corts Valencianes de Linde 
(president del Consell d’Administració de RTVV, Fabregat (drector general de 
RTVV) i Jaume Sendra (director general de Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat Valenciana).

7/10/89 MANIFESTACION EN ALICANTE A FAVOR DE LA RECEPCION 
DE LA TELEVISION CATALANA. 2.000 persones convocades per Acció 
Cultural.

28/2/90 LAS DIFICULTADES TECNICAS IMPIDEN QUE TV3 SE VEA EN 
VALENCIA, SEGUN BARRIONUEVO.

8/3/90 LAS CORTES PIDEN QUE SE PERMITA CAPTAR 
RECIPROCAMENTE LOS CANALES AUTONOMICOS. Proposició no de llei 
en qué sol.licita al Govem central que elimine els obstacles legáis que impedeixen 
la recepció deis canals televisius autonómics en les comunitats ve'ínes. 61 a favor,
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1 en contra i 6 abstencions (UV).

Las Provincias:

5/9/89 TV3 dejará de verse en la Comunidad Valenciana. FABREGAT: “ NO 
PIENSO TOLERAR LA COMPETENCIA DESLEAL” . Ve de la pág. 1, 
entrevista a plana quasi sencera, en la pág. 15.

5/9/89 Azagra ya lo había dicho. LO DE LA FRECUENCIA DE LA TVV “ ERA
PR EVIS IBLE” . Pág. 16. Declaracions del conseller portaveu.

7/10/89 FABREGAT: “ ME GUSTARIA HACER UN POCO DE
IMPERIALISMO CON LA TVV” . Declaracions de Fabregat. Un quart de pág. a 
quatre columnes i foto.

28/2/90 Ocurre igual en el resto de Europa, donde hay seis canales por zona. E L 
GOBIERNO DICE QUE NO HAY SITIO PARA TV3 EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. Declaracions de Barrionuevo.

8/9/90 RECHAZADA LA RECEPCION RECIPROCA TVV-TV3. Rebuig del 
grup socialista al Senat de la proposta del grup mixt. Al.ludeixen raons técniques i 
legáis.

Levante-EM V:

13/9/89. EL MINISTERIO CLAUSURA EL REEMISOR DE TV3 EN 
VALENCIA Y ACPV CIERRA EL DE CASTELLON.

13/9/89 UPV manifiesta que el PSOE mantiene una “posición secesionista” en el 
tema de la TV3. EL CONSELL VALENCIANO DE CULTURA MANIFIESTA 
QUE LA TELEVISION PRIORITARIA EN LA COMUNIDAD ES LA TVV.

18/11/89 JA ES VEU TVV-CANAL 9 A CATALUNYA. Anunci d’ACPV que 
s’aprofita per a indicar com reajustar les antenes per a tornar a sintonitzat TV3 al 
PV.

8/3/90 LAS CORTES APRUEBAN LA SUPRESION DE FRONTERAS 
PARA LAS TV AUTONOMICAS. Demanen condicions d’auténtica reciprocitat 
entre territoris.

Nota 9.10. Aquest perfil de la programació va decebre les expectatives que hi 

havien dipositat els sectors que havien maldat per una televisió pública 

valenciana. De bon comengament, Canal 9 havia optat per un model 

agressivament comercial en els continguts, emetia la totalitat deis programes de
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ficció en castellá, llevat d’alguna pel.lícula molt de tant en tant, ¡ la producció 

propia no assolia la qualitat esperada. Els programes d’entreteniment eren 

consideráis degradants i pels talk shows desfilava el més ranci de la societat 

valenciana i el castissisme espanyol (folklóriques i famosos en general) amb 

despeses astronómiques per mostrar algún actor o actriu de Hollywood. L’ampli 

sector crític respecte a la Televisió Valenciana només salvava els informatius i la 

programació infantil que s’emetia íntegrament en catalá. D’altra banda, mentre els 

6\aúsLevante-EMV i El País feien un seguiment crític de la programació, des del 

diari conservador Las Provincias s’hi donava un suport incondicional. La situació 

era ben paradoxal. Els qui Phavien reclamat i havien donat suport a totes les 

iniciatives per fer possible una televisió pública valenciana, ara, la rebutjaven; 

mentre que els grups que no havien mostrat cap interés i fins i tot s’hi havien 

oposat, ara, n’estaven satisfets.

Nota 9.11.

El País:

16/6/90. MORBO EN EL ‘ LEVANTE FELIZ’. Ausencia de producción propia, 
ciclos para turistas i cine ‘pomo’ definen Canal 9. Cine en castellá per a “la 
tipología del turismo familiar que visita en verano la costa levantina”, “series 
picantes tituladas Matrimonios y  algo más, donde las señoras en ropa interior y los 
maridos engañados son los divertidos protagonistas de las situaciones que se 
suceden a lo largo de media hora” . Incompliment de la llei de creació. 
Programació majoritária en castellá. Conflictes amb els actors i les empreses. 
Crítica al model de televisió.

26/6/90. PROTESTA DE LOS OBISPOS POR EL CICLO DE CINE 
EROTICO DE CANAL 9.

20/8/90. Los periodistas utilizan trucos, desde el pasado sábado, para evitar 
incorreciones. LA PROHIBICION DE 543 PALABRAS EN CANAL 9 SE 
EXTIENDE A LAS EMPRESAS DE DOBLAJE.

22/8/90. Los sindicatos denuncian amenazas para imponer la prohibición. LOS 
PERIODISTAS DE CANAL 9 RECHAZAN LA CENSURA DE PALABRAS.

14/11/90 TVV NO CUMPLE EL PAPEL DE UN CANAL PUBLICO, SEGUN 
LOS SOCIOLOGOS. Declaració del 26 d’octubre del Departament de
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Sociología i Antropología Social de la Universitat de Valencia.

19/5/91 SUBVENCIONES TELEVISIVAS: DESTINO EXTERIOR. Casi la 
mitad de inversiones de TVV se destinan a empresas foráneas. Del pressupost 
d ’11.145 milions de RTVV, 4.500 van fora de la C.V.

Levante-EMV:

25/7/90. de 2.750 horas susceptibles de ser dobladas sólo 1.000 se realizaron en 
la Comunidad. LOS ESTUDIOS DE VALENCIA HAN DOBLADO MENOS 
DE LA MITAD DE LAS HORAS DE LO EMITIDO POR TVV. Informe de 

TAssociació d’empreses de doblatge.

22/8/90. LOS FILO LO G O S CRITICAN QUE FABREGAT HAYA 
CENSURADO VOCABLOS VALENCIANOS EN TVV.

22/8/90. LA IZQUIERDA ARREMETE CONTRA EL D.G. DE RTVV, 
MIENTRAS LA DERECHA LO DEFIENDE.

22/8/90. LAS 593 PALABRAS CENSURADAS POR FABREGAT. LLISTAT 
COMPLET.

29/8/90. Los lingüistas corregirán nuevamente los guiones cuando TVV los remita 
a las empresas. LOS ACTORES Y LINGÜISTAS NO ACEPTARAN LAS 
MODIFICACIONES QUE TVV HAGA EN LOS GUIONES. Es refereix a les 
paraules.

4/9/90. EL CONSELL ADMITE QUE FABREGAT INCUMPLE LAS 
NORMAS DE USO DEL VALENCIANO EN RTVV.

5/9/90. CULTURA AFIRMA QUE EN LA LISTA DE FABREGAT HAY 33 
PALABRAS “ INACEPTABLES” .

16/9/90. La CAPPEEPV tacha de vulgar y carente de gusto e imaginación la línea 
de la TVV. SINDICATOS, PROFESORES Y ALUMNOS CONDENAN LAS 
NORMAS LINGÜISTICAS DE AMADEU FABREGAT.

16/9/90. EL CONSELL POLITIC DE EU ACUERDA SOLICITAR EL CESE 
DE FABREGAT. Peí llistat de 543 paraules censurades.

26/9/90. Para Garcés, Soler y Vidal, se ha extralimitado. DIPUTADOS DEL 
PSPV CRITICAN LA POLITICA LINGÜISTICA DE FABREGAT. L’acusen 
“d’actualitzar innecessáriament un debat filológic i lingüístic ja superat i d’aliniar-se 
amb les posicions de la dreta”.

9/10/90. La polémica y el bajo nivel de producción marcan los primeros doces 
meses de Canal 9. TVV CUMPLE SU PRIMER AÑO DE EMISION SIN 
SATISFACER LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS. Va comengar amb
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47 hores setmanals de producció propia, després 77, 100 h. durant tot el primer 
trimestre d’enguany. Poca qualitat, protestes del sector audiovisual, polémica de 
l’estiu amb les 500 paraules.

14/11/90. LOS SOCIOLOGOS ACUSAN A TVV DE REBAJAR EL 
PORCENTAJE DE VALENCIANO EN SUS EMISIONES.

Nota 9.12. (Levante-EMV. 14/1/1995) TVV ofreció un total de 67 retransmisiones 

taurinas el año pasado. CANAL 9 ES LA CADENA DE TELEVISION QUE 

MAS CORRIDAS DE TOROS EMITIO EN 1994. Seguida d’Antena 3 (56), 

Canal Sur (48), TVE1 (44), TeleMadrid (42), Tele 5 (34), Canal Plus (24) i ETB (4). 

En total es retransmeteren 302 corregudes de bous, front a les 187 de 1993, les 97 

de 1992 o les 36 de 1991. El share de Canal 9 en aqüestes emissions fou d’un 

30% de mitjana.

Nota 9.13. Oferim la relació de televisions locáis que funcionaven al País Valenciá 

en l’any 1993 o havien estat clausurades per l’autoritat en els anys anteriors: 

Televisions locáis a la provincia d’Alacant.- Callosa del Segura (Tele Segura, Tele 

Vega i Tele Callosa), Almoradí, Benejúzar, Redován, Cox, Granja de Rocamora, 

Rafal, Dolores, Pilar de la Horadada, Rojales, La Romana, Catral, San Bartolomé y i 

San Isidro de Albatera. També a Elda (Tele Elda i Tevisa), Ibi, Novelda, Monforte 

del Cid, Agost, Monóver, Castalia, Crevillent, Benissa, Biar, Banyeres, la Vila 

Joiosa, PAIfás, Benidorm i Elx. A Dénia (Teledenia, d'emissió per ones, i TAL 

—Televisió d'Ámbit Local- d'emissió per cable).

Televisions locáis a la provincia de Valencia.- Ontinyent (TVO), Gandia (Telesafor, 

desprésTossal Visió), la Pobla de Vallbona, Xiva, Tavernes de Valldigna -l'Escola 

Comarcal de Vídeo i Televisió de la Valldigna (ECVT), Mislata (Canal 25), Bunyol, 

Canal 11 del Puig, Teleberca d’Algemesí, Carlet, Pugol, Silla, Torrent, Valencia 

(PTV), Xirivella.



Televisions locáis a la provincia de Castelló.- TV-4 de Castelló i Castelló TV, 

Almassora, Benicarló (TV de Benicarló i TeleCarlón), Borriana, Morella, Onda, 

Peníscola, Vila-real i Vínarós.

/
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APÉNDIX I : METODOLÓGIC I DE MATERIALS D’ANÁLISI

I.1.- Qüestionari de I’enquesta a les televisions locáis.

1 .-Nom de la Televisió Local:...................................................

2.-Ciutat:.............................   3.-Comarca:..............................

4.-Nombre d'habitants de la ciutat  _________

5.-Tipus de titularitat de la Televisió:
( contesteu amb una X)

5.1. pública __

5.2. mixta __

5.3. privada__

En el cas 5.1. indiqueu el nom de la institució que la gestiona (Ajuntament o 
l'entitat pública que siga):

En el cas 5.2. indiqueu les institucions i empreses que intervenen i el 
percentatge aproximat de participació:

1  %

2   % .

 3............................... %

 4............................... %

Altres süuacions...........................................................................................

En el cas 5.3. indiqueu la persona jurídica (empresari o societat limitada o 
anónima) que gestiona la Televisió: ............................. ......................

6.- ¿Quin és el sistema de transmissió utilitzat?

6.1. via hertziana_
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6.2. via cable _

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE DE TV I EQUIPAMENT

7.- Espai total en metres quadrats_______________

8.- Indiqueu, contestant amb una X, si disposeu de les 
següents instal.lacions:

8.1. Plato S ¡ _ No

8.2. Sala control d'emissió S i__ No

8.3. Sala control realització S i__ No

8.4. Sala d'edició S i__ No

8.5. Sala sonorització 
i locutori S i__ No

8.6. Sala de grafisme S i__ No

8.7. Sala de reunions S i__ No

8.8. Oficina d'administració S i__ No

8.9. Despatx direcció S i__ No

8.10. Videoteca i magatzem S i__ No

9.- Indiqueu amb el número corresponent la quantitat d'unitats que disposeu deis 
següents aparells:

(La contestació a aquesta pregunta es pot substituir per una relació, tipus 
inventan, de l'equipament que teniu, indicant el format que utilitzeu i les 
característiques técniques de l'equipament principal)

9.1.Cámeres______________________ ___

9.2. Trípodes ___

9.3. Monitors TV____________________ ___

9.4. Monitors áudio ___
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9.5. Magnetoscopis fixes_____________ ___

9.6. Magnetos, portátils______________ ___

9.7. Kits d’il.luminació ___

9.8. Taula mesóles video_____________ ___

9.9. Taula mesóles áudio_____________ ___

9.10. Titoladora_____________________ ___

9.11. Magnetos, reproductors _

9.12. Taula de control edició electrónica ___

9.13. Equip de dibuix electrónic ___

9.14. Micrófons de taula ___

9.15. Micrófons de corbata ___

9.16. Giradiscos ___

9.17. Pletina cassette ___

9.18. Compact disc ___

9.19. Magnetofó de bobina oberta ___

9.20. Sistemes d'intercomunicació entre sales___

9.21. Altres................................ ......

10.- Indiqueu el format que més utilitzeu i el format final 
d'emissió:

Format més usat Format d'emissió

10.1. S-VHS _  _

10.2. Hi 8 _  _

10.3. M2 __ _

10.4. U-MaticHB _  _
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10.5. U-Matic baixa banda   __

10.6. Betacam __ __

10.7. Altre _  _

11.- Indiqueu, per la quantitat total aproximada, el cost en pessetes de la inversió 
per a la posta en marxa de la Televisió i l'any d'adquisició:

11.1. cost in ic ia l______________________ pessetes

11.2. any d'adquisició ______

12.- Si s'han comprat amb posterioritat més equips, indiqueu el cost total invertit 
fins avui, tot sumant al cost inicial les compres posteriors:

12.1. Cost to ta l________________________ pessetes

EMISSIÓ, PROGRAMACIÓ I AUDIÉNCIA

13.- En el cas que feu una emissió regular, indiqueu el nombre d'hores que 
emeteu a la setmana per terme mitjá.

(Si no teniu un horari fixe, passeu a la pregunta 14)

13.1. N. d'hores setmanals _____

14.- (Si heu contestat la pregunta anterior, passeu 
directament a la pregunta 15)

Si la vostra programació no és tan regular, calculeu de manera aproximada el 
nombre d'hores que emeteu ai trimestre.

14.1. N. d'hores al trimestre _____

15.- Indiqueu el percentage d'hores de producció propia i aliena sobre el total de 
l'emissió.

15.1. Producció propia______%

15.2. Producció aliena______%
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16.- En el cas que utilitzeu el vostre canal per a distribuir el senyal d'alguna altra 
Televisió sobre la vostra área de cobertura, indiqueu les principáis emissores que 
difoneu i el total d'hores per setmana.

 1 6 .1 . ...................................................................................

16.2.  

16.3. ________________

16.4. ________________

16.5. Total d'hores per setmana _____

17.- Indiqueu en percentatges aproximats la distribució deis continguts de la vostra 
programació, tenint en compte el període temporal d'una setmana o un trimestre 
segons el que heu contestat en la pregunta 13 o 14.

17.1. Informació de servéis a la comunitat %

17.2. Informatius %

17.3. Esports %

17.4. Musicals %

17.5. Concursos %

17.6. Magazines %

17.7. Culturáis %

17.8. Religiosos %

17.9. Ficció (curts, pel.lícules...) %

17.10. Publicitat %

17.11. Infantils %

17.12. Avangos/Autooublicitat %

18.- Si heu fet programes específics en període electoral, ens interessaria que 
indicareu, aproximadament, en qué ha consistit la vostra programació electoral en 
les darreres Eleccions Generáis de 1993 i les Autonómiques i Municipals de 1991.
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(Poseu una X a la casella que corresponga).

Aut. i Mun./91 Generals/93

18.1. Espais gratuíts
cedits ais partits ___ ___

18.2. Entrevistes candidats ___ ___

18.3. Reportatges propis__________ ___

18.4. Difusió de programes
d'altres televisions ___ ___

18.5. Publicitat electoral__________ ___

18.6. Retransmissió d'actes
electorals____________ ___ ___

18.7. Debats entre candidats ___ ___

19.- En el cas que feu retransmissions en directe, indiqueu, entre les ocasions 
següents, les que soleu retransmetre i la periodicitat en qué ho feu (poseu una X a 
la casella que corresponga).

setmanal mensual trimestral anual

19.1. esportives ___ ___ ___ ___

19.2. testes locáis ___ ___ ___ ___

19.3. musicals ___ ___ ___ ___

19.4. religioses ___ ___ ___ ___

19.5. actes polítics ___ ___ ___ ___

19.6. culturáis ___ ___ ___ ___

19.7. altres ___ ___ ___ ___

20.- ¿Quina llengua usa la Televisió generalment per a dirigir-se a l'audiéncia?

20.1. Castellá __



20.2. Valencia

20.2. Indistintament

20.3. Altres llengües 

En aquest cas ¿quina?

21.- Independentment de la llengua que s'usa generalment des de la Televisió, és 
probable que a través deis programes, entrevistes, participació del públic, etcétera, 
apareguen altres Dengues. Fent un cálcul aproximat, vos demanem que indiqueu, 
en percentatges, el temps d'ús de cada llengua sobre la programació global.

21.1. Castellá  %

21.2. Valencia  %

21.3. Altres llengües __%

22.- És possible que disposeu d'informació estadística sobre l'audiéncia que teniu, 
o en altre cas, segur que heu fet algún cálcul més o menys artesanal. A 
continuació, vos demanem informado en aquest sentit:

22.1. Audiéncia mitjana:  %

22.2. Audiéncia potencial: _________ persones

22.3. Audiéncia máxima que
heu tingut en algunes 
ocasions:

 persones  %

23.- Les respostes donades a la qüestió anterior es basen en:

23.1. Cálculs artesanals aproximats ___

23.2. Estudi d'audiéncia propi ___

23.3. Informacions d'altres estudis
(de mercat, publicitaris, etc.) __ _

24.- Per a descriure el vostre públic habitual, indiqueu si destaca alguna de les 
següents característiques (podeu assenyalar diverses respostes):
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24.1. Gent jove __

24.2. Gent major __

24.3. Homes __

24.4. Dones __

24.5. Xiquets___________ __

24.6. Tot tipus de gent __

24.7. Altres (podeu assenyalar totes les que vulgueu):

CARACTERÍSTIQUES DEL PERSONAL

25.- A continuació, vos demanem informació sobre les persones que tan possible 
la Televisió. Contesteu, indicant amb la xifra corresponent, el nombre de persones 
que es troben en cada una de les situacions següents:

25.1. Plantilla
(n. de persones que cobren un 

salari regular peí seu treball) ____

25.2. Col.laboradors
(n. de persones que cobren 
eventualment per faena teta) ____

25.3. Voluntaris
(n. de persones que participen 
del treball sense cap retribució 
económica) ____

26.- La distribució per nivells educatius del conjunt de persones que fan la 
Televisió és el següent:
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26.1. Tituláis superiors
(n. de liicenciats, enginyers 
arquitectes, etc.)

26.2. Diplomáis
(Titulats d'estudis universitaris 

de tres anys)

26.3. Técnics
(FP2, mestres industriáis...)

26.3. Altres estudis d'especialització

26.4. Estudis básics (EGB, escola primaria)

27.- A continuació, podeu afegir tot el que vos semble d'interés sobre la vostra 
Televisió i que no ha quedat reflectit al qüestionari que vos hem plantejat.

MOLTES GRÁCIES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ



1.1.1.- Crónica de les televisions locáis al País Valencia.

(Resum relatat del dossier de premsa elaborat i altres informacions)

La primera televisió local a l'Estat espanyol va náixer en Barcelona en 1981. Era la 

RTV de Cardedeu. Pero, encara una década després es continuava parlant de la 

regularització de les televisions locáis dins del marc de la legalitat. Aquest buit 

legal va fer que més de 200 televisions locáis d'Espanya buscaren l'autoregulació. 

Les televisions locáis englobaven un mercat híbrid, integrat peí vídeo comunitari, 

la televisió per cable i uns canals locáis d'ones hertzianes en molts casos de vida 

efímera. No h¡ havia cens fiable degut al seu caire al.legal. Segons dades de 

l’Administració i de l'empresa Cable Consult, l'any 1990 a l'Estat espanyol hi havia 

entre 500 i 700 empreses de vídeos comunitaris, amb un volum d'abonats entre

800.000 i 1.200.000; 100.000 persones subscrites a canals de cable i entre 100 i 

200 televisions locáis.

En aquest buit legal per ais canals locáis, el País Valencia és un excel.lent 

exemple d'un fenómen comunicatiu que, segons els experts, va ajudar al 

naixement de la televisió fragmentada. A l'oferta deis set canals -e ls dos de TVE, 

Televisió Valenciana, els tres privats i ,en bona part del territori, el canal autonómic 

catalá TV3- s'afegien vora 70 televisions locáis, segons dades del sector. Encara 

que la Direcció General de Telecomunicacions xifrava en tan sois una desena els 

mitjans d'aquest tipus existents al País Valencia -dada contradictoria amb els 

arreplegats en les inspeccions provincials de telecomunicacions, que en 

calculaven unes seixanta.

La informació que aqüestes televisions donaven estava molt centrada en la 

localitat des d’on emetia. Les festes patronals eren les emissions preferides de les 

53 emissores locáis de televisió que existien al País Valencia i que emitien per
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cable o per ones segons un estudi de la Generalitat Valenciana en 1992. Mig 

centenar d’emissores locáis de televisió, la major part de carácter privat, varen 

iniciar les seues emissions a fináis del 80, aprofitant la infrastructura d'algun 

establiment comercial dedicat a la venda o lloguer de vídeos. La resta eren 

propietat d'Ajuntaments que havien creat patronats per a la gestió o, fins i tot, 

societats anónimes participades majoritáriament per la hisenda municipal.

Totes les emissores locáis de televisió eren al.legáis, ja que la llei que les 

desenvoluparia encara está al Parlament. Segons aquesta proposta legislativa, 

les televisions locáis serien concedides per concurs públic com va passar amb les 

emissores de rádio. La llei que es preveía aleshores només desenvolupava la 

televisió local per ones i per a ciutats de més de cent mil habitants, deixant sense 

legislar la televisió per cable, considerada com la gran alternativa de futur per a la 

televisió local. D’aquestes, al País Valenciá només h¡ havia set emissores locáis 

de televisió que emetien programació de manera continuada i estaven situades en 

Elx, Elda, Valencia, Castelló, Torrent, Benicarló i Vinarós.

De forma paral.lela ais canals locals-municipals es va desenvolupar a l'Estat 

espanyol l'esmentada televisió per cable. Amb vora el milió d'abonats en tot l'Estat 

i una facturació entre 12.000 i 18.000 milions de pessetes. El cable es caracteritza 

per la distribució de senyals de televisió a través de cables coaxials o fibres 

óptiques. El cable ha estat definit com “una autopista per la que poden viatjar 

nombrosos senyals”. A través del cable poden viatjar alhora la televisió, la rádio, la 

producció rebuda per satél.lit, el teletext, les línies telefóniques, a més a més 

d'altres sistemes com el de la televisió de pagament, el servei de pagament per 

vissió, la lectura de comptadors i també les alarmes antirobatoris i d'incendis.

El primer intent de televisió per cable, que va resultar un fracás, va ser en 1972,
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quan la Dirección General de Radiodifusión y Televisión i la Telefónica aplegaren 

a un acord per a l'instalació del servei en les ciutats de més de 50.000 habitants. 

En una situació d'alegalitat semblant a la deis canals “locáis” -e l futur text 

legislatiu regulará ambdues modalitats-, un bon nombre de televisions per cable 

ha proliferat al País Valenciá en els últims anys de la decada deis vuitanta, fins 

superar la dotzena. Entre aqüestes destaquen peí seu volum PTV (Valencia) que, 

amb 35.000 abonats, va fer una inversió de 4.000 milions de pessetes en els 

primers anys deis noranta; Torrent Cable TV, nascuda en 1987 amb un capital de 

120 milions, compta amb 2.000 abonats i Tele Elx, amb una audiéncia superior al 

segon canal de TVE i propera al primer.

Tele Elx

Tele Elx contava amb 18.000 subscripcions, unes 77.000 persones d'audiéncia i

15.000 associats el 1989. Hi tenia 85 persones en plantilla: 25 cámeres i 

periodistes, 2 economistes i un enginyer de telecomunicacions. Es tractava de 

l'empresa que més llocs de treball va crear en la ciutar d'Elx fins el 89. Editava una 

revista mensual amb una tirada de 25.000 ejemplars. Tenia programació propia de 

televisió i participava al 50% en una de les emissores de rádio que el Consell 

havia concedit feia poc. La producció propia consistía en 4 hores diáries. La resta 

eren pel.lícules i séries. Per a conectar-se s’havia de pagar 1.200 pessetes de 

subscripció i una quota de conexió de 6.000 pessetes.

Emissió des de la Universitat

El 17 de gener de 1990, el diari Información d'Alacant anunciava que la Universitat 

comenqaria a emetre programació a través de Tele Elx a fináis del mes de gener, 

principis de febrer. L'emissió es realitzaria des del Campus de Sant Vicent del 

Raspeig i s'encarregaria deis aspectes técnics i reproductors el Taller d'lmatge de 

la Universitat. Entre el material llest per a emetre hi havia un reportatge realitzat
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durant l'estiu en el “Sirius” (de l’organització Green Peace) sobre la preséncia deis 

vaixells de pesca pirates en la Mediterránia. També hi havia d'altres sobre la 

bellesa marina de Tilla de Tabarca, sobre holografia, etc. Un cicle de cantautors 

amb Ovidi Montllor, Luís Pastor, José Antonio Labordeta, Lluis Miquel i els Quatre 2 

i Chicho Sánchez amb les corresponents entrevistes. A més, obres de teatre, 

testes, cicles de cinema, documentáis, conferencies i debats.

En agost de 1992, una sentencia obligava Tele Elx al pagament de 31 milions per 

emetre pel.lícules de forma il.legal. L'Audiéncia Provincial d'Alacant condemnava 

a Tele Elx a pagar una indemnització a les productores perjudicades per 

considerar provada Temissió il.legal de 63 titols en la televisió local al llarg de cinc 

anys que duia en funcionament, segons que va informar la Federació Antipirateria 

de Cine, Vídeo ¡Televisió (FAP). Tele Elx tenia, en aquesta data, més de trenta mil 

abonats.

Programació a les televisions locáis

Ficció, informatius locáis, esports, plens deis ajuntaments, misses, testes patronals. 

Llevat d’algunes excepcions, la majoria de les televisions locáis de la provincia 

d'Alacant dedica gairebé tota la seua programació a emetre pel.lícules i culebrons 

o programes mitjangant acords amb Galavisión. No manquen els informatius 

propis en els que s'arreplega, sobretot, actualitat local. Els programes esportius 

tenen el seu espai. Tele Vega i Tele Segura, les dues de Callosa del Segura, 

patrocinaven cadascuna a dos equips de fútbol sala. En general, es retransmetien 

els partits deis equips locáis. Hi ha prou informació local amb preséncia de 

regidors i retransmissions de plens de TAjuntament corresponent. També es 

retransmeten misses com és el cas de Tele Vega (Callosa del Segura). La televisió 

de la Vila Joiosa és del cura del poblé: TV Vilera.
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Totes les televisions locáis dediquen gran part de la programació a les testes 

patronals. Les de Moros i Cristians són la principal raó d'ésser de la televisió 

d'Agost (FAIacantí) que tan sois emet en els dies d'aquestes testes.

La provincia d'Alacant, amb més iniciativa

Prop de 30 televisions locáis es varen crear en la provincia d'Alacant. Només al 

Baix Segura n’hi havia unes tretze: a Callosa del Segura (Tele Segura, Tele Vega i 

Tele Callosa), Almoradí, Benejúzar, Redován, Cox, Granja de Rocamora, Rafal, 

Dolores, Pilar de la Horadada, Rojales, La Romana, Catral, San Bartolomé y San 

Isidro de Albatera. També a Elda (Tele Elda i Tevisa), Ibi, Novelda, Monforte del 

Cid, Agost, Monóver, Castalia, Crevillent, Benissa, Biar, Banyeres, la Vila Joiosa, 

Benidorm i Elx.

Els expedients de tancament i altres histories

Levante-EMV 26/04/90: “En la provincia de Alicante el ministerio tiene censados 

más de 60 canales de TV”. La Dirección General de Telecomunicaciones a través 

de la Dirección de Inspección y Control, organisme encarregat d'abordar els 

aspectes relacionáis amb les televisions locáis, va obrir expedient a sis televisions 

locáis de la provincia d'Alacant: Tele Elx, TV Benidorm, TV Vilera, TV Orihuela, 

Vídeos Comunitarios, S.A i una altra en Campello. La de Benidorm, la de la Vila 

Joiosa (TV Vilera) i la de Campello emetien per ones. Les altres tres: Tele Elx, 

Radio y Televisión de la Vega Baja (empresa que gestiona Tele Orihuela) i Vídeos 

Comunitarios, S.A. d'Alacant, feien ús del cable per a emetre les seues 

programacions.

En abril de 1991 la televisió local d'Elda i Petrer, TV4, tornava a obrir després 

d'haver tancat el 21 de marg per una denúncia deis seus empleats. Els 

treballadors varen posar una denúncia en Magistratura de Treball perqué els
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clevien retards económics. La Televisió va canviar de raó social i de nom pero va 

continuar les seues emissions just per a retrasmetre en directe el pregó de les 

testes de Moros i Cristians de Petrer tal i com estava previst abans del tancament. 

Feia un any que els propietaris i la Caja de Crédito de Petrer havien comengat 

unes negociacions per a comprar part de les accions, pero segons el diari 

Información del divendres 5 d'abril de 1991 aqüestes negociacions-que no varen 

donar fruit- no tenien res a veure amb Tobertura de la TV4. Es va reduir el nombre 

de treballadors, així com el de propietaris, a la meitat. La producció propia 

comptava amb un informatiu diari, programes esportius i retransmissions en 

directe deis actes més destacats d'Elda i Petrer i emetia per ones.

Tele Alicante va comengar a emetre en juny de 1991. Tele Alicante S.A. era una 

societat formada per tres persones amb un capital social de 30 milions de 

pessetes. L'emissió era per ones i abastava Tarea urbana de la ciutat, a més a 

més d'algunes poblacions properes com ara Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan i 

Mutxamel. El senyal s'emetia des de l'estudiotel Riscal fins dos emissors situats al 

castell de Santa Bárbara i la serra d'Aitana. Sánchez Codina, José María Amorós i 

Antonio Sánchez formaven la societat que llangaria la televisió local en Alacant. 

Es plantejaven 100 milions de pressupost per a muntar la infraestructura técnica 

del canal. El primer senyal, en juny de 1991, va cobrir els diferents esdeveniments 

de les Fogueres de Sant Joan, així com el partits de fútbol del “play off” que 

disputava l'Hércules. La programado era diaria des de les 14:30 hores fins la mitja 

nit i donava gran importancia a la participado de l'espectador mitjangant els 

concursos i magazines. També eren importants en Ja programació els informatius i 

les noticies de tots els esdeveniments esportius relacionats amb la ciutat. Només 

es projectava una pel.lícula per setmana.

El president de l'Hércules, Manuel Albarracín, manifestá al diari Información que
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el recolzament del club a l'emissora era total i va plantejar una possible futura 

participado económica en la societat. Tele Alicante no va demanar permís de 

llicéncia a l'Ajuntament i a la Dirección General de Telecomunicaciones . A mitjan 

juny de 1991, la direcció provincial del Ministeri d'Obres Públiques d'Alacant va 

obrir un expedient a l'emissora local Tele 7 d'Alacant (propietat de Tele Alicante

S.A.) per emetre sense autorització. Tele 7 va iniciar les seues emissions el 10 de 

juny d'aquest any pels canals 30 i 26 (El País) o per les freqüéncies 24, 62 i 63. 

L'acta d'inspecció va ser enviada a la Dirección General de Telecomunicaciones 

que uns dies després designava un instructor per a realitzar un informe més 

exhaustiu sobre les característiques técniques d'aquesta nova emissora ilegal i 

per a imposar la sanció corresponent. Feia poc s'havia imposat una multa d'un 

milió de pessetes a Tele Villajoiosa, multa que aquesta emissora va recorrer, i 

estava pendent de resolució una proposta de sanció per a Tele Benidorm. 

Ambdues estacions emetien per ones, ocupant canals en els que no estaven 

autoritzats.

En la provincia d'Alacant, h¡ havien prop de 200 emissors per cable (vídeos 

comunitaris la majoria) i que esperaven que en aquell any, 1991, s'aprovara la llei 

que regularía la seua situado. Les televisions per cable es trobaven en situado 

d’al.legalitat mentres que les televisions per ones incorrien en la il.legalitat perqué, 

segons el director provincial de Comunicaciones, Fernando Patón, «poden 

interferir l'espectre de la resta, fet peí qual es poden iniciar accions administratives 

contra aqüestes».

En concret, els propietaris de Tele 7 varen plantetjar en el seu dia (9 de maig de 

1991) que com que no pensaven interferir altres emissions així com no utilitzar 

l'espai del municipi, no consideraven necessari demanar permisos ni a 

l'Ajuntament ni a la Dirección General de Telecomunicaciones.
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El dimecres 19 de juny de 1991, José Luis Sánchez Codina, conseller delegat de 

Tele Alicante S.A., societat propietaria de l'emissora local de televisió Tele 7, 

comunica al diari Información que el canal Tele 7 continuada amb les seues 

emissions habituáis. La sanció corresponent podia oscil.lar, segons el director 

provincial de Comunicaciones, entre un milió i cinc milions de pessetes. Sánchez 

Codina afirma que «no sabiem qué demanar a l'Administració, perqué ells tampoc 

sabien el que ens podien donar i tots estem esperant la norma reguladora».

Segons explica en el seu moment el responsable de la televisió de la Vila Joiosa, 

el canal tenia una carácter cultural sense ánim de lucre i les ajudes económiques 

arribaven mitjangant una associació creada ad hoc denominada Vídeo Art, on 

anaven empreses que volien “col.laborar” a canvi de mencionar el seu nom en 

antena.

L'Ajuntament de Petrer va posar en marxa una televisió local que alhora permetria 

rebre el senyal de TV3, segons comunicava el diari Información del 16 de gener 

de 1992. L'objectiu de la nova televisió segons la regidora de Mitjans de 

Comunicació, consistía en emetre programes locáis molt específics sobre testes, 

pregó de moros... En aquests moments, un técnic ja estava duent a terme els 

treballs perqué TV3 poguera veure's en Petrer a fináis d'aquest mes. Les 

emissions es veurien en marq de 1992. L'Ajuntament emetria un informatiu diari i 

algunes pel.lícules tallant la conexió amb la TV3.

En gener de 1992, només quedava a Elda una televisió local: Tele Elda. Aquesta 

única televisió es trobava en dificultáis económiques. Feia més d'un any que 

l'empresa havia presentat a l'Ajuntament un projecte de millora i ampliado 

consistent en un recablejat total de la ciutat per a poder ampliar la seua xarxa de 

servéis. El projecte consitia en la substitució del cable existent per un altre nou a
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base de cable colaxial, les possibilitats del qual augmentarien considerablement 

respecte l'anterior, ja que permetria l'emissió simultánia de cinquanta canals o 

senyals i la recepció de cinc. Aquest nou cablejat s'iniciá en una xicoteta zona de 

la ciutat, pero s'havia paralitzat prácticament. En l'estudi presentat al Consistori 

s'oferia, entre d'altres, la possibilitat de firmar un conveni amb l'Ajuntament per a 

fer ús d'aquests mitjans técnics per a la regulació de semáfors de la ciutat, el 

control del tránsit rodat mitjanqant cámeres col.locades en llocs estratégics i 

conectades amb la Policía, i la col.locació d'alarmes en les vivendes. Segons 

l'empresa de la televisió local, el projecte era incompatible amb el presentat en el 

mes de maig per una empresa anglesa per a la col.locació d'una xarxa óptica en 

tota la xarxa urbana i que va obtenir el suport inicial del grup socialista municipal.

En febrer de 1992, l'alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, firmava el decret de 

tancament de la Televisión Benidorm, l'emissora de televisió local que portava 

emetent en la ciutat i part de la comarca des de feia quasi quatre anys. La comissió 

de govern va acordar el tancament d'aquesta empresa amb l'argument de la seua 

al.legalitat. El Partit Popular sostenía que l'anomenada empresa suposava una 

«ocupado ilegal de l'espectre radioelectrónic que pot produir interferéncies en la 

resta de les cadenes de televisió». A més a més, el partit de l'oposició deia que 

l'emissora no s'ajustava a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), 

que estableix que correspon a l'Estat la designació de cadenes de televisió. El PP 

també argumentava el tancament de Televisión Benidorm amb la tesi que per a 

que l'empresa siga legal no ha de dependre d'una llicéncia d'apertura de 

l'Ajuntament, sinó d'una concessió administrativa que, en aquest cas, no existia.

La Televisión Benidorm s’havia constituít en maig de 1988 (El País diu que emet 

des de gener del 87) amb un capital de 300.000 pessetes. En febrer de 1992, la 

televisió local emetia una mínima part de programado propia i la resta del temps
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conectava amb les emissores europees i americanes, com la CNN, MTV, Super 

Channel, la francesa TV 5 o la RTL luxemburguesa, de les quals no tenia permís 

d'emissió. El director de Televisión Benidorm, S.L. era Alejandro Rodríguez, home 

de confianga de l'anterior alcalde socialista, Manuel Catalán, a més a més de 

formar part, durant el mandat del PSOE, del personal adscrit a l'alcaldia.

Televisión Benidorm confiava en que la decisió municipal del seu tancament no es 

duguera a terme, ja que segons una sentencia del Tribunal Superior d'Andalusia 

les televisions locáis es permetien perqué el Govern espanyol encara no havia 

dictat liéis per a la seua regulació i, per tant, hi havia un buit legal.

La Universitat d'Alacant va decidir anuí.lar el conveni amb una emissora local: 

Canal 37 Televisión de Alicante per estar considerada i!.legal i mancar de llicéncia 

per a emetre. Els estudiants del Taller d'lmatge de la Universitat d'Alacant 

realitzaven en l'emissora Radio Alicante, de la cadena SER, un programa semanal 

d'una hora de duració per a difondre noticies universitaries d'actualitat, que 

abarcaen des de les activitats culturáis a les diferents línies d'investigació.

El rector de la Universitat, Ramón Martín Mateo, es queixava del nul recolzament 

per part de la Televisió Valenciana. «Jo vaig parlar amb Amadeu Fabregat, director 

general de RTVV, i amb Enrique Linde, president del Consell d'Administració per a 

emetre els documentáis que fa el Taller d'lmatge. «El que volem, com tenen altres 

universitats estrangeres, és disposar de televisions educatives i formatives, 

capaces de transmetre coneixements i opinió, pero no ens han fet ni cas», afirmá 

el rector Martín Mateo.

La tele del cura

El rector de la Vila Joiosa, Ricardo Vicedo, és el director, des de la primavera del

597



1987, de VTV la Villajoyosa de Televisión. El 18 de maig de 1987 comengá a 

emetre des del canal 37. Tot el poblé, uns 21.000 habitants, va veure eixe día l'inici 

de la “tele del cura”. Els resultáis professionals de sis anys de funcionament (la 

informació és de 1993) varen ser positius pero no així per ais económics: «Hem 

guanyat molt en comunicació amb la gent i en il.lusió. És una experiencia que 

reconforta peí contacte amb els jóvens i els majors, pero no tenim diners i cada 

vegada és més difícil complir amb la programado» va dir el cura. La VTV 

funcionava com a associació cultural i es mantenía, de forma molt precaria, amb 

les aportacions deis seus 100 socis -pagaven 1.500 pessetes anuals cadascú-, 

amb una subvenció de l'Ajuntament de 250.000 pessetes i amb altres 50.000 

pessetes mensuals que aportava l'Arquebisbat per emetre un programa religiós i 

per la venda de copies en vídeo deis actes que enregistraven les seues cámeres. 

No n’hi havia prou segons el cura, perqué l'emissora tenia unes despeses de tres 

milions de pessetes a l'any. Malgrat les queixes del cura, les instal.lacions de la 

VTV estaven ben equipades. En un local de 110 metres quadrats, que 

corresponien a l'antiga vicaria -cedida per l'Ajuntament- es va habilitar un estudi 

de gravado, un plato decorat amb muráis de paisatges de la Vila Joiosa i un arxiu 

que arreplega ja 3.300 hores de cinta. L'equip técnic, valorat en nou milions de 

pessetes, es composava de cinc cámeres, dos vídeos professionals, un gravador, 

diversos monitors, ordinadors, mescladors i altres elements necessaris per a eixir 

en antena.

L'audiéncia de “ la tele del cura” era alta segons explicava el padre Vicedo: 

«Encara que la gent no ho reconeix, perqué no volen associar-se i pagar la quota, 

pero aixó ho comprovem quan, de vegades, decidim alguna barbaritat i els 

teléfons no paren de sonar». La programado era: dilluns i dimecres conectaven 

durant tot el dia amb Galavisión. La resta de la setmana s'emetia programado 

propia des de les 20:30 hores fins les 24 hores. Comengava sempre amb trenta
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minuts de dibuixos animats. Els dimarts s'emetia Agenda Vilera (notician local); els 

dijous “De par en par” (catequesi) i els divendres “Piensa en m f\ programa en qué 

s'entrevistava personatges destacats de l'actualitat del poblé. El cap de setmana 

treballaven els col.laboradors. El dissabte es repetía el programa informatiu i 

s'emetia l'espai titulat “Pueblos cercanos” , amb estructura de reportatge on es 

parlava deis pobles de tota la provincia d'Alacant. Els diumenges es reemetia 

l'entrevista del divendres i es passaven les imatges del partit de fútbol de l'equip 

local i s'oferia al telespectador un documental d'elaboració propia en qué tenien 

cabuda tots els temes. VTV no emetia pel.lícules.

Guerra entre televisions

Els responsables de les televisions locáis Teledenia, d'emissió per ones, i TAL 

-Televisió d'Ámbit Local-, d'emissió per cable, es varen acusar mutuament el 12 

de gener de 1993 d'haver provocat el decret de l'Alcaldia que preveu la incoacció 

d'expedients per a la recuperació possessória del domini públic i la clausura 

d'activitats no autoritzades. TAL considerava que el decret era conseqüéncia de la 

denúncia formulada contra ells per la competéncia, la direcció de Teledenia 

denunciava la incongruéncia de la postura municipal i acusava l'emissora per 

cable d'incórrer en ocupació de domini públic sense autorització. TAL, per la seua 

banda, va acusar directament Teledenia d'haver provocat el decret d'Alcaldia a reí 

d'una acta notarial sobre els treballs de cablejat.

Els propietaris de TAL havien efectuat una inversió de 25 milions de pessetes, amb 

la intenció d'amortitzar-les en un termini inferior a un any i mig. La seua situació 

depenia del temps que tardaren en aconseguir la concessió administrativa del 

Ministeri de Telecomunicacions. Les úniques emissions de TAL s'han efectuat en 

període de proves, «pero per contra hem rebut tot tipus de denúncies cursades per 

Teledenia i així és impossible treballar», explica al diari Información el
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representant de TAL, Seve Rebull. També va assegurar que els propietaris de 

l'empresa de televisió per cable havien abonat a 1'Ajuntament cent mil pessetes en 

concepte d'una llicéncia d'obertura que posteriorment va ser denegada, després 

de disposar d'una llicéncia fiscal com a productora de vídeo.

La directora de Teledenia, María Victoria Salinas, assenyalá per la seua part que 

el decret firmat per Sebastiá García constituía una incongruencia, «ja que sempre 

ens informen deis esdeveniments municipals perqué hi donem cobertura i els 

regidors es presten sense inconvenients a ser entrevistáis davant les nostres 

cámeres o en els nostres estudis». Des de feia dos anys estaven remetent 

comunicacions a l'Ajuntament de totes les seues actuacions i qualifica la situació 

de l'emissora televisiva de «al.legalitat per la inexisténcia de legislació al 

respecte». Segons la directora de Teledenia, els responsables de Televisió 

d'Ámbit Local varen incórrer en actuacions ¡Llegáis que, segons ella, havien 

provocat el decret de l'Alcaidia: «Ells han incorregut en ocupació de la via pública 

mitjangant el cablejat d'edificis, a la vegada que anuncien el cobrament d'unes 

quotes sense especificar el servei que van oferir, mentre que nosaltres ens 

considerem un servei públic i gratu'ít; a més a més -explica Salinas- han utilitzat el 

nom de Teledenia i les nostres enganxines, cosa qués d’una poca vergonya total, i 

asseguren que són els únics legáis i amb permís de Governació».

Televisions locáis a la provincia de Valencia

Telefestes fou la TV local d'Ontinyent després d’Ontele que va rebre una sanció de 

700.000 pessetes imposada per Telecomunicacions. Actualment TVO, municipal.

Telesafor va ser tancada per ordre d’Eugeni Burriel, delegat del Govern. Tossal 

Visió, es va convertir en la nova capgalera de Telesafor. Telesafor va reiniciar les 

seues emissions perdent la seua capgalera habitual de Canal 5, passant-se a
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denominar Tossal Visió. Tossal Visió emetia de dilluns a divendres, de 13:30 a 

14:30 hores. El reiniciament de les emissions tenia un caire temporal. S'havia 

arribat a un acord ambl'Ajuntament de Gandía i altres ajuntaments de la comarca 

per a cobrir totes les programacions culturáis i festives deis diferents municipis 

durant el període nadalenc.

A la Pobla de Vallbona existia una estació d'emissió per cable de propietat 

privada. Les despeses eren cobertes per les quotes deis abonats. La televisió de 

la Pobla de Vallbona tenia una programació diaria de pel.lícules gravades en 

vídeo i oferia en hores de máxima audiencia informatius i col.loquis.

«Xiva aprová el pressupost per a una televisió local» anunciava el diari Las 

Provincias el 12 d'abril de 1991. L'Ajuntament de Chiva s'havia proposat invertir 

sis milions de pessetes per a la creació d'una emissora de televisió municipal que 

emetria per ones. Tele-Chiva tenia com a objectiu donar informació local, elaborar 

els informatius, debats i entrevistes que siguen interessants per al poblé. Aquests 

programes s'emetrien en horari fixe i la resta de la programació seria 

complementaria de les emissions via satél.lit del canal de parla hispana 

Galavisión. Al Levante-EMV del 26 de setembre s'anuncia que la programació de 

la TV de Chiva es veuria en un radi de vint kilómetres. El 102.7 de la FM per a la 

radio i el canal 25 de la UHF per a la televisió són les freqüéncies amb les que 

RTV-Chiva pretenia abarcar la informació de tota la comarca.L”Ajuntament va 

construir un repetidor deis senyals de televisió en Vista Alegre i va comprar els 

equips necessáris. La seu social i els estudis s'ubicarien en el teatre Astoria, 

segons informava el Levante. A més a més Tarea de cultura de l'Ajuntament de 

Chiva, a proposta de la delegada municipal va ficar en marxa una comissió 

gestora que era l'embrió del que seria el consell assessor de Radio Televisión 

Chiva. L'Ajuntament va preparar cursets sobre la televisió, la camera, el
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magnetoscopi, la il.luminació, l'edició, la producció, així com cinc sessions 

practiques de camerografia i edició en vídeo doméstic. També hi havia plantejats 

cursets de l'INEM sobre televisió. El pressupost municipal d'aquest any 1991 a tal 

efecte va ser de sis milions de pessetes.

L'Escola Comarcal de Vídeo i Televisió de la Valldigna (ECVT), en 1991 portava 

quatre anys de funcionament. Després d'una llarga etapa sense mitjans técnics 

per a oferir qualitat d'imatge i un paréntesi de temps sense poder emetre degut al 

trencament del repetidor del senyal, el director, Francisco Álvarez, va demanar a 

l’alcalde, Eduardo Bononad, la millora del material técnic i la incorporació de 

col.laboradors amb un conveni a través de l’INEM, per tal que aquest organisme 

oficial subvencionara els cursos de formació per a jóvens i majors que vullguen 

aprendre locució de camera i técnic d'imatge i so.

La televisió local de Mislata, Canal 25, fou investigada en juliol de 1991 per la 

seua condició d'il.legal per no tindre cap concessió per part de l'Administració.

L'Ajuntament de Bunyol va acceptar, en setembre de 1992, la donació de dotze 

milions de pessetes per part de la Compañía Valenciana de Cementos, per a la 

realització del projecte de la radio i televisió local. Aquesta donació estava prevista 

i concertada per la companyia abans de la seua venda a la cementera mexicana 

Cemex i, com ja es va anunciar, la companyia valenciana respectaría tots els 

acords que tenia amb el municipi de Bunyol, entre els que figurava aquesta 

donació conmemorativa del 75 aniversari de l'empresa.

Per la seua part, la demanda de legalització de l'emissora i la consegüent petició 

de freqüéncia per a la radio ja estava en la Generalitat. El Govern Valencia va 

contestar que la documentació presentada era completa. Els locáis i la seu per la
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la nova radio i televisió pública de Bunyol serien les antigües escoles de Las 

Ventas, i per a fináis d'aquest any, o principis del 93, l'emissora de radio estaría en 

funcionament. Peí que fa a telecomunicacions i per al funcionament de tan 

ambiciós projecte, que contava amb un ampie recolzament de la població, el 

municipi va demanar un crédit -finangat al 50% per la Diputació de Valencia a fons 

perdut- de dotze milions de pessetes, deis quals set serian per al repetidor de 

televisió que s'estava acabant de construir en la zona de l’Alto del Planell. La resta 

del crédit, cinc milons de pessetes, s'invertiria en l'emissora de radio.

Es va firmar un conveni entre l'Ajuntament de Bunyol i l'empresa Retevisión, S.A., 

per a la construcció del repetidor deis senyals de televisió en un lloc estratégic que 

potenciaria el senyal no només per a Bunyol, sinó prácticament a la majoria deis 

pobles de tota la comarca de La'Hoya de Bunyol.

Les televisions locáis a la provincia de Castelló

«TV-Castellón emetrá en les testes de Nadal». Varen comengar el 27 de desembre 

de 1989. El permís per a emetre es va concedir a partir del dia 17 peró les 

emissions regulars estaven previstes que comengaren el dia 27 i acabaren el 7 de 

gener. TV-Castellón emetria dues vegades al dia, repetint un programa d'una 

durada de 2 hores aproximadament. Les emissions serien diáries i comengarien a 

partir de les 2 de la vesprada, tot repetint-se el programa en la seua totalitat el 

mateix dia a partir de les 8 de la nit. Peí que fa a la programació, la intenció 

consistía a barrejar els reportatges, les actuacions teatrals de grups castellonencs, 

els informatius i també, com a novetat, els espais de debat, posant-ne en marxa 

quatre. El primer es titulava “Obras Públicas y Urbanismo en Castellón” (es va 

emetre el 27 de desembre de 1989). El segon debat que es va emetre el dia 2 de 

gener de 1990 es titulava “Ascenso de C.D. Castellón a la División de Honor” . El 

tercer debat duia per títol “Los estudios en Castellón” i es va emetre el dia 4 de
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gener. Finalment, el dia 6 d'aquest mes de 1990 es féu el debat que va reunir a 

representants de distints mitjans de comunicació castellonencs per a parlar sobre 

els problemes deis mitjans informatius en Castelló. Peí que fa ais reportatges, es 

varen fer sobre exposicions: “Castelló centre de futur”, sobre “Les ermites del 

Caminas”, les festes en honor a la Mare de Déu del Lledó, l’ascens del C.D. 

Castelló a Primera Divisió, la Festa de la Rosa... També es donava informació 

local. Dues obres de teatres completaven la programació: “Baco, Eros i Fortuna” a 

carree de la Xula Comedies i “Mare, mare” de Bó de Debó.

El quatre d'octubre de 1990 s'anunciava al diari Mediterráneo que el dia anterior 

ja havien comenpat les emissions amb un programa especial dedicat a les festes 

patronals d'Almassora que comen?aven divendres 5. La programació de TV- 

Castellón seria diaria i regular a partir de la setmana següent. L'empresa de la 

cadena era Videoproducciones Lledó. El director de la cadena, Ramón Emo, no 

trobava cap impediment per a emetre regularment perqué encara la llei de 

televisions local estava per debatre's al Parlament. Pero comptaven amb el placet 

del delegat del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Vicente Sánchez 

Peral.

L’emissora local de televisió canviá també de freqüéncia per tal de trobar una 

millor qualitat en el senyal. TV-Castellón es rebria peí canal 42 i arribaría a més 

cases. L'horari d'emissió comen?ava a les 14 hores i es repetía a les 20 hores. Peí 

que fa a la publicitat, els responsables no emetien anuncis pero sí que estaven 

oberts a la modalitat del patrocini deis diferents programes per tal de cobrir les 

despeses técniques i de recursos humans.

Malgrat que es comenqá amb l'empresa de Videoproducciones Lledó, es 

negociaven ja els convenís amb l'Ajuntament i la ‘Junta de Festes’ per a emetre
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temes d'interés municipal relacionáis amb festes i cultura de la ciutat. En la 

programació es tenia previst transmetre en direcle els actes festers. El primer d'ells 

va ser la cavalcada de reis del 5 de gener de 1991. En els primers programes 

s'oferien reportatges sobre els actes de lliurament deis premis Jaume I en 

Valencia, les Festes de Sant Francesc de la Font, la nova ‘Junta de Festes’, 

l'elecció de la reina i dames, així com diferents actes culturáis del cicle “Novembre 

Jove” que organitzava el Consell de la Joventut.

El cinc d'agost TV Castelló va iniciar una emissió continuada d'informació escrita 

en pantalla sobre servéis municipals d'interés: el teletext. Durant 24 hores al dia, 

TV Castelló oferia teletext a la població de Castelló i Almassora. A setembre, a la 

TV Castelló ja es parlava d'iniciar les emissions regulars. Fins aquest moment 

venia emetent programació local només en períodes festius, pero amb les 

perspectives del nou projecte de llei que regularía la televisió via satél.lit, per cable 

i terrenal de baixa freqüéncia, que segons el ministre de Transports i 

Comunicacions, Josep Borrell, seria aprovada en 1992, la TV de Castelló negocia 

la possibilitat de convertir-se en la futura cadena municipal. Entre d'altres raons, 

aquest projecte de llei exigiría a les futures televisions que la seua programació 

tinguera un 60 per cent de producció propia local i comarcal i que estigueren 

vinculades a institucions locáis com ajuntaments o diputacions, bé mitjanpant 

societats de capital mixtes o bé amb convenís de col.laboració. Amb aquest 

propósit, Videoproduccions Lledó aspira a arribar a un acord amb l'Ajuntament de 

la capital de La Plana Baixa, amb la finalitat de constituir una societat d'aquest 

tipus que done cobertura legal a l'empresa quan la llei siga aprovada.

La guerra de les televisions iocals a Castelló

TV-4 de Castellón i Castelló TV s'enfrontaren, en marg del 1992, per aconseguir el 

permís de retransmissió de les festes. La competencia per les emissions
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televisives deis principáis actes de les Festes de la Magdalena va passar a ser 

una guerra entre duess televisions locáis, TV-4 de Castellón i Castelló TV.

El president de la Junta de Festes de Castelló va estar a punt de presentar la 

dimissió del seu carree, 1*11 de marg de 1992, a conseqüéncia del conflicte 

generat per a adjudicar els drets de les retransmissions deis actes festius de la 

Magdalena. El president de la Junta va defensar que els drets d'eixes emissions 

en directe i de la programació de les festes corresponien a Castelló TV. Per la 

seua part, l'Ajuntament ja havia donat el vist i plau ais responsables de TV-4 de 

Castelló per a realitzar els preparatius técnics per a portar ais llars castellonencs 

l'acte d'imposició de bandes en directe. Tant és així que en el recinte La Pérgola ja 

s'havia desplagat divers material técnic audiovisual.

Altres televisions a la provincia de Castelló

La TV Vila-Reial va resultar d'un projecte de l'lnstitut Francesc Tárrega de Vila- 

real. Vinculada a Producciones Video Drop. s'anomenava Canal 13. TeleMorella 

va iniciar les seues emissions en la Semana de la Juventud de 1982 i en 1991 

continuava les emissions amb la mateixa periodicitat.

En agost de 1991, més de set localitats de la provincia de Castelló compten amb 

televisó local: Almassora, Benicarló, Borriana, Castelló, Morella, Onda, Penyiscola, 

Vila-Reial i Vinarós. Aqüestes televisions cobreixen un ámbit local molt restringit i 

emeten amb baixa qualitat degut a la manca de mitjans económics i personal 

técnic. El seu funcionament té lloc durant les festes locáis i actes puntuáis per al 

municipi. Així, emeten de manera intermitent i no causen interferéncies a d'altres 

cadenes de televisió.

TV Castelló emet durant les festes de la Magdalena peí canal 39, en Almassora ho
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fa en les festes de Santa Quitéria. D'altra banda, TeleMorella emet durant la 

Setmana de la Joventut, TV de Peníscola en festes ¡ el Canal 13 de Vila-Reial 

durant la festivitat de Sant Pasqual. A Benicarló hi ha dues televisions: TV de 

Benicarló que emet en les festes de Sant Bertomeu i TeleCarlón que ho fa tots el 

caps de setmana, igual que la TV de Vinarós.

La Federació Valenciana de Televisions Locáis

Dues televisions de la provincia de Castelló, dues d'Alacant i tres de Valencia 

conformaren la junta gestora de la Federació Valenciana de Televisions Locáis 

quan es va constituir el 13 de febrer de 1991 al Puig amb l'objectiu de participar en 

el Congrés Nacional de Televisions Locáis que es celebraría els dies 27 i 28 de 

febrer i 1 de marg a Segovia, així com per a debatre el futur del sector.

Daniel Salvador, de Canal 11 del Puig, va ser el president de la gestora, de la que 

formaven part representants de Radio i Televisió de l'Alfás, Castelló TV, Canal 13 

de Vila-Reial, Canal 25 de Mislata, Canal 37 TV Vilera de la Vila Joiosa i VIP 

Televisió de Pugoi. La Federació agrupava canals de caire municipal amb un 

mínim dé producció propia.

El principal objectiu de les televisions locáis de L'Estat era regular les seues 

emissions i legalitzar la seua situació, pero fins l'elaboració del projecte de llei 

respectiu emetien mitjangant un acord administratiu. Tres reunions en Barcelona, 

Conca i Vigo havien dibuixat els preestatuts d'una federació estatal que podria 

veure definitivament la llum P1 de marg, data de la conclusió de la trobada en 

Segovia.

En l'assemblea que va tindre lloc el 13 de febrer de 1991 al Puig es paria del 

finangament de les televisions locáis (quasi el 80% es mantenen deis
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pressupostos consistorials) ¡ de l'unificació de formats, coproduccions i intercanvis 

de programes. La major part d'aquestes televisions tenen en l'esport, la música, 

els informatius i els magazines la seua fórmula habitual de programació. Es va 

parlar de la idea de les bosses de programes, una mena de mercat intermunicipal 

televisiu per tal de fer front a l'obligatorietat de tindre una programació amb 

producció propia.

La Federació de Televisions Locáis té la seu al Puig. El president triat per a la 

gestora, Daniel Salvador, de Canal 11 de TV Puig; el vicepresident era Vicente J. 

Pérez Llorens, de Radio i TV de l'Alfás del Pi; el secretan, Ramón J. Emo Valls, de 

TV Castelló; el vicesecretari, Melchor Corominas de Vila-real; el tresorer, José M§ 

González Murgui, de Canal 25 de Mislata; i els vocals, Adolfo Sánchez lllescas i 

Enrique Piñol, de les televisions de la Vila Joiosa i Pugol, respectivament.

La segona reunió de la Federació Valenciana de Televisions Locáis es va celebrar 

a Castelló, on es va nombrar a Alejandro Rodríguez, de TV Benidorm, Secretan 

General de l'esmentat organisme. També s'aprovaren els estatuís i es va acordar 

l'intercanvi de programació entre les diferents televisions del País Valencia, per tal 

de reduir despeses i potenciar la imatge d'altres ciutats a la resta de les 

poblacions valencianes. Així mateix, es va acordar la creació d'una assessoria 

técnica i jurídica.

El primer de maig de 1991 la junta rectora de la Federació es reunía a Elx. La 

Federació agrupava ja 80 emissores de televisió de tot el País, de les quals el 60 

per cent pertanyien a la provincia d'Alacant. Segons el Secretan General encara 

mancaven vora unes trenta emissores més, entre elles les televisions d'Almoradí, 

Torrevieja i Callosa del Segura.

608



120 representants de les televisions locáis del País Valencia es reunien al Puig a 

fináis del mes de juliol de 1991, després del successius expedients i sancions a 

les diferents televisions locáis de tot el territori valencia. L'associació ja estava 

registrada en la Conselleria de Administració Pública, a través de la Direcció 

General d'lnterior, després que varen ser aprovats els estatuts. Una vegada tots els 

membres reberen els estatuts, es va celebrar l'assemblea amb la finalitat de donar 

a conéixer els nous projectes que la junta directiva tenia en estudi, al temps que es 

va elegir, de forma definitiva, els carrees directius. Segons el president de la 

Federació, Daniel Salvador, les perspectives per a l'associació eren molt bones 

perqué ja tenien ofertes molt interessants per part d'empreses de producció, així 

com de material, que podien beneficiar els associats. Tot alió s'exposá en 

l'assemblea que es va fer al Puig. S’hi va parlar de la creació d'un gabinet 

d'intercanvi de producció propia de les televisions associades i la realització d'un 

mailing a totes les televisions locáis perqué s'integrassen en la Federació, per ser 

l'únic interlocutor válid que participava en la redacció de les modificacions de la 

norma i que seria qui les traslladaria al ministeri una vegada finalitzades totes les 

gestions. En la reunió, el secretan general de la Federació Valenciana de 

Televisions Locáis, Alex Rodríguez -representant de la Televisió de Benidorm-, va 

proposar una assemblea general de la Federació Estatal a Benidorm. Aquesta es 

va celebrar els dies 27,28 i 29 de septembre de 1991.

En tot l'Estat espanyol, les televisions locáis suposaven una inversió de 84.000 

milions de pessetes i agrupaven a un col.lectiu d'un poc més de 56.000 persones, 

entre col.laboradors i personal laboral.

300 empreses es varen reunir a Benidorm per a tractar la cobertura legal de les 

televisions locáis. L'Agrupación Estatal de Televisiones Locales demanaria al 

Ministeri d'Obres Públiques una regularització urgent de la seua situació, segons
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va manifestar en Benidorm el vicepresident d'aquest organisme, José Manuel 

Gómez Méndez. Els principáis objectius del congrés eren la creació de la 

federació de televisions locáis i la seua regularització «abans que entre en 

vigencia la norma reguladora de televisions locáis, prevista per a fináis d'aquest 

any». L'agrupació també demanaria al ministeri la professionalització de les 

televisions locáis, demanant la contractació d'un nombre mínim de periodistes 

professionals.

Coordinadora Nacional de Televisiones Locales

Les agrupacions de televisions locáis de Valencia, Catalunya, Balears, Castilla-La 

Mancha i Andalusia varen acordar a fináis d'octubre de 1992, la constitució de la 

Coordinadora Nacional de Televisiones Locales. Dins del mare de la fira Videgraf- 

Mercafilm, inaugurada en Valencia l'última semana d'octubre, la Coordinadora 

Nacional de Televisiones Locales seria, des d'aquest moment, l'únic interlocutor 

válid d'aquest col.lectiu amb l'Administració central. La nova coordinadora 

nacional gestionaría a més a més els acords que s'establiren amb caire 

independent entre les televisions locáis i el govern autonómic de les seues 

respectives comunitats. La coordinadora s'encarregaria també de la legalització 

de les televisions locáis dabant les autoritats competents i de la potenciado de 

l'associacionisme i de l'intercanvi de la producció propia. Durant la reunió de la 

fira Videgraf-Mercafilm, es varen proposar els criteris orientatius del funcionament 

de les televisions locáis, que calia desenvolupar en posteriors reunions de la 

coordinadora.
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i.2.- Les entrevistes en profunditat.

L'objectiu. principal d'aquestes entrevistes és aprofundir en l'análisi del que 

s'esdevé ais mitjans de comunicació valencians durant el període de la transició 

política, la qual en el cas valencia presenta unes característiques netament 

diferenciades quant al conjunt de l'Estat espanyol. Els principáis trets 

diferenciadors venen donats peí que coneguem com "la batalla de Valencia": lluita 

deis símbols i de Tidioma, la qual es manifesta amb virulencia a la premsa escrita 

peí fet que les plantilles professionals deis principáis mitjans romandran intactes 

durant tot el període amb les inércies franquistes que aixó comportava.

Els eixos de les converses que hem mantingut aborden les experiéncies 

periodístiques alternatives, les tensions amb el postfranquisme, l’anecdotari i les 

trajectóries personáis, la situació del caíala ais mitjans, més encara, les 

possíbilitats deis mitjans en caíala, les relacions entre periodistes i polítics, i el 

mercat de la comunicació.

En un període de prop de dos anys s’han realitzat les dotze entrevistes la 

transcripció de les quals es recull a l’apéndix III. El text que es presenta, després 

de la transcripció, ha estat revisat pels entrevistáis a ti que pugueren matisar, llevar 

i posar tant com vulguereren. També convé indicar que, havent realitzat cada 

entrevista en un moment diferent i tenint en compte la dinámica vertiginosa de 

canvis que viuen els mitans a Espanya i al País Valencia, és imprescindible que el 

lector tinga present el moment en qué fou realitzada cada entrevista, la qual cosa 

s’indica en cada cas.

La técnica aplicada ha estat la de l’entrevista oberta, en la qual Pentrevistador 

procura intervenir el mínim possible mentre l’entrevistat no es desvia del tema
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general a tractar. Altrament, l’entrevistador va puntuant sobre el guió els punts 

tractats i rellangant la conversa sobre els punts pendents, tot i que sense seguir un 

ordre preestablert, és a dir, l’ordre final del text el marca sobretot l’entrevistat, 

mentre els rellangaments adquireixen un significat pie segons el context global de 

la conversa: oblits, temes molestos per a l’entrevistat, aspectes que considera 

menors, etcétera. D’altra banda, la biografía professional de l’entrevistat decanta la 

conversa a una major incidencia sobre determináis mitjans i sectors de la 

comunicació.

El guió general que utilitzárem fou el següent:

1.- Resum de l’activitat profesional de l’entrevistat en aquell període: on treballava, 

en quins mitjans escrivia, com eren les relacions deis professionals amb la 

propietat del mitjá...

2.- Els condicionants legáis de l’activitat periodística: segrests, multes, 

processaments, censura de la propietat i autocensura... A partir de quin moment 

comenga a percebre’s una llibertat major en l’activitat deis periodistes...

3.- Valoració del context social de l’época. El protagonisme social deis periodistes. 

La relació amb els nous actors polítics emeregents: pactes i aliances tácites o 

explícites amb els partits polítics. Periodisme miltant versus periodisme 

professional.

4.- Consideracions sobre el paper que va jugar cada mitjá en el període. El catalá 

ais mitjans. Els anys de la batalla de Valencia.

5.- Principáis encerts i errors de l’actuació deis periodistes i els mitjans, vist des del 

present.

6.- Consideracions fináis.

Realitzades totes les entrevistes, considerárem que podia ser d’interés per a la 

nostra investigació la publicado previa a la tesi, per tal de sotmetre a análisi les
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reaccions que provocava. La nostra hipótesi era que, després de les salutacions 

públiques habituáis per la novetat d’un llibre, no es produiria cap debat sobre la 

situació i el paper deis mitjans al País Valencia, debat que mai no s’ha produ'it 

públicament, més enllá d’algun paper ocasional ais mitjans. Tractávem de 

corroborar la pervivéncia d’uns marges molt estrets quant a la discussió pública 

del nostre sistema comunicatiu i les limitacions que coarten l’actuació deis 

professionals deis mitjans. Així fou. Tal com han demostrat de fa anys les 

investigacions sobre la comunicació local a d’altres llocs, des d’aquest ámbit són 

majors les limitacions per a exercir la crítica, atesa la proximitat i els vineles amb 

les elits, atesa la capacitat que aqüestes tenen per a exercir la coacció. Així, dones, 

quant al nostre llibre, després d’uns pocs articles elogiosos, es va cloure la 

qüestió. D’altra banda, per raons de comoditat i d’accés ais futurs lectors, quan 

hem al.ludit a fragments de les entrevistes en el text de la tesi, hem preferit citar peí 

llibre.

Per tal d’orientar sobre el perfil de cadascun deis entrevistáis, n’oferim tot seguit 

una nota breu:

-SALVADOR BARBER. Fou director de la HOJA DEL LUNES de Valencia, 

president de 1‘Associació Valenciana de la Premsa. Actualment és cap 

d’informatius de RNEa Madrid.

- FERRAN BELDA. Redactor a RNE, VALENCIA SEMANAL, LAS PROVINCIAS. 

Actualment és director de LEVANTE-EMV.

- E. GERDAN TATO. PRIMERA PAGINA (1970. ALACANT). INFORMACION. "Free 

lance" molt actiu durant les acaballes del franquisme i la transició. Escriptor. Premi 

d'honor de les lletres valencianes.
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- AMADEU FABREGAT. Director de DE DALT A BAIX. Director de VALENCIA 

SEMANAL. Director de RADIOCADENA a Valencia. Director del Centre Territorial 

de TVE- AITANA. Director General de RTVV.

- J. M. GIRONÉS. OPINION de Barcelona, cronista a les Corts de Madrid, Gabinet 

de Premsa del ministre Pérez Llorca. Director del LEVANTE en l'any 1981, cap 

d'informatius d'AITANA. Actualment Cap d1 Audiovisuals de la Dir. Gral. de Mitjans 

de la Generalitat Valenciana.

- TONI MESTRE. Conductor/guionista i continuador del programa DE DALT A 

BAIX en diverses emissores i també amb altre noms. Actualment locutor de RNE a 

Valencia.

- J. J. PEREZ BENLLOCH. Director de PRIMERA PAGINA d'Alacant, també de la 

revista LA MARINA, el DIARIO DE VALENCIA i NOTICIAS AL DIA.

- F. PEREZ MORAGON. Primer director de la revista EL TEMPS.

- MARIA CONSUELO REYNA. Directora de LAS PROVINCIAS.

- E. SANCHO. Director de RTVE al País Valencia fins l'any 78. Amb el seu suport 

es va crear DE DALT A BAIX i s'iniciá Cobertura informativa i d'ús del catalá a 

AITANA. Corresponsal de TVE a Londres. Torna a dirigir AITANA l'any 82 amb la 

victoria socialista.

- ROSA SOLBES. redactora a LA MARINA, VALENCIA SEMANAL, DIARIO DE 

VALENCIA, RADIOCADENA. Primera directora de la radio autonómica RADIO 9.
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- VICENT VENTURA. Periodista i polític. Ha escrit ¡ col.laborat a gairebé tots els 

mitjans valencians en diverses époques. Fundador del PSPV, referent clau del 

nacionalisme valencia d'esquerra, ha participa! en tots . els intents de premsa 

alternativa.
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- Relació de fitxes classificades per a l’análisi de contingut sobre 

les noticies en primera página deis diaris valencians. Política

valenciana (1978-1982).







LAS PROVINCIAS 1978-1982
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

I
i

Data: Espai: 0 Data: 18/06/78 Espai: 1
i

Titular: La Senyera y los Países Catalanes Titular: José Galán, nuevo "conseller"

Data:  13/04/78 Espai: 2 Data: 18/06/78 Espai: 2

Titular: Primera Audiencia del presidente Titular: Declaraciones de Attard
Albiñana

Data:  17/05/78 Espai: 1 . Data: 06/07/78 Espai: 5

Titular: Hoy, elecciones al Senado en Alicante Titular: Comisión de transferencias

Data:  25/05/78 Espai: 1 Data: 01/08/78 Espai: 4

Titular: Presidente Albiñana: no a los PaTsos 
Catalans

Titular: Ayer, sesión del "Consell"

Data:  10/06/78 Espai: 2 Data: 12/09/78 Espai: 2

Titular: Audiencias del presidente del "Consell" Titular: Marathoniana visita de Rodríguez
Sahagún
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LAS PROVINCIAS 1 9 7 8 -1 9 8 2
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data: 06/10/78 Espai: 3 Data: 01/02/79 Espai: 2

Titular: Ante el "Día del País Valencia0 Titular: Atentado contra los locales de Fuerza
Nueva

Data: 03/12/78 Espai: 1

Titular: Jornada valenciana del ministro de 
Obras Públicas

Data: 01/02/79 Espai: 3 

Titular: Proclamación de candidatos

Data: 05/12/78 Espai: 1. Data: 06/02/79 Espai: 2

Titular: Mitin pro-constitución Titular: Reunión de Diputaciones valencianas
Discurso, en Valencia, del ministro de
Agricultura

Data: 06/01/79 Espai: 1 Data: 26/02/79 Espai: 2

Titular: Habrá transferencias a ios entes Titular: Mítines, en Valencia, de Carrillo y
preautonómicos Fernández Cuesta

:

Data: 06/01/79 Espai: 2 Data: 10/04/79 Espai: 1

Titular: Al anteproyecto de Estatuto propone la Titular: Comienza el escrutinio 
bandera catalana como símbolo del 
País Valenciano
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LAS PROVINCIAS 1 9 7 8 -1 9 8 2
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data:  18/04/79 Espai: 2 Data: 07/09/79 Espai: 1

Titular: Entrega de credenciales Titular: ¿Hasta cuándo se permitirá?

Data: 26/04/79 Espai: 1 Data: 07/09/79 Espai: 3

Titular: Socialistas y comunistas adoptaron la Titular: Morella dijo otra vez “no” a la Autonomía 
bandera cuatribarrada para el Consell

Data:  26/04/79 Espai: 2. Data: 15/09/79 Espai: 0

Titular: La última sesión de la actual Diputación Titular: La Alcaldía de Valencia vacante hasta 
duró menos de un minuto que el PSOE-Madrid decida

Data: 07/06/79 Espai: 1 Data: 23/09/79 Espai: 1

Titular: Toma de posesión del Gobierno Civil de Titular: Martínez Castellano dio cuenta de su 
Valencia recurso contencioso-administrativo
“La peor decisión es la que no se toma”

Data: 04/08/79 Espai: 2 Data: 25/09/79 Espai: 1

Titular: Comisión del estatuto valenciano Titular: Arqueo municipal
En breves días comenzará sus 
reuniones
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LAS PROVINCIAS 1978-1982
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data: 25/09/79 Espai: 2 Data: 06/02/80 Espai: 3

Titular: La comisión del estatuto, reunida en 
Alicante

Titular: La Diputación no necesita nuevo
acuerdo para retirar la antigua bandera 
del “Consell”

Data: 03/10/79 Espai: 0 Data: 11/06/80 Espai: 2

Titular: Señera: Ayer, elecciones municipales Titular: Explosivas declaraciones de Joan 
Pastor
El diputado socialista enjuicia la actitud 
de la directiva del PSPV (PSOE)

Data: 11/10/79 Espai: 1- Data: 05/07/80 Espai: 1

Tituiar: Obras hidráulicas y de carreteras, 
Valencia
Rueda de prensa con los respectivos 
derectores generales

Titular: Los concejales de UCD dimiten de sus. 
cargos

Data: 14/11/79 Espai: 5 Data: 23/07/80 Espai: 2

Titular: Proyecto de zona catastrófica para 
Valencia

Titular: Se reunió el “Consell”

Data: 30/11/79 Espai: 2 Data: 21/10/80 Espai: 2

Titular: Reunión de alcaldes de las grandes 
ciudades valencianas

Titular: En el palacio del Temple
Se reúne la comisión de colaboración
del Estado con las corporaciones 
locales
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LAS PROVINCIAS 1 9 7 8 - 1 9 8 2
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data: 1 6 /1 1 /8 0 Espai: 1 Data: 2 1 /0 6 /8 1 Espai: 1

Titular: Ei Rey recibirá a las entidades 
culturales del Reino de Valencia

Titular: Estatuto: Diputaciones y denominación, 
cuestiones abiertas 
Abril: “Creo que convenceremos a la 
izquierda”

Data: 0 8 /0 4 /8 1  Espai: 2  Data: 0 1 /0 7 /8 1  Espai: 2

Titular: El alcalde de Castellón, espulsado de Titular: Pérez Casado hace balance 
UGT
Antonio Tirado: “No me caerá la breva 
de que me expulsen del partido y me 
destituyan”

Data: 1 6 /0 4 /8 1  Espai: 1 . Data: 0 9 /0 7 /8 1  Espai: 2

Titular: El estatuto de Benicasim, en marcha Titular: Manglano prepara sus listas

Data: 0 2 /0 5 /8 1  Espai: 0  Data: 0 2 /0 8 /8 1  Espai: 3

Titular: Ya hay proyecto de estatuto valenciano Titular: La cultura sigue siendo conflictiva
Lerma arremete contra UCD

Data: 1 3 /0 6 /8 1  Espai: 0  Data: 0 5 /0 9 /8 1  Espai: 2

Titular: UCD defenderá sus posiciones en las Titular: Amparo Cabanes será "conseller" de 
Cortes generales Educación
Aprobado el estatuto valenciano de 
autonomía
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LAS PROVINCIAS 1978-1982
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data:  15/09/81 Espai:  0 Data:  12/11/81 Espai: 3

Titular:  El nuevo Consell, una esperanza para Titular: Un centenar de enmiendas al estatuto 
el futuro de autonomía valenciano

Data:  01/10/81 Espai:  1 Data:  20/11/81 Espai: 2

Titular:  LAS PROVINCIAS adelantó ayer la Titular: Los consejeros de Hacienda se
noticia reunieron en Valencia
Girona confirma que en la Diputación se 
ha cometido una estafa

Data:  09/10/81 Espai : 0

Titular:  Hoy, fiesta del pueblo valenciano

Data:  28/11/81 Espai: 2

Titular:  Aunque se confirma que su propio 
partido desestabilizó 
El alcalde dice que ni va a ser cesado ni 
piensa dimitir

Data:  17/10/81 Espai :  1 Data:  08/12/81 Espai : 2

Titular:  Llamamiento de la Universidad contra la Titular: Valencia celebró el Día de la 
violencia Constitución

Data:  27/10/81 Espai : 2 Data:  27/01/82 Espai : 2

Titular:  Tensa reunión del Consell sobre la Titular:  Gobierno Civil
comisión mixta de bilingüismo Condecoraciones policiales y balance

de la Administración en 1981
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LAS PROVINCIAS 1 9 7 8 - 1 9 8 2
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data: 12/02/82 Espai: 1 Data: 02/03/82 Espai: 1

Titular: El ministro de Industria, en Valencia Titular: Lerma: Girona no se va de la Diputación
“AHM ha dado, por vez primera en 10 
años un giro positivo”

Data: 20/02/82 Espai: 2

Titular: Por vez primera
La CEV suscribe el llamamiento de 
solidaridad en apoyo del estatuto del 
Reino de Valencia

Data: 10/03/82 Espai: 0

Titular: Por 151 votos a favor, 161 en contra y 9 
abstenciones fue "derrotada" la 
demoninación Reino 
El estatuto del Reino de Valencia vuelve 
a comisión

Data: 20/02/82 Espai: 3 Data: 03/04/82 Espai: 1

Titular: Rueda de prensa sobre el estatuto Titular: El PSOE quiere celebrar el Plenario en
Tensión entre los partidos “el último minuto”

La autonomía valenciana, cada día más 
confusa

Data: 28/02/82 Espai: 1 Data: 21/04/82 Espai: 2

Titular: Tras el cese de los diputados Titular: Nueva reunión de la ponencia, sobre el
nacionalistas del PSPV-PSOE Estatuto de Autonomía
UCD podría hacerse con la Diputación 
de Valencia

Data: 28/02/82 Espai: 2 Data: 29/04/82 Espai: 1

Titular: Izada en su mástil mayor la Senyera del Titular: Aprobado el Estatuto valenciano 
Reino de Valencia 
Ayer fue botado un nuevo barco
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LAS PROVINCIAS 1978-1982
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data:  14/07/82 Espai:  3 Data:  22/10/82 Espai: 4

Titular:  El 30 de julio, probable constitución de Titular:  Posible aplazamiento de las Elecciones
las Cortes Valencianas provisionales en Valencia

Data:  30/07/82 Espai : 2 Data:  30/10/82 Espai:  0

Titular:  Ciscar, representante de la Diputación Titular: Valencia: 9 PSOE, 5 AP y 1 PCE,
en el Consell resultados provisionales

Nuevo mapa político valenciano

Data:  07/08/82 Espai : 3 Data:  25/11/82 Espai:  1

Titular:  Según una encuesta provincial de AP Titular:  Mañana, transmisión de poderes en la 
Más del 60% de la población en Generalidad
Valencia, dispuesta a votar PSOE Lerma pide a los valencianos que miren

el futuro con “ilusión y confianza”

Data:  06/10/82 Espai :  2

Titular:  Anoche, en Viveros
Emotivo homenaje a la Senyera

Data:  03/12/82 Espai :  2

Titular:  Fernández del Río se despidió de los 
funcionarios del palacio del Temple 
Gobernador civil: “No me tengo que 
arrepentir de nada”

Data:  14/10/82 Espai :  3 Data:  21/12/82 Espai :  2

Titular:  Siguen faltando 1.700 metros Titular:  Rumores sobre los cargos regionales
El cauce será nuestro a partir de hoy Montés, delegado del Gobierno; Burriel,

gobernador de Valencia

6 2 6



EL PAIS 1978-1980
TITULARS SOBRE POLITICA VALENCIANA

Data: 1 1 /0 1 /7 8  P á g :1 3  E sp a i:6  Data: 1 3 /0 4 /7 8  Pag: 1 5  Espai: 1

Titular: Clavero recibe hoy a los parlamentarios Titular: El domingo se presentará oficialmente el 
valencianos Consejo del País Valenciano

Data: 1 4 /0 2 /7 8  Pag: 1 7  E sp a i:3

Titular: De dos semanas
Ultimátum de los parlamentarios 
valencianos al Gobierno

D a ta :2 1 /0 4 /7 8  Pág:22PRE Espai: 1

Titular: Los liberales denuncian su marginación 
por los conservadores 
Aumentan las discrepancias en la UCD 
de Valencia

Data:22/02/78 Pág:17PRE Espai: 4 Data:09/05/78 Pag: 13 Espai: 2
Titular: Próximas conversaciones para modificar Titular: UCD apela al “voto útil” en la campaña 

el proyecto valenciano electoral de Alicante

D a ta :0 2 /0 3 /7 8  Pág:17PRE E sp a i:3  D a ta :0 9 /0 5 /7 8  Pag: 18  Espai: 1

Titular: Preautonomías ,f Titular: Desagravio al monumento a Franco
Pesimismo entre los parlamentarios 
valencianos

D a ta :1 0 /0 3 /7 8  Pág:16PRE E sp a i:2  Data: 1 7 /0 5 /7 8  Pag: 11 Espai: 1

Titular: Las preautonomías para Galicia, País Titular: Para cubrir dos vacantes en el Senado 
Valenciano y Aragón, al Consejo de Alicante y Asturias celebran hoy
Ministros elecciones

D a ta :1 8 /0 3 /7 8  Pag: 1 9 /0 3 /7  Espai: 1 D a ta :1 7 /0 5 /7 8  Pag: 1 1 Espai: 3

Titular: Confirmada la candidatura de Albiñana a Titular: Protestas por la campaña 
la presidencia del Consejo valenciano
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EL PAIS 1978-1980
TITULARS SOBRE POLITICA VALENCIANA

Data:  1 7/05/78 Pág:19 Espa¡:3 D a t a : 06/1 0/78 Pag: 1 1 Espa i :5 BR E

Titular:  El consejero comunista valenciano acusa Titular: Alfons Cuco, el escritor niega haber 
a UCD y PSOE de marginar a las firmado un manifiesto a favor de la
minorías federación de entidades autónomas

(Breve)

Data:25/05/78 Pág:21 Espai :4 Data: 14/10/78 Pag: 18 Espai :6

Titular:  Declaraciones del presidente Albiñana Titular: URV niega haber boicoteado el discurso 
“La personalidad valenciana no exige de Albiñana
definirse "antinada"”

Data:02/06/78 Pág:23 Espa¡:4 Data:06/11/78 Pág:21 Espai:5

Titular:  Advertencias del gobernador ante la Titular: Valencia
concentración valencianista del lunes Puesta al día de la división comarcal

Data:02/06/78 Pág:23 Espai :6 Data:09/1 1/78 Pag: 19 Espai:3

Titular:  Lamo de Espinosa presidirá la Comisión Titular:  El Estatuto dirá la última palabra
Estado - Consejo valenciano Once partidos valencianos, a favor de la

bandera sin franja azul

Data:20/06/78 Pág:23 Espai: 1 Data:21/12/78 Pag: 17 Espai:2

Titular:  Entrevista con el presidente del Consejo Titular: Martínez Castellano, candidato socialista 
del País Valenciano a la alcaldía de Valencia
Albiñana: “La autonomía se logrará con 
un cambio de Gobierno”

Data:06/07/78 Pág:28 Espa¡:3 Data:06/01/79 Pag: 10 Espai:3

Titular:  Contestan a la reciente polémica con un Titular:  I Congreso del Partido Comunista del
amplio informe País Valenciano
Profesores de la Univesidad de Valencia, “El peligro golpista se mantendrá un
por la unidad lingüística con Cataluña largo período”

6 2 8



EL PAIS 1978-1980
TITULARS SOBRE POLITICA VALENCIANA

D ata :0 6 /0 1 /7 9  Pag: 1 2  E sp a i:5  D a ta :0 7 /0 3 /7 9  Pag: 12  E s p a i:3

Titular: Presentado el primer anteproyecto para Titular: PSOE y UCD se disputan el cuarto 
el País Valenciano senador por Valencia

D a ta :0 1 /0 2 /7 9  Pag: 1 8  E sp a i:4  D a ta :2 3 /0 3 /7 9  Pag: 1 7  Espai: 1

Titular: Reivindicado el atentado por la OASPV Titular: País Valenciano
Bomba contra la sede de Fuerza Nueva Carrillo, partidario de iniciar ya contactos
en Valencia con el PSOE

D a ta :0 1 /0 2 /7 9  Pag: 1 9  E sp a i:2

Titular: Habían firmado un escrito pidiendo su 
dimisión
Querella del alcalde de Elche contra 
varios partidos y centrales sindicales

D a ta :2 3 /0 3 /7 9  Pag: 17  E s p a i:2

Titular: País Valenciano
Discrepancias en el PSOE de Castellón 
sobre la presidencia del Consejo

Data: 1 7 /0 2 /7 9  Pag: 1 4  E sp a i:3  D a ta :3 1 /0 3 /7 9  Pag: 1 7  E s p a i:2

Titular: Sobre una supuesta omisión de Titular: PSOE y PCE suscribieron un acuerdo -
papeletas marco en el País Valenciano
La Junta Electoral de Valencia rectifica al 
PCE

D a ta :2 5 /0 2 /7 9  Pag: 11 E sp a i:4  D a ta :3 1 /0 3 /7 9  Pág :21  Espai: 1

Titular: Al parecer, UCD pagó a dos jóvenes Titular: Bandera, lengua y denominación dividen 
para encargarlos a los valencianos
Carteles anónimos sobre el caso Pau

D a ta :2 5 /0 2 /7 9  Pag: 11 E sp a i:5  D a ta :2 2 /0 5 /7 9  P á g :2 2  E s p a i:2

Titular: Nuevas agresiones de Unión Nacional Titular: Se repetirán las elecciones en cuatro
mesas
La izquierda puede perder la alcaldía de 
León
Se rompe el pacto municipal gg^lche



EL PAIS 1978-1980
TITULARS SOBRE POLÍTICA VALENCIANA

Data: 15/06/79 Pág:19 Espa¡:1 Data: 15/09/79 Pág:14 Espai: 1

Titular: Declaraciones del presidente del País Titular: País Valenciano
Valenciano La presidencia de la Diputación 
José Luis Albiñana considera un valenciana puede pasar a UCD por sólo 
disparate de UCD la actual composición quince votos 
del Consell

Data:01/07 /79 Pág:17 Espai :4

Titular: Dificultades para la renovación del 
Consejo del País Valenciano

Data: 23/09/79 Pág:13 Espa¡:2

Titular: Su expulsión del PSOE ha sido 
antidemocrática, afirma 
El ex alcalde de Valencia recurre contra 
su cese

Data: 1 9/07/79 Pág:07/09/7 Espai: 1

Titular: Fue detenida una persona que portaba 
una pistola
Incidentes en Quart de Poblet al regreso 
de Albiñana de su visita a Madrid

Dat a :23/09/79 Pág:22 Espa¡:3

Titular: Autonomías
Si prospera una querella contra él 
Albiñana, dispuesto a renunciar a la 
inmunidad

Data: 19/07/79 Pág:16 Espai :2

Titular: País Valenciano
Acuerdos de los partidos mayoritarios 
para un Estatuto de Autonomía

Data:23/09/79 Pág:30 SOC Espai: 1
Titular: La situación escolar en España /7 

El decreto de bilingüismo, conflicto 
añadido en el País Valenciano

Data:07/09 /79 P á g :1 9 C U L  Espai:1

Titular: La cultura española y los cambios 
políticos/7
País Valenciano: entre la polémica y la 
recuperación

Data:25/09/79 Pag: 18 Espai:2

Titular: Los moderados son mayoría
Sin acuerdo para nombrar un portavoz 
único del País Valenciano

Data: 1 5 /09/79 Pag: 11 Espai :2

Titular: Nota de la comisión gestora del PSOE
El alcalde de Valencia ha sido expulsado 
por deficiencias en la contabilidad de su 
partido

Data: 03/10/79 Pág:23 Espai:3

Titular: Divergencias en el Consell valenciano 
sobre el decreto de bilingüismo
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EL PAIS 1978-1980
TITULARS SOBRE POLÍTICA VALENCIANA

Data:30/1 1 /7 9  P á g :2 7  E sp a¡:3 Data: 1 2 /0 4 /8 0  P á g :1 4  E sp a i:2

Titular: Educación Titular: Sancionados diez militantes socialistas
La Universidad de Valencia, paralizada de Elche
por el decreto de bilingüismo

D a ta :0 8 /1 2 /7 9  Pag: 19  E sp a i:5 Data: 1 2 /0 4 /8 0  Pag: 16  E sp a i:3

Titular: Protestas contra el decreto de Titular: País Valenciano
bilingüismo en el País Valenciano Tensiones en el PCE por un incidente

municipal

Data: 1 6 /1 2 /7 9  P á g :1 6  E sp a i:3 D a ta :2 0 /0 4 /8 0  Pag: 19  E spa¡:2

Titular: Atentado contra la sede del MC en Titular: El PSOE rechaza los planteamientos
Alicante centristas sobre la autonomía valenciana

D a ta :1 6 /1 2 /7 9  Pag: 19  Espai: 1 D a ta :2 2 /0 4 /8 0  P á g :1 9  E sp a i:2

Titular: País Valenciano Titular: Los comunistas se reafirman en la vía del
El enfrentamiento izquierda - UCD 151 para el País Valenciano
paraliza el Consejo

D a ta :0 6 /0 2 /8 0  Pag: 18  E sp a i:4 D a ta :0 8 /0 5 /8 0  P á g :2 0  Espai: 1

Titular: País Valenciano Titular: Después del debate político del día 20 en
Sin identificar los autores del atentado al el Congreso
monumento a Blasco Ibáñez UCD pretende sacar del estancamiento

el proceso autonómico valenciano

Data: 14/02/80 Pag: 16 Esp a i:5 Data: 1 1 /0 6 /8 0  Pag: 14  E sp a i:2

Titular: La Diputación de Valencia prestará Titular: El PSOE expulsa a uno de sus diputados
ayuda a la Junta andaluza por Alicante
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EL PAIS 1978-1980
TITULARS SOBRE POLÍTICA VALENCIANA

Data:  1 1/06/80 Pág:24 Espai:1 D a t a : 12/12/80 Pág:22 Espai: 1

Titular:  Se adelanta al resto de los partidos Titular:  Tribuna libre
El PSOE ofrece un estatuto para el País El "caso" valenciano, todavía
Valenciano

Data: 19/06/80 Pág:21 Espai:2 Data:30/12/80 Pag: 14 Espa¡:3

Titular:  Será dado a conocer mañana Titular: Un muerto y tres heridos por disparos de
Los comunistas valencianos elaboran un un ultraderechista en Valencia
proyecto de Estatuto de máximas 
competencias

D a t a : 19/06/80 Pág:34 Espai:2

Titular:  Manifiesto de intelectuales en favor de la 
identidad cultural valenciana

Data:13/07/80 Pág:20 Espai :  1

Titular:  La izquierda califica de manipulación las 
agresiones al presidente de la 
Diputación valenciana

Data:08/1 1/80 Pag: 17 Espai:4

Titular:  El PCE lamenta su marginación en el 
desbloqueo del proceso valenciano

Data: 12/12/80 Pág:21 Espai:2

Titular:  Dimite un miembro de la Comisión de 
Bilingüismo del País Valenciano
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DIARIO DE VALENCIA 1980 1982
TITULARS EN PRIMERA PAGINA DE POLITICA VALENCIANA

Data: 15/02/81 Espai :  7 Data: 24/04/81 Espai: 4

Titular: Para el 151
El PSPV pide los votos de UCD

Titular: Prácticamente imposible el acuerdo 
total en la redacción del estatuto 
Girona: «Potenciar las diputaciones es 
una aberración»

Data: 17/02/81 Espai: 5

Titular: La UCD regional estudia la situación 
autonómica

Data: 13/03/81 Espai: 2

Titular: El PSOE pide firmeza; el PCE, 
moderación
Diferencias entre socialistas y 
comunistas ante el proceso autonómico

Data: 21/03/81 Espai: 2

Titular: Por tercera vez
Contactos UCD-PSPV sobre autonomía

Data: 02/05/81 Espai: 3

Titular: El contenido del estatuto del País 
Valenciano
Abril Martoreli puede retrasar la 
autonomía

Data: 20/05/81 Espai: 1

Titular: El PSOE y el Gobierno valoran
positivamente el documento de los 
expertos
Se retrasará la autonomía valenciana

Data: 13/06/81 Espai: 1

Titular: Aprobado por unanimidad el estatuto de 
Benicássim
UCD acepta País Valenciano; PSOE, la 
"senyera" con azul

Data: 29/03/81 Espai: 4

Titular: UCD contesta a los socialistas
Centristas y comunistas definen sus 
ofertas autonómicas

Data: 16/04/81 Espai: 4

Titular: Cumbre autonómica en Benicássim 
Ya hay pacto sobre el esqueleto del 
estatuto

Data: 01/07/81 Espai: 3

Titular: En las agrupaciones comarcales del 
PCPV
Aumenta el rechazo al estatuto de 
Benicássim

Data: 01/07/81 Espai: 4

Titular: UCD no pacta la remodelación del 
Consell con los socialistas
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DIARIO DE VALENCIA 1980 1982
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data:  09/07/81 Espai :  2 Data:  15/09/81 Espai :  1

Ti tular:  Monsonís será presidente y Guardiola 
vicepresidente
UCD y PSOE pactaron ayer la 
remodelación del Consell

Titular:  Ayer tomó posesión el nuevo Consell 
UCD, PSOE y PC gobiernan juntos el 
País Valenciano

Data:  25/07/81 Espai :  4 Data:  09/10/81 Espai :  3

Ti tular:  Si el PSPV no acepta la remodelación 
del Consell
Los centristas pueden gobernar en 
solitario

Titular:  MonSOniS
Un 9 de octubre de convivencia

Data:  02/08/81 Espai :  1 Data:  17/10/81 Espai :  2

Titular:  Joan Lerma: «UCD - Valencia practica 
la desconcertación autonómica» 
Ofensiva del PSOE contra la gestión 
centrista en el Consell

Titular:  Por el 9 de octubre
Enfrentamiento entre gobernador y 
alcalde

Data:  04/08/81 Espai :  3 Data:  17/10/81 Espai :  4

Titular:  Socialistas, centristas y comunistas se 
reúnen mañana en el Consell 
UCD deja solo a Monsonís para 
negociar el gobierno autonómico

Titular:  Universidad
Nadie reivindica el atentado

Data:  12/08/81 Espai :  5 Data:  27/10/81 Espai :  1

Titular :  Acudirán UCD, PSPV y PCPV
"Cumbre" política para negociar el 
programa del Consell

Titular:  Primer enfrentamiento entre socialistas 
y centristas
Consell: el consenso ha durado sólo 42 
días

Data:  13/09/81 Espai :  4 Data:  12/11/81 Espai :  4

Titular :  A partir de las once y media, en la 
Gen eral itat
Mañana se constituye el nuevo Consell 
valenciano

Titular:  Presentadas cien enmiendas al estatuto
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DIARIO DE VALENCIA 1980 1982
TITULARS EN PRIMERA PAGINA DE POLITICA VALENCIANA

Data: 24/12/81 Espai: 4

Titular: El Consell cumple hoy cien días

Data: 27/02/82 Espai: 5

Titular: Consell
Monsonís pierde los papeles del 151
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LEVANTE 1981-1982
TITULARS EN PRIMERA PÁGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data: 1 5/02/81 Espai: 5
T i t u l a r :  Joan Lerma, ante la propuesta

socialista para modificar la ley de 
referéndum
UCD tiene la ocasión de 
demostrar que quiere la 
autonomía Dara el País

Data: 25/07/81 Espai:2 
T i t u l a r :  Texto de la propuesta de UCD al

’ p s p v
Para remodelar el Consell y 
reparto de carteras

Data: 29/03/81 Espai: 1
Titular:  Fernando Abril fija la postura de 

UCD
Por fin habrá autonomía 
Antes de 15 días, el proyecto ha 
de estar en el Congreso

Data: 02/08/81 Espai:3
Titular: Los socialistas no vuelven al 

Consell
Si UCD no modifica sus 
planteamientos

Data: 1 6/04/81 Espai :2
T i t u l a r :  Benicasim: Autonomía

Ultimado el esquema del texto

Data: 1 2/08/81 Espai:7 
Titular: Reunión del pleno del Consell

Data: 02/05/81 Espai: 1
T i t u l a r :  Firmado el proyecto de Estatuto 

3 alternativas para la 
denominación y bandera

Data: 20/08/81 Espai:4
T i t u l a r :  Consell: el PSOE no tiene aun 

candidatos

Data: 10/05/81 Espai:4 
T i t u l a r :  Un magnolio la perpetuará

Entrega simbólica a Benicasim del 
anteproyecto de estatuto

Data: 1 3/09/81 Espai:3
Titular: El acto cierra tres años y medio de 

política preautonómica 
Mañana se constituye el Consell. 
De nuevo todas las fuerzas 
políticas valencianas con 
representación parlamentaria

Data: 13/06/81 Espai: 1
T i t u l a r : Todos dijeron sí al estatuto de 

Benicasim
Autonomía, adelante

Data: 15/09/81 Espai: 1 
T i t u l a r :  Ayer, en el palacio de la 

Generalitat
Proclamado el nuevo Consell 
La presidencia y vicepresidencia, 
ratificadas por unanim i^g



LEVANTE 1981-1982
TITULARS EN PRIMERA PAGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data: 0 9 /1 0 /8 1  Espai: 1

Titular: 9 d'octubre
Hacer posible la convivencia 
Misión actual del Consell 
(Artículo de José Luis Manglano 
de Mas)

Data: 2 0 /0 2 /8 2  Espai: 3

Titular: Mañana, páginas 2 -  y 4 -

Especial Valencia ¡Pas a la regió 
que avanga en marxa triomfal!

Data: 1 7 /1 0 /8 1  E sp a i:3

Titular: El alcalde acusa al gobernador 
De encubrir actos terroristas 
Fernández del Río acudirá a los 
tribunales

Data: 2 0 /0 2 /8 2  Espai: 6

Titular: Mesa redonda sobre la autonomía 
valenciana

D a ta :2 7 /1 0/81 E sp a i:3

T i t u l a r :  En la página 2: Nuestra Senyera 
“La bandera de un pueblo”, por el 
catedrático valenciano Juan 
Ferrando Badía

Data: 1 0 /0 3 /8 2  Espai: 1

Titular: El estatuto valenciano en el 
Congreso.Total desilusión.La 
denominación de Reino de 
Valencia, rechazada.Resultado de 
la votación: 151 a favor; 161 en 
contra v 9 abstenciones

Data: 1 2 /1 1 /8 1  E sp a i:3

T i t u l a r :  Enmiendas
Casi un centenar al proyecto de 
estatuto valenciano

Data: 1 0 /0 3 /8 2  E s p a i:2

T i t u l a r :  Llamamiento de Valencia 2 0 0 0  
Que los valencianos saquen las 
senyeras a los balcones

Data: 1 9 /0 1 /8 2  E spa¡:4

T i t u l a r :  Fernando Abril
UCD ha llegado al límite de sus 
concesiones sobre el estatuto de 
autonomía

Data: 1 8 /0 3 /8 2  Espai: 3

Titular: El día 20 , a las 11 de la
mañana.Todos a la Generalidad. 
Convocatoria de la Coordinadora 
de Entidades Culturales del Reino 
de Valencia

Data: 0 4 /0 2 /8 2  Espai: 5

Titular: En defensa de símbolos y cultura 
valencianos
Hacia un partido regional. Ahora 
se configura una fuerza 
sociocultural

Data: 2 6 /0 3 /8 2  E s p a i;7

T i t u l a r :  El Consell, en pleno extraordinario 
Unánime condena de la violencia
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LEVANTE 1981-1982
TITULARS EN PRIMERA PAGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

Data:,03/04/82 Espai: 2
''i

Titular: Mañana, domingo.Especial 
Valencia (...) y una encuesta 
popular: Estatuto, ¿sí o no?, ¿a 
cualquier precio?

Data: 0 2 /0 6 /8 2  Espai: 3

T i t u l a r :  Se reunió el comité ejecutivo
provincial.UCD - Valencia habla 
claro.Se desvincula y contradice 
las declaraciones del ministro de 
Educación

Data: 1 3 /0 4 /8 2  Espai: 3

T itu la r :Al pan, pan...
Attard habla claro. Tema: el 
estatuto de autonomía

Data: 2 6 /0 6 /8 2  Espai: 2

T i t u l a r :  Mañana Especial Valencia.Las 
cosas claras con... Cipriano 
Ciscar Casabán

Data: 1 3 /0 4 /8 2  Espai: 6

T i t u l a r :  Espectacular acogida a “Nuestra 
encuesta popular”

Data: 22/07/82 Espa¡:3

T i t u l a r :  Los partidos, unánimes
El proceso autonómico ha valido 
la pena
Aunque ha sido largo y conflictivo

Data: 2 1 /0 4 /8 2  E sp a i:2

Titular: Estatuto Valenciano.Prácticamente 
consensuado.Lengua: Idioma 
valenciano Bandera: Senyera 
coronada con los tres escudos 
Denominación: Región o 
Comunidad Autónoma valenciana

Data: 3 0 / 0 7 /8 2  Espai: 3

T i t u l a r :  Al votar unidos socialistas y 
comunistas
Cipriano Ciscar representará a la 
Diputación en el Consell

Data: 29/04/82 Espai: 1

T i t u l a r :  Por 250 votos favorables, 14 en 
contra y 15 abstenciones. El 
estatuto aprobado 
En cuanto se tuvo la noticia en 
Valencia, la Senyera fue izada en 
las torres de la Generalitat

Data: 1 5 /0 5 /8 2  Espai: 6

T i t u l a r :  Mañana.Especial Valencia (Xavier 
Casp...)

Data: 1 7 /0 8 /8 2  Espa i:2

Titular: Continúa la polémica en torno a la 
presidencia del Consell. 
Monsonís:«Las diferencias deben 
resolverse en el terreno jurídico» 
El pleno del Consell ha elevado 
consulta al Consejo de Estado

Data: 1 8 /0 9 /8 2  Espai: 3

T i t u l a r :  Mañana. Especial Domingo 
(Países catalanes)

638



LEVANTE 1981-1982
TITULARS EN PRIMERA PAGINA DE POLÍTICA VALENCIANA

D a ta :2 6 /0 9 /8 2  Espai: 1

T i t u l a r :  Los actos se inician mañana 
Homenaje a la Senyera 
Comienza con una conferencia de 
José Luis Manglano, en Lo 
Rat-Penat

Data: 3 0 /1 0 /8 2  Espaí:3

T i t u l a r :  Mañana. Especial Valencia (“El 
histórico Reino de Valencia y su 
cultura”)

D a t a : 2 5 /1 1 /8 2  Espa i:2

T i t u l a r :  Mañana, a las 12 tomará posesión 
Joan Lerma, presidente de la 
Gene ral itat
El decreto apareció ayer en el 
BOE
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Relació de fitxes classificades per a l’análisi de contingut sobre 

les noticies de comunicació a la premsa (1989-1990).





NOTICIES SOBRE TEMES DE COMUNICACIÓ 
EN LA PREMSA VALENCIANA. 1989-1990

Mitjá 

Data: 

Pag. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
13/09/89 
25 CV 
2
La Guardia Civil 
precinta el repetidor de 
TV3 en Valencia 
Televisió 
1

Mitjá El País
Data: 21/09/89

Pag. N: 34
Espai: 4
Titular: Alfonso Salas deberá 

ser indemnizado por el 
Gruoo 16 /Breve)

Tema 1: Premsa
Tema 2: 7

Mitjá El País
Data: 21/09/89

Pág. N: 34
Espai: 3
Titular: Univisión estudia hoy el 

recurso contra las 
licencias de televisión

Tema 1: Televisió
Tema 2: 7

Mitjá El País
Data: 21/09/89

Pág. N: 57
Espai: 1
Titular: TVE adquiere los 

derechos de las ligas 
de fútbol de Italia e

Tema 1: Televisió
Tema 2: 3

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
25/09/89 
86 
1
TVE exige unos 
derechos musicales 
insólitos Dara emitir Ya 
Televisió 
3.

Mitjá El País
Data: 29/09/89

Pág. N: 15
Espai: 1
Titular: Profesionales de TVE 

amenazan con no 
cubrir la camDaña si los

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 29/09/89

Pág. N: 28 CV
Espai: 3
Titular: Fallece en Valencia el 

periodista Alberto Cid 
de Dieoo

Tema 1: Global
Tema 2: 7

Mitjá El País
Data: 29/09/89

Pág. N: 28 CV
Espai: 2
Titular: Crean una asociación 

en Cataluña para 
conseauir la receoción

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1
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Mitjá 

Data:  

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
29/09/89 
31 
2
El gobierno holandés 
prohíbe emitir a una 
cadena de televisión 
Televisió 
8

Mitjá El País
Data: 29/09/89

Pág. N: 32
Espai: 1
Titular: El diario Washington 

Post impone un código 
esoartano a sus

Tema 1: Premsa
Tema 2: 8

Mitjá El País
Data: 29/09/89

Pág. N: 78
Espai: 1
Titular: Hidroeléctrica 

Española patrocinará 
los conciertos de la

Tema 1: Radio
Tema 2: 8

Mitjá El País
Data: 07/10/89

Pág. N: 17
Espai: 3
Titular: Los democristianos 

piden un debate en el 
Parlamento EuroDeo

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 07/10/89

Pág. N: 27 CV
Espai: 1

Titular: Linde afirma que RTVV 
ha pedido el segundo 
canal

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 07/10/89

Pág. N: 27 CV
Espai: 2
Titular: Manifestación en 

Alicante a favor de la 
receoción de la

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 07/10/89

Pág. N: 32
Espai: 3
Titular: Estar al tanto de lo que 

pasa, objetivo de la 
información científica

Tema 1: Global
Tema 2: 3

Mitjá El País
Data: 07/10/89

Pág. N: 36
Espai: 2
Titular: Las agencias 

informativas creen 
necesario un manual

Tema 1: Global
Tema 2: 3
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
07/10/89 
8 
1

Badler, el "telestafador"

Televisió
8

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
25/10/89 
25 
1

El PSOE mantenía ayer 
la imagen de los 44 
famosos en su 
Televisió 
1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 15/10/89 Data: 25/10/89

Pág. N: 2 .......................................... Pág. N: 88
Espai: 3 Espai: 2
Titular: El enviado de EL PAÍS 

en Panamá se refugia 
en la embaiada

Titular: Telele

Tema 1: Premsa Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 17/10/89 Data: 02/11/89

Pág. N: 12 Pág. N: 35
Espai: 3 Espai: 2
Titular: Tres muertos en un 

atentado de los narcos 
contra el diario

Titular: Maxwell decide cerrar 
una agencia de noticias 
francesa

Tema 1: Premsa Tema 1: Global
Tema 2: 7 Tema 2: 2

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 25/10/89 Data: 10/11/89

Pág. N: 21 Pág. N: 12
Espai: 1 Espai: 3
Titular: El video electoral de 

Izquierda Unida incluye 
un Dlano aue recoae

Titular: 41 periodistas 
asesinados en 
Colombia en 10 años

Tema 1: Televisió Tema 1: Global
Tema 2: 1 Tema’ 2: 7
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai:  

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
10¡ 11/89 
17 
3
Elorriaga pidió a 
Corcuera retrasar su 
cese no dar una victoria 
Premsa 
1

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
26/11/89 
22 CV 
1
Discordia en frecuencia 
modulada

Radio
1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 10/11/89 Data: 26/11/89

Pág. N: 36 Pág. N: 27
Espai: 1 Espai: 2
Titular: Las televisiones 

privadas podrán emitir 
la carta de aiuste a

Titular: La Audiencia de Sevilla 
plantea la
inconstitucionalidad de

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 8

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 16/11/89 Data: 28/11/89

Pág. N: 22 CV Pág. N: 1 EDU
Espai: 2 Espai: 2
Titular: A Lerma le crecen los 

enanos
Titular: El papel educativo de 

la radio y la televisión

Tema 1: Radio Tema 1: Global
Tema 2: 1 Tema 2: 9

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 18/11/89 Data: 28/11/89

Pág. N: 86 Pág. N: 33 CV
Espai: 3 Espai: 2
Titular: Agustí Villaronga, 

premio de cine de RNE
Titular: La oposición dice que 

sería grave que el 
Consell no anulara la

Tema 1: Radio Tema 1: Radio
Tema 2: 4 Tema 2: 1
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai:  

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
28/11/89 
87 
1
De Aitana a Canal 9

Televisió
1

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
06/12/89 
30 
1

Diarios y revistas 
italianos se declaran en 
huelaa en solidaridad 
Premsa 
7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 06/12/89 Data: 06/12/89

Pag. N: 20 Pág. N: 3 0 ...................................
Espai: 2 Espai: 3
Titular: Televisión de Galicia, 

forzada a variar su 
información sobre la

Titular: Miguel Larrea cambia 
la dirección de El 
Diario Vasco d o r la del

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 1 Tema 2: 7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 06/12/89 Data: 06/12/89

Pág. N: 24 CV Pág. N: 30
Espai: 2 Espai: 2
Titular: Ilegalidad y tolerancia 

gubernativa
Titular: Los tribunales 

respaldan a Hersant en 
la lucha oor el control

Tema 1: Radio Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 06/12/89 Data: 06/12/89

Pág. N: 24 CV Pág. N: 51
Espai: 1 Espai: 2
Titular: Cerca de 30 

televisiones locales e 
han creado en la

Titular: La cadena de televisión 
ABC demanda al 
Gobierno de Estados

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
06/12/89 
66 
3
Comienza a emitir el 
Canal Internacional de 
TVE Dara Eurooa v 
Televisió 
3

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
14/12/89 
83 
1
La paella de Canal 9

Televisió
9

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 06/12/89 Data: 22/12/89

Pág. N: 67 Pág. N: 28 CV
Espai: 1 Espai: 2
Titular: Sueño de anciana Titular: La Redacción de Canal 

Nou-Rádio pide más 
medios a Amadeu

Tema 1: Televisió Tema 1: Radio
Tema 2: 9 Tema 2: 5

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 14/12/89 Data: 22/12/89

Pág. N: 30 CV Pág. N: 29 CV
Espai: 2 Espai: 1
Titular: Creada una comisión 

para investigar la 
concesión de licencias

Titular: Polémica constitución 
de la comisión 
investiaadora de la

Tema 1: Radio T ema 1: Radio
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 14/12/89 Data: 22/12/89

Pág. N: 36 Pág. N: 34
Espai: 2 Espai: 1
Titular: Varios directores de 

publicaciones piden 
aue se aülace el códiao

Titular: La televisión europea 
mira al Este

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 10
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
22/12/89 
34 
2
¿Cómo llenar 80 
canales?

Televisió
10

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
07/01/90 
24 
2
Conflicto en el diario 
israelí Jerusalem Post 
ante el cambio de línea 
Premsa 
8

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 22/12/89 Data: 07/01/90

Pág. N: 36 Pág. N: 2 4 ..........................................
Espai: 1 Espai: 3
Titular: Convocados los 

premios Ortega y 
Gasset de oeriodismo

Titular: Berlusconi rechaza las 
acusaciones de Anaya 
sobre Telecinco

Tema 1: Premsa Tema 1: Televisió
Tema 2: 4 Tema 2: 7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 22/12/89 Data: 07/01/90

Pág. N: 36 Pág. N: 50
Espai: 3 Espai: 3
Titular: Antonio Vázquez 

compra el 56% de 
Diario León

Titular: Falleció Francisco 
Javier García 
Fernández director

Tema 1: Premsa Tema 1: Global
Tema 2: 2 Tema 2: 7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 07/01/90 Data: 07/01/90

Pág. N: 24 Pág. N: 50
Espai: 4 Espai: 1
Titular: Un tribunal portugués 

deniega la censura 
definitiva de los videos

Titular: Ya vienen las privadas

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 9
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Mitjá El País Mitjá El País
Data: 09/01/90 Data: 17/01/90

Pág. N: 19 Pág. N: 27
Espai: 3 Espai: 1
Titular: ELI solicita en las Titular: Sindicatos y partidos

Cortes del director políticos italianos
aeneral de RTVV reaccionan contra el

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 09/01/90 Data: 17/01/90

Pág. N: 90 Pág. N: 63
Espai: 1 Espai: 1
Titular: La ONCE y Berlusconi Titular: Pan, circo y fútbol

planean apartar a
Anava de la dirección

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 9

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 17/01/90 Data: 25/01/90

Pág. N: 26 Pág. N: 29 CV
Espai: 2 Espai: 1
Titular: El informativo cultural Titular: El Consell anulará la

El ojo crítico, de Radio licencia de una emisora
Nacional, entreaa sus de FM otoraada en

Tema 1: Radio Tema 1: Radio
Tema 2: 4 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 17/01/90 Data: 25/01/90

Pág. N: 27 Pág. N: 82
Espai: 2 Espai: 1
Titular: Convenio para difundir Titular: Antena 3 comienza hoy

EL PAIS entre los su programación
escolares de Andalucía reaular

Tema 1: Premsa Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 3
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Mitjá 

D a ta : 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
02/02/90 
18 
3
Una radio y mucha 
indignación en Sevilla

Global
9

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
10/02/90 
15 
1
Semprún pide medidas 
contra la intromisión de 
la Prensa en el honor 
Global 
1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 02/02/90 Data: 10/02/90

Pág. N: 19 Pág. N: 1 5 ......................................................

Espai: 1 Espai: 2
Titular: Dos ministros aseguran 

que se cometen abusos 
al amoaro de la libertad

Titular: El Gobierno, dispuesto 
a que el Congreso elija 
al director de RTVE

Tema 1: Global Tema 1: Global
Tema 2: 1 Tema 2: 3

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 10/02/90 Data: 10/02/90

Pág. N: 10 Pág. N: 15
Espai: 3 Espai: 3
Titular: RTVE presenta su 

dimisión (chiste)
Titular: El Colegio de 

Periodistas de 
Cataluña defiende a

Tema 1: Televisió Tema 1: Radio
Tema 2: 9 Tema 2: 7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 10/02/90 Data: 10/02/90

Pág. N: 14 Pág. N: 22 CV
Espai: 2 Espai: 3
Titular: Torres decidirá el lunes 

se acusa a El Mundo 
en relación el el "caso

Titular: Tele-Elx invertirá 600 
millones en el cambio 
de su red de emisión

Tema 1: Premsa Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 3
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
10/02/90 
22 CV 
6
La cadena de televisión 
privada Antena 3 podrá 
verse en Valencia en 
Televisió 
3

Mitjá El País
Data: 10/02/90

Pág. N: 26
Espai: 2
Titular: El comité de empresa 

de EFE discrepa de las 
declaraciones de

Tema 1: Premsa
Tema 2: 8

Mitjá El País
Data: 10/02/90

Pág. N: 26
Espai: 3
Titular: Miguel Durán, nuevo 

presidente de Diario 
de Barcelona, aue

Tema 1: Premsa
Tema 2: 2

Mitjá El País
Data: 10/02/90

Pág. N: 62
Espai: 2
Titular: Suarez y Aragonés 

fichan por la SER para 
el Mundial de Fútbol

Tema 1: Radio
Tema 2: 7

Mitjá El País
Data: 10/02/90

Pág. N: 63
Espai: 1
Titular: Películas al peso

Tema 1: Televisió 
Tema 2: 9

Mitjá El País
Data: 18/02/90

Pág. N: 24
Espai: 1
Titular: Luis Solana

Tema 1: Global
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 18/02/90

Pág. N: 26
Espai: 1
Titular: La ensalada televisiva

canaria

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 18/02/90

Pág. N: 27
Espai: 2
Titular: Rodolfo Serrano, nuevo

director de la revista
Mercado

Tema 1: Premsa
Tema 2: 7
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Mitjá 

Data:  

Pág. N: 

Espai:  

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
18/02/90 
58 
1
El consejo de 
Telemadríd debatirá 
mañana la crisis en el 
Televisió 
5

Mitjá El País
Data: 20/02/90

Pág. N: 34
Espai: 3
Titular: La Asociación de la 

Prensa de Madrid 
adootará el códiao

Tema 1: Global
Tema 2: 8

Mitjá El País
Data: 20/02/90

Pág. N: 34
Espai: 2
Titular: El consejo de RTVM 

aplaza el estudio de la 
crisis denunciada oor

Tema t: Televisió
Tema 2: 5

Mitjá El País
Data: 20/02/90

Pág. N: 70
Espai: 2
Titular: Antena 3 Televisión 

emitirá 24 horas diarias 
a Dartir del 1 de marzo

Tema 1: Televisió
Tema 2: 3

Mitjá El País
Data: 20/02/90

Pág. N: 71
Espai: 1
Titular: Un violento canal

Tema 1; Televisió
Tema 2: 9

Mitjá El País
Data: 28/02/90

Pág. N: 12
Espai: 2
Titular: (Chiste)

Tema 1: Global
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 28/02/90

Pág. N: 20 CV
Espai: 4
Titular: El PP afirma que

Jaume Sendra se
marcha a casa con tres

Tema 1: Radio
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 28/02/90

Pág. N: 22 CV
Espai: 1

Titular: Elche, una explosión
de comunicación

Tema 1: Global
Tema 2: 3
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Mitjá El País Mitjá El País
Data: 28/02/90 Data: 08/03/90

Pág. N: 22 CV Pág. N: 16
Espai: 4 Espai: 2

Titular: Unión de Periodistas Titular: La oposición no
elige a Emilio Gisbert concede tregua al
como nuevo Dresidente nuevo director de RTVE

Tema 1: Global Tema 1: Global
Tema 2: 7 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 28/02/90 Data: 08/03/90

Pág. N: 27 Pág. N: 25 CV
Espai: 1 Espai: 5
Titular: Ramón Colom será Titular: Las Cortes piden que

nombrado hoy director se permita captar
de Televisión Esoañola recíorocamente los

Tema 1: Televisió Tema t: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 28/02/90 Data: 08/03/90

Pág. N: 27 Pág. N: 31
Espai: 2 Espai: 1
Titular: Las dificultades Titular: Hersant y el Grupo 16

técnicas impiden que negocian un acuerdo
TV3 se vea en sobre la oarticiDación

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 1 Tema 2: 2

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 28/02/90 Data: 08/03/90

Pág. N: 27 Pág. N: 31
Espai: 3 Espai: 2
Titular: Antena 3 de Televisión Titular: El Gobierno vasco

amplía su capital en pagará a Egin por
5.000 millones de haberle marainado de

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 7 Tema 2: 1
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Mitjá 

Data:  

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
08/03/90 
74 
1
A tres manos

Televisió
9

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
16/03/90 
32 
3
El Grupo Popular 
pregunta al Gobierno: 
38 diarios no reciben 
Premsa 
1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 08/03/90 Data: 16/03/90

Pág. N: 74 Pág. N: 86
Espai: 2 Espai: 1
Titular: La CBS levanta la 

sanción al locutor que 
criticó a nearos v

Titular: La
"empanadilla-conexión"

Tema 1: Televisió Tema 1: Rádio
Tema 2: 8 Tema 2: 9

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 16/03/90 Data: 24/03/90

Pág. N: 31 Pág. N: 70
Espai: 2 Espai: 2
Titular: La suscripción del 

capital de Tele 5 se 
cerrará en los Dróximos

Titular: Pedro Piqueras y 
Hermida, las caras del 
cambio en los

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 16/03/90 Data: 01/04/90

Pág. N: 32 Pág. N: 15
Espai: 1 Espai: 2
Titular: La Prensa británica 

estrena código de 
conducta

Titular: El ex presidente y la 
Prensa

Tema 1: Premsa Tema 1: Premsa
Tema 2: 8 Tema 2: 1
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
01/04/90 
24 
1
Celebran el galardón
en el local de un
Dresunto
Premsa
4

Mitjá El País
Data: 01/04/90

Pág. N: 25
Espai: 1
Titular: Juantxu, hoy te han 

vuelto a premiar

Tema 1: Premsa
Tema 2: 7

Mitjá El País
Data: 01/04/90

Pág. N: 25
Espai: 2
Titular: Iñaki Gabilondo: “Se he 

reconocido la voluntad 
de iueao limoio del

Tema 1: Radio
Tema 2: 4

Mitjá El País
Data: 01/04/90

Pág. N: 28
Espai: 3
Titular: El empresario Sarasola 

demanda a la revista 
ÉDOca

Tema 1: Premsa
Tema 2: 8

El País 
01/04/90 
28 
2
Canal Plus trató de 
garantizar la seguridad 
de sus instalaciones 

Tema 1: Televisió 
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 01/04/90

Pág. N: 60
Espai: 1
Titular: “No me gustaría pasar 

por tonto”

Tema 1: 
Tema 2:

Televisió
7

Mitjá El País
Data: 03/04/90

Pág. N: 16
Espai: 1
Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Egin asegura que 
Bandrés y EL PAÍS 
auieren imolicar a ETA 
Premsa 
1

Mitjá El País
Data: 03/04/90

Pág. N: 16
Espai: 4
Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Querella contra el 
equipo de investigación 
del diario El Mundo Dor 
Premsa 
1

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

656



Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
11/04/90 
54 
5
Retevisión informa

Televisió
3

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
27/04/90
3 CV
4
Mascarell releva a
Landaluce en Radio
Valencia
Radio
7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 19/04/90 Data: 27/04/90

Pág. N: 79 Pág. N: 30
Espai: 1 Espai: 3
Titular: Nuevas dudas Titular: El Supremo desestima 

una demanda de 
Cuevas contra el

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 9 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 27/04/90 Data: 27/04/90

Pág. N: 18 Pág. N: 32
Espai: 2 Espai: 2
Titular: La juez del "Caso 

Casinos" reclama a las 
emisoras de

Titular: Mattelart advierte del 
peligro de
"normalización de los

Tema 1: Radio Tema 1: Global
Tema 2: 8 Tema 2: 10

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 27/04/90 Data: 27/04/90

Pág. N: 3 CV Pág. N: 73
Espai: 3 Espai: 4
Titular: Mario Beltrán, nuevo 

presidente de la 
Asociación de la

Titular: Acuerdo entre autores y 
televisiones 
autonómicas sobre

Tema 1: Premsa Tema 1: Global
Tema 2: 7 Tema 2: 8

657



Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
27/04/90 
73 
1
El Canal Internacional 
de TVE cambiará 
Droaramas v aumentará 
Televisió 
9

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
05/05/90 
30 
1
El Philadelphia 
Inquirer, condenado a 
Daaar 3.500 millones 
Premsa 
8

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 27/04/90 Data: 05/05/90

Pág. N: 73 Pág. N: 73
Espai: 2 Espai: 3
Titular: Firma de acuerdos con 

Bélgica
Titular: La RAI exige a sus 

invitados un acta 
notarial aue indiaue

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 27/04/90 Data: 13/05/90

Pág. N: 74 Pág. N: 20
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Un misterio rumano Titular: El papel de Europa

Tema 1: Global Tema 1: Premsa
Tema 2: 9 Tema 2: 10

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 27/04/90 Data: 13/05/90

Pág. N: 75 Pág. N: 20
Espai: 2 Espai: 3
Titular: Televisión Titular: La Audiencia de 

Zaragoza absuelve a 
El Día de difamar a un

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 9 Tema 2: 8

658



Mitjá 

Data:  

Pág. N: 

Espai:  

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
13/05/90 
20 
4
Hermann Tertich, 
premio Cirilo Rodríguez

Premsa
4

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
23/05/90 
81 
3
La empresa Walt 
Disney ha aplazado la. 
comora de la 
Televisió 
7

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 15/05/90 Data: 31/05/90

Pág. N: 25 Pág. N: 2 5 ......................................
Espai: 1 Espai: 2
Titular: Hersant consigue una 

participación del 
Jornal de Noticias al

Titular: El jefe de prensa del 
PP niega ser autor del 
informe sobre

Tema 1: Premsa Tema 1: Premsa
Tema 2: 2 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 15/05/90 Data: 31/05/90

Pág. N: 25 Pág. N: 4 CV
Espai: 4 Espai: 1
Titular: El diario catalán Las 

Noticias inicia hoy su 
Dublicación

Titular: Conflicto televisivo

Tema 1: Premsa Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 5

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 23/05/90 Data: 31/05/90

Pág. N: 81 Pág. N: 81
Espai: 2 Espai: 2
Titular: Un equipo de TVE del 

programa Estadio 2  fue 
aaredido en Portuaal

Titular: La cadena 40 
Principales bate el 
récord de audiencia de

Tema 1: Televisió Tema 1: Radio
Tema 2: 7 Tema 2: 6

659



Mitjá El País Mitjá El País
Data: 31/05/90 Data: 08/06/90

Pág. N: 81 Pág. N: 4 CV
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Tele 5 reforma parte de Titular: La relación laboral en

su programación para RTVV se rige por
comoetir con el Mundial derecho orivado. seaún

Tema 1: Televisió Tema 1: Global
Tema 2: 3 Tema 2: 5

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 08/06/90 Data: 08/06/90

Pág. N: 27 Pág. N: 81
Espai: 1 Espai: 1
Titular: El Gobierno no se Titular: Canal Plus comienza

plantea conceder un su emisión en pruebas
indulto a José María a las nueve de la noche

Tema 1: Radio Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 3

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 08/06/90 Data: 08/06/90

Pág. N: 29 Pág. N: 81
Espai: 1 Espai: 4
Titular: Europa lanzará su Titular: La Agrupación de

televisión de alta Telespectadores pide
definición durante los “buen austo” a Tele 5

Tema 1: Tecnologíes Tema 1: Televisió
Tema 2: 10 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 08/06/90 Data: 08/06/90

Pág. N: 30 Pág. N: 82
Espai: 3 Espai: 1
Titular: Dimiten los directores Titular: "Butanito"

de La Gaceta de
Canarias

Tema 1: Premsa Tema 1: Radio
Tema 2: 8 Tema 2: 8
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Mitjá 

Data:  

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País
12/06/90
65
4
La huelga de actores 
de doblaje en 
Barcelona 
Televisió
5

Mitjá El País
Data: 16/06/90

Pág. N: 3 CV
Espai: 1
Titular: Morbo en el "Levante 

feliz"

Tema 1: Televisió
Tema 2: 9

Mitjá El País
Data: 16/06/90

Pág. N: 81
Espai: 4
Titular: RTVE y la soviética 

acordaron la 
renovación del

Tema 1: Global
Tema 2: 2

Mitjá El País
Data: 16/06/90

Pág. N: 81
Espai: 3
Titular: Primeras emisiones en 

alta definición en 
Eurooa del Mundial de

Tema 1: Tecnologíes
Tema 2: 10

El País 
16/06/90 
83 
1
Canal + Todo Deporte

Tema 1: 
Tema 2:

Televisió
3

Mitjá El País
Data: 20/06/90

Pág. N: 1 CV
Espai: 3
Titular: Las Cortes reabren la 

investigación de la 
concesión de emisoras

Tema t: Radio
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 20/06/90

Pág. N: 13
Espai: 4
Titular: El Partido Popular 

acusa a TVE de 
maanificar la dimisión

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 24/06/90

Pág. N: 23
Espai: 3
Titular: The Times publicó ayer 

su nuevo suplimento en 
color de los sábados

Tema 1: Premsa
Tema 2: 3

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

661



Mitjá El País Mitjá El País

Data: 24/06/90 Data: 26/06/90

Pág. N: 23 Pág. N: 29
E sp a i: 4 Espai: 1
Titular: Los trabajadores del Titular: El Estado indemnizará

diario Alerta de a un periódico al que
Santander ratificaron la excluvó de la

Tema 1: Premsa Tema 1: Premsa
Tema 2: 7 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 24/06/90 Data: 26/06/90

Pág. N: 5 Pág. N: 73
Espai: 4 Espai: 1
Titular: PRISA tuvo un Titular: El auge de los

beneficio de 8.311 concursos
millones de Desetas en

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 2 Tema 2: 9

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 24/06/90 Data: 26/06/90

Pág. N: 5 Pág. N: 73
Espai: 5 Espai: 2
Titular: José María García, Titular: La televisión juega y

condenado a dos gana
meses de arresto

Tema 1: Radio Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 9

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 26/06/90 Data: 26/06/90

Pág. N: 1 CV Pág. N: 73
Espai: 2 Espai: 3
Titular: Protesta de los obispos Titular: Un pueblo vota en

por el ciclo de cine referéndum la
erótico de Canal 9 instalación de un

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 10

662



Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai:  

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
28/06/90 
41 
5
Televisión Española 
invertirá este año 2.000 
millones en la 
Televisió 
3

Mitjá El País
Data: 04/07/90

Pág. N: 27
Espai: 2
Titular: Constituida la primera 

Asociación Europea de 
Escuelas de

Tema 1: Global
Tema 2: 7

Mitjá El País
Data: 04/07/90

Pág. N: 27
Espai: 3
Titular: El Instituto Internacional 

de Prensa (IPI) protesta 
Dor la suspensión

Tema 1: Premsa
Tema 2: 1

Mitjá El País
Data: 04/07/90

Pág. N: 29
Espai: 2
Titular: Inminente indulto del 

Gobierno a García

Tema 1: Radio
Tema 2: 8

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
04/07/90 
30 
3
Publicada una 
antología de la revista 
Nove He fíevue 
Premsa 
3

Mitjá El País
Data: 12/07/90

Pág. N; 65
Espai: 3
Titular: Desequilibrio entre 

audiencias y tarifas 
publicitarias en TV

Tema 1: Televisió
Tema 2: 9

Mitjá El País
Data: 12/07/90

Pág. N: 65
Espai: 4
Titular: Los premios Marujas 

Tesauro recaen en 
todas las cadenas

Tema 1: Televisió
Tema 2: 4

Mitjá El País
Data: 28/07/90

Pág. N: 41
Espai: 1

Titular: La cadena Rato, de la 
ONCE, compra el 
edificio de su nueva

Tema 1: Radio
Tema 2: 2

663



Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
28/07/90 
41 
2
Los fundadores de El 
Sol y Telemadrid 
neaocian su vuelta a 
Televisió 
7

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

El País 
08/09/90 
41 
6
Las privadas, en el País 
Vasco

Televisió
3

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 28/07/90 Data: 08/09/90

Pág. N: 41 Pág. N: 44
Espai: 4 Espai: 2
Titular: Antena 3 TV presentará 

en otoño su imagen de 
madurez, seaún Martín

Titular: Paciencia

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 9

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 08/09/90 Data: 16/09/90

Pág. N: 2 CV Pág. N:

Espai: 3 Espai: 1
Titular: Agramunt dice que los 

socialistas debieron 
consensuar la lenaua

Titular: Las programaciones 
más competitivas de la 
historia de la televisión

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 9

Mitjá El País Mitjá El País
Data: 08/09/90 Data: 18/09/90

Pág. N: 41 Pág. N: 26
Espai: 3 Espai: 1
Titular: Canal + compra tres 

partidos de la sección 
esDañola en la

Titular: La alianza de dos 
imperios (despiece)

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 3 Tema 2: 2
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Mitjá El País Mitjá El País
Data: 18/09/90 Data: 18/09/90

Pág. N: 65 Pág. N: 67
Espai: 1 Espai: 1
Titular: La ley de los Ángeles Titular: La carrera empezó el

gana el Emmy lunes

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 4 Tema 2: 9

Mitjá El País Mitjá Las Provincias
Data: 18/09/90 Data: 05/09/89

Pág. N: 65 Pág. N: 15
Espai: 2 Espai: 1
Titular: Doc Comparato, un Titular: Fabregat: “No pienso

brasileño tolerar la competencia
entusiasmado Dor la desleal”

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 9 Tema 2: 1

Mitjá El País Mitjá Las Provincias
Data: 18/09/90 Data: 05/09/89

Pág. N: 65 Pág. N: 15
Espai: 3 Espai: 2
Titular: El papel integrador de Titular: Hoy empiezan las

la televisión en el emisiones en prueba
Mediterráneo. de la TVV

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 10 Tema 2: 3

Mitjá El País Mitjá Las Provincias
Data: 18/09/90 Data: 05/09/89

Pág. N: 65 Pág. N: 15
Espai: 5 Espai: 3
Titular: Acuerdo entre ETB Y Titular: Orden de clausura de

FR-3 los repetidores de TV3

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 1
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Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias

Data: 05/09/89 Data: 21/09/89

Pág. N: 16 Pág. N: 24
Espai: 3 Espai: 1
Titular: Lo de la frecuencia de 

la TVV “era previsible”
Titular: La entretenida vida de 

Juan Sin Tele

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 9

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 13/09/89 Data: 29/09/89

Pág. N: 17 Pág. N: 28
Espai: 1 Espai: 2
Titular: Televisió Valenciana Titular: Canal Nou: una fórmula

per davant de tot de radio mixta

Tema 1: Televisió Tema 1: Radio
Tema 2: 1 Tema 2: 3

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 13/09/89 Data: 29/09/89

Pág. N: 22 Pág. N: 3
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Acció Cultural clausura Titular: Los partidos de

''voluntariamente" tres oposición presentan un
de los cuatro video aue demuestra la

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 13/09/89 Data: 07/10/89

Pág. N: 5 Pág. N: 18
Espai: 3 Espai: 4
Titular: Televisión a rayas Titular: IU, fuera de la

Comisión de Radio y
TV en Valencia

Tema 1: Televisió Tema 1: Global
Tema 2: 1 Tema 2: 1

666



Mitjá 

Data: 

Pag. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
07/10/89 
22 
1
Fabregat: “Me gustaría
hacer un poco d e ...............
imoerialismo con la 
Televisió 
1

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
18/11/89 
16 
4
UV sólo apareció 30 
segundos en el Centro 
Reaional de TVE 
Televisió 
1

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 07/10/89 Data: 18/11/89

Pag. N: 28 Pág. N: 35
Espai: 1 Espai: 3
Titular: TVV: Todo a punto Titular: Ja es veu TVV-Canal 9 

a Catalunya!

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 07/10/89 Data: 26/11/89

Pág. N: 49 Pág. N: 18
Espai: 4 Espai: 1
Titular: TVV, TV3 Titular: Gayá acusa de 

"presunta
Drevaricación" al D. G.

Tema 1: Televisió Tema 1: Radio
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 17/10/89 Data: 26/11/89

Pág. N: 31 Pág. N: 71
Espai: 1 Espai: 3
Titular: TVE tiene en marcha 

40 series de 
oroducción nacional

Titular: Cauce 2000 dedica 
número a la
Comunidad Valenciana

Tema 1: Televisió Tema t: Premsa
Tema 2: 3 Tema 2: 3

667



Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
28/11/89 
38 
1
Según una encuesta, 
los niños prefieren ver 
la TV a iuaar con sus 
Global 
9

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
14/12/89 
2 
4
Tribuna de Actualidad

Premsa
6

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 28/11/89 Data: 14/12/89

Pág. N: 73 Pág. N: 32
Espai: 1 Espai: 3
Titular: Una de las tres TV 

privadas será rentable; 
otra eauilibrada. v la

Titular: Premio Periodismo 
Lucio Sanz a la 
información tecnolóaica

Tema 1: Televisió Tema 1: Tecnologíes
Tema 2: 9 Tema 2: 4

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 06/12/89 Data: 22/12/89

Pág. N: 7 Pág. N: 12
Espai: 3 Espai: 2
Titular: Miguel Larrea, nuevo 

director para el 
relanzamiento del

Titular: Muere en un tiroteo un 
fotógrafo de El País

Tema 1: Premsa Tema 1: Premsa
Tema 2: 7 Tema 2: 7

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 14/12/89 Data: 22/12/89

Pág. N: 18 Pág. N: 20
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Las Cortes investigarán 

la concesión de las 
FMs

Titular: La comisión de 
investigación de las FM 
se constituvó en medio

Tema 1: Radio Tema 1: Radio
Tema 2: 1 Tema 2: 1

668



Mitjá 

Data:  

Pág. N: 

Espai: 

Titular;

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
22/12/89 
38 
1

Suplemento TV rompe 
techo: 1.600.000 
eiemolares 
Premsa 
4

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
25/01/90 
33 
3
UV en Diputación 
devuelve "la pelota" a 
Maraareto 
Televisió 
1

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 22/12/89 Data: 25/01/90

Pag. N: 8 Pág. N: 5
Espai: 2 Espai: 3
Titular: Ei Gobierno regulará 

durante esta legislatura 
la TV oor cable

Titular: Televisiones privadas

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 9

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 07/01/90 Data: 25/01/90

Pág. N: 67 Pág. N: 70
Espai: 3 Espai: 1

Titular: Antena 3 Televisión 
apuesta por los 
concursos en su

Titular: Las emisiones de 
Antena 3 TV se verán 
en Valencia en marzo

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 3

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 25/01/90 Data: 02/02/90

Pág. N: 13 Pág. N: 4
Espai: 1 Espai: 3
Titular: Sendra ha adjudicado 

3 FMs a "amigos suyos"
Titular: Los periodistas de TVE 

protestan porque no se 
emitió en directo

Tema 1: Radio Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1
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Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias

Data: 02/02/90 Data: 28/02/90

Pág. N: 47 Pág. N: 62
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Prohibido el acceso de Titular: Procono, una TV por

las TV a los campos de cable que refleja la vida
fútbol de los barrios

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 3

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 18/02/90 Data: 28/02/90

Pág. N: 34 Pág. N: 62
Espai: 3 Espai: 2
Titular: José Luis Vivas, Titular: Ramón Colom acepta

director de Antena 3 la dirección de TVE
TV. en Valencia

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 7

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 20/02/90 Data: 08/03/90

Pág. N: 42 Pág. N: 19
Espai: 1 Espai: 3
Titular: Consejo de Cultura: no Titular: Las Cortes quieren que

cabe investidura; el se vean todas las
Príncioe va es Príncioe autonómicas

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 28/02/90 Data: 16/03/90

Pág. N: 17 Pág. N: 32
Espai: 3 Espai: 1
Titular: El Gobierno dice que Titular: Retevisión no presta el

no hay sitio para TV3 mismo servicio a RTVE
en la Comunidad aue a las privadas

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 9 !

i
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Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 16/03/90 Data: 03/04/90

Pág. N: 46 Pág. N: 54
Espai: 2 Espai: 1
Titular: El Ayuntamiento de Titular: Una revista recoge la

Denia desestima una actividad del Centro de
TV oor cable Protección v Estudio

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 3 Tema 2: 3

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 24/03/90 Data: 03/04/90

Pág. N: 62 Pág. N: 9
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Canal 9 estudia la Titular: El empresario Sarasola

posibilidad de ampliar pide 300 millones a
el informativo del ÉDoca

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 3 Tema 2: 8

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 01/04/90 Data: 03/04/90

Pág. N: 70 Pág. N: 9
Espai: 1 Espai: 2
Titular: José Luis Balbín: “No Titular: El fiscal Torres perdió

guardo rencor a la TV el pulso con El Mundo
Dública”

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 7 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 03/04/90 Data: 11/04/90

Pág. N: 5 Pág. N: 4
Espai: 1 Espai: 4
Titular: La libertad de Titular: "Telecinco" empieza a

expresión o Petra, superar en audiencia a
criada Dara todo la Primera Cadena en

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 6
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Tituiar:

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
19/04/90 
30 
3
El IVAJ y Canal 9 
convocarán el concurso 
Rock 90 
Televisió 
3

Mitjá Las Provincias
Data: 27/04/90

Pág. N: 4
Espai: 4
Titular: Luis del Olmo denuncia 

las concesiones de FM 
(Brevel

Tema 1: Radio
Tema 2: 8

Mitjá Las Provincias
Data: 05/05/90

Pág. N: 2
Espai: 2
Titular: El Suplemento 

Semanal

Tema 1: Premsa
Tema 2: 4

Mitjá Las Provincias
Data: 05/05/90

Pág. N: 24
Espai: 2
Titular: LAS PROVINCIAS dio 

la primicia del último 
descubrimiento del

Tema 1: Premsa
Tema 2: 4

Mitjá Las Provincias
Data: 05/05/90

Pág. N: 35
Espai: 4
Titular: Canals: Nuevas 

instalaciones de Radio 
K en la Casa de la

Tema 1: Radio
Tema 2: 3

Mitjá Las Provincias
Data: 05/05/90

Pág. N: 70
Espai: 1
Titular: ¡Candau, qué noche

nos has dado!

Tema 1: Televisió
Tema 2: 9

Mitjá Las Provincias
Data: 13/05/90

Pág. N: 30
Espai: 1
Titular: Todo lo que se dijo en

"Nosaltes (i) els
valencians"

Tema 1: Global
Tema 2: 9

Mitjá Las Provincias
Data: 15/05/90

Pág. N: 2
Espai: 4
Titular: El humor de Canal 9

Radio

Tema 1: Radio
Tema 2: 9
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Mitjá Las Provincias 
Data: 15/05/90

Pág. N: 2
Espai: 4
Titular: TVE

Tema 1: 
Tema 2:

Televisió
6

Mitjá Las Provincias
Data: 31/05/90

Pág. N: 78
Espai: 2
Titular: Un canal inglés emitirá 

una señal para que los 
videos araben sólo lo

Tema 1: Tecnologíes
Tema 2: 10

Mitjá Las Provincias
Data: 16/06/90

Pág. N: 28
Espai: 4
Titular: Antena 3 supera sus 

previsiones de 
audiencia v oublicidad

Tema 1: Televisió
Tema 2: 6

Mitjá Las Provincias
Data: 26/06/90

Pág. N: 18
Espai: 2
Titular: Duro documento de 

todos los obispos 
valencianos contra

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias
Data: 26/06/90

Pág. N: 22
Espai: 1
Titular: Cuando nació en

Valencia Radio Popular

Tema 1: Rád'lO 
Tema 2: 3

Mitjá Las Provincias
Data: 26/06/90

Pág. N: 36
Espai: 1
Titular: Canal 9, tercera TV

española en índice de
audiencia

Tema 1: Televisió
Tema 2: 6

Mitjá Las Provincias
Data: 04/07/90

Pág. N: 35
Espai: 3
Titular: La voz del "buen

pastor" y la pornografía

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias
Data: 04/07/90

Pág. N: 35
Espai: 4
Titular: Por favor, señores

Tema 1: Televisió 
Tema 2: 1
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Mitjá 

D a ta : 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
20/07/90 
62 
1
La Televida es copia

Televisió
9

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Las Provincias 
08/09/90 
18 
1
Cada medio de 
comunicación tiene su 
librico 
Premsa 
8

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 28/07/90 Data: 08/09/90

Pág. N: 54 Pág. N: 36
Espai: 1 Espai: 1
Titular: TVE: Preferencia para 

comprar productos de 
la Warner Bros

Titular: El valenciano de la 
televisión (2)

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 08/09/90 Data: 08/09/90

Pág. N: 10 Pág. N: 62
Espai: 4 Espai: 2
Titular: Rechazada la 

recepción recíproca de 
TVV-TV3

Titular: Presidente de Onda 
Limpia: La violencia en 
TV se ha imDuesto en

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 8

Mitjá Las Provincias Mitjá Las Provincias
Data: 08/09/90 Data: 08/09/90

Pág. N: 10 Pág. N: 8
Espai: 4 Espai: 5
Titular: Rechazada la 

recepción recíproca 
T W -T V 3

Titular: Interviú enviará 
ejemplares a los 
marineros esDañoles

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 1 Tema 2: 4
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Mitjá Las Provincias Mitjá Levante-EMV

Data: 08/09/90 Data: 26/06/76
Pág. N: 8 Pág. N: 76
Espai: 4 Espai: 1
Titular: Antena 3 TV ampliará Titular: Los obispos

lá inversión de capital valencianos lanzan un
extranjero comunicado contra la

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Levante-EMV
Data: 26/09/90 Data: 05/09/89

Pag. N: 34 Pág. N: 4 '..........................................
Espai: 2 Espai: 1
Titular: Sigue en pie el Titular: TVV empieza hoy sus

proyecto de Valencia emisiones
como sede de Euro

Tema 1: Televisió Tema t: Televisió
Tema 2: 10 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Levante-EMV
Data: 26/09/90 Data: 13/09/89

Pág. N: 41 Pág. N: 16
Espai: 1 Espai: 4
Titular: La lengua es diversa Titular: La asamblea de

vecinos y la TV3

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Las Provincias Mitjá Levante-EMV
Data: 26/09/90 Data: 13/09/89

Pág. N: 9 Pág. N: 16
Espai: 1 Espai: 5
Titular: García Candau pide Titular: Ilusión y esperanza en

20.000 millones de T W
subvención oara TVE

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1
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Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 13/09/89 Data: 21/09/89

Pág. N: 68 Pág. N: 7

Espai: 1 Espai: 2
Titular: El ministerio clausura el Titular: El tema del agua, la

remisor de TV3 en deuda social y la TV3
Valencia v ACPV cierra centrarán los ataaues a

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2:

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 13/09/89 Data: 29/09/89

Pág. N: 68 Pág. N: 19
Espai: 2 Espai: 3
Titular: El Consell valenciano Titular: Una polémica

de Cultura manifiesta interesada
aue la televisión

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 13/09/89 Data: 29/09/89

Pág. N: 68 Pág. N: 20
Espai: 3 Espai: 5
Titular: UGT desmiente su Titular: TVV, sí; TV3, no

apoyo al anuncio
Dublicado oor Acció

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 21/09/89 Data: 29/09/89

Pág. N: 68 Pág. N: 31
Espai: 1 Espai: 2
Titular: TVE-Valencia recorta Titular: Los medios de

su programación en comunicación
noviembre v oasa a la comarcales ante

Tema 1: Televisió Tema 1: Global
Tema 2: 3 Tema 2: 10
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Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 29/09/89 Data: 07/10/89

Pág. N: 68 Pág. N: 4
Espai: 3 Espai: 1
Titular: La comisión de RTVV Titular: Gil Lázaro desautoriza

pide la presencia de a Pedro Agramunt en la
Fabreaat Droouesta de

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 29/09/89 Data: 07/10/89

Pág. N: 68 Pág. N: 4 '
Espai: 1 Espai: 3
Titular: Canal 9 Radio Titular: El PCPE está a favor de

empezará sus que se pueda ver la
emisiones con un TV3

Tema 1: Rádio Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 29/09/89 Data: 07/10/89

Pág. N: 68 Pág. N: 5
Espai: 4 Espai: 1
Titular: Los andaluces de la Titular: Linde: RTVV exige el

Comunidad solicitan segundo canal para
aue Canal Sur Dueda aue no lo ocuoe TV3

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 29/09/89 Data: 07/10/89

Pág. N: 68 Pág. N: 68
Espai: 4 Espai: 2
Titular: Las entidades Titular: Hermida, Lobatón y

europeas de cine y TV Ángeles Caso, en la
aoovarán la TV sin proaramación de Radio

Tema 1: Televisió Tema 1: Rádio
Tema 2: 3 Tema 2: 7
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai:  

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV 
07/10/89 
68 
1

Joan Lerma inaugura 
hoy el centro de 
producción de la TVV 
Televisió 
3

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
17/10/89
16
2

En defensa de Amadeo 
y Juan

Televisió
1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 15/10/89 Data: 17/10/89

Pág. N: 15 Pág. N: 16
Espai: 1 Espai: 6
Titular: La torre de 

telecomunicaciones 
tendrá 290 metros de

Titular: Anárem a TV3

Tema 1: Tecnologíes Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 15/10/89 Data: 17/10/89

Pág. N: 40 Pág. N: 2

Espai: 1 Espai: 3
Titular: El Espectador, punto de 

mira de las balas de la 
mafia del narcotráfico

Titular: Amics de ('Academia 
exige firmeza en la ley

Tema 1: Premsa Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 15/10/89 Data: 17/10/89

Pág. N: 66 Pág. N: 57
Espai: 1 Espai: 2

Titular: El 46% de la población 
prefiere la TVV en 
castellano, v más de un

Titular: El PP protesta ante 
RTVE por el uso de la 
fiaura del Rev en el

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1
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Mitjá Levante-EMV
Data: 17/10/89

Pág. N: 76
Espai: 2
Titular: EEUU y la CE se 

declaran la guerra 
comercial Dor las series

Tema 1: Televisió
Tema 2: 7

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
17/10/89
76
3
La dirección de TVV da 
el visto bueno al primer 
esoacio del concurso “1 
Televisió 
3

Mitjá Levante-EMV
Data: 17/10/89

Pág. N: 9
Espai: 2
Titular: El PSOE ocupó el 44 

por ciento de la 
información sobre los

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV
Data: 25/10/89

Pág. N: 30
Espai: 5
Titular: Sobre la TV3

Tema 1: Televisió
Tema 2: 1

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
25/10/89
51
6
Protesta de la 
Asociación de la 
Prensa de Sevilla 
Premsa 
5

Mitjá Levante-EMV
Data: 25/Í0/89

Pág. N: 51
Espai: 7
Titular: Los periodistas de 

Canal Sur obedecen a 
laJEC

Tema 1: Televisió
Tema 2: 7

Mitjá Levante-EMV
Data: 25/10/89

Pág. N: 54
Espai: 5
Titular: Campaña para liberar a 

40 periodistas 
detenidos

Tema 1: Global
Tema 2: 7

Mitjá Levante-EMV
Data: 25/10/89

Pág. N: 9
Espai: 2
Titular: RTVV: Muy personal

Tema 1: Televisió
Tema 2: 3
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Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 10/11/89 D ata: 28/11/89

Pág. N: 5 Pág. N: 7
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Sendra: ‘Tengo Titular: TVV es una de las

fundadas sospechas de autonómicas con
los intereses menor índice de

Tema 1: Rádio Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 6

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 18/11/89 Data: 06/12/89

Pág. N: 14 Pág. N: 16
Espai: 3 Espai: 1
Titular: Ja es veu TVV-Canal 9 Titular: Los "comics" y

a Catalunya! "fanzines" pasa una
ÓDOca de crisis en

Tema 1: Televisió Tema 1: Global
Tema 2: 1 Tema 2: 6

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 18/11/89 Data: 06/12/89

Pág. N: 6 Pág. N: 68
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Gayá (PP): “El PSOE Titular: Brasil es el "gran

ofrece acciones de las monstruo" de las
emisoras de FM Dara televisiones orivadas

Tema 1: Rádio Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 7

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 26/11/89 Data: 14/12/89

Pág. N: 74 Pág. N: 24
Espai: 3 Espai: 1
Titular: La lengua oficial de Titular: Bandrés quiere que la

TVV CE obligue al Gobierno
a Dermitir la

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
14/12/89
6
1
La negra má de la 
censura en TVV

Televisió
9

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
22/12/89
36
1
UV, EU y PSOE se 
reparten la comisión de 
las FM tras una 
Rádio 
1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 14/12/89 Data: 22/12/89

Pág. N: 76 Pág. N: 4
Espai: 1 Espai: 1
Titular: El COOB producirá más 

de 1.700 horas de TV
Titular: Un fotógrafo de El 

País muere al ser 
tiroteado oor varios

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 3 Tema 2: 7

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 14/12/89 Data: 22/12/89

Pág. N: 79 Pág. N: 76
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Las Cortes aprueban la 

creación de una 
comisión de

Titular: La dimisión del Jefe de 
informativos pone de 
relieve la falta de

Tema 1: Radio Tema 1: Rádio
Tema 2: 1 Tema 2: 5

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 22/12/89 Data: 07/01/90

Pág. N: 19 Pág. N: 6
Espai: 1 Espai: 3
Titular: Ruidos en las FM Titular: El CDS quiere que 

algunos debates de las 
cortes se emitan

Tema 1: Rádio Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1
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Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 07/01/90 Data: 17/01/90
Pág. N: 65 Pág. N: 68
Espai: 4 Espai: 1
Titular: Anaya y Berlusconi Titular: RTVV ha obviado la

inician una "guerra situación laboral que
abierta" Dor la TV existe en los restantes

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 5

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 07/01/90 Data: 10/02/90

Pág. N: 66 Pág. N: 67
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Los sueldos de los Titular: El segundo sumario

directores de la RTVV sobre el remisor de TV3
son similares a los de siaue sin aoarecer

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 17/01/90 Data: 10/02/90

Pág. N: 18 Pág. N: 68
Espai: 2 Espai: 3
Titular: TVV, ¿de todos los Titular: El Gobierno pide la

valencianos? urgente elección de los
seis consejeros del

Tema 1: Televisió Tema 1: Global
Tema 2: 1 Tema 2: 5

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 17/01/90 Data: 10/02/90

Pág. N: 67 Pág. N: 68
Espai: 1 Espai: 1
Titular: El consejo de Titular: Martín Ferrán: “Estamos

administración de trabajando
RTVM aDOva la intensamente Doraue

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 3
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Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 10/02/90 Data: 20/02/90

Pág. N: 68 Pág. N: 76
Espai: 2 Espai: 1
Titular: La isla de La Cartuja Titular: TVV mantiene una

será la sede del nuevo audiencia de algo más
centro reaional de TVE de un millón de

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 6

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 18/02/90 Data: 28/02/90
Pág. N: 66 Pág. N: 44
Espai: 1 Espai: 4
Titular: La Xunta podría Titular: El juez vuelve a

nombrar director rechazar la querella
aeneral de RTVG si no contra El Mundo

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Temé 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 20/02/90 Data: 28/02/90

Pág. N: 6 Pág. N: 68
Espai: 2 Espai: 5
Titular: La Generalitat quiere Titular: Antena 3 TV decide hoy

mejorar sus relaciones Ja ampliación de su
informativas caDital actual en un

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 7

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 20/02/90 Data: 08/03/90

Pag. N: 6 Pág. N: 17
Espai: 1 Espai: 7
Titular: El presupuesto de TVV Titular: TV y TVV

supera en 3.500
millones Ja orevisión

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 9

683



Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 08/03/90 Data: 08/03/90
Pág. N: 18 Pág. N: 76
Espai: 3 Espai: 1
Titular: ¿Da la libertad de Titular: Monleón inicia hoy un

expresión derecho a espacio semanal en
calumniar? Canal 9 Radio dentro

Tema 1: Global Tema 1: Rádio
Tema 2: 8 Tema 2: 3

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 08/03/90 Data: 08/03/90

Pág. N: 22 Pág. N: 76
Espai: 7 Espai: 3
Titular: Radio Funny emite los Titular: Las Cortes aprueban la

lunes un programa supresión de fronteras
fallero Dara las autonómicas

Tema 1: Rádio Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 08/03/90 Data: 08/03/90

Pág. N: 48 Pág. N: 79
Espai: 1 Espai: 5
Titular: El director general de Titular: Agramunt critica a

RTVE afirma que no Barrionuevo por TV3
será un muñeco del

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 1 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 08/03/90 Data: 13/03/90

Pág. N: 75 Pág. N:

Espai: 6 Espai: 1
Titular: El ministerio estudia la Titular: Levante-EMV es el

petición de prórroga de tercer mejor diario
Canal Plus TV reaional v local de

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 1 Tema 2: 4
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Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
16/03/90
19
1
Austeridad Televisiva

Televisió
1

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
24/03/90
17
3
La mayoría de las 
televisiones por cable 
se han creado con 
Televisió 
2

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 16/03/90 Data: 24/03/90
Pág. N: 43 Pág. N: 20
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Irak ejecuta a un 

periodista británico, 
acusado de esoionaie.

Titular: Cara al sol que más 
calienta

Tema 1: Premsa Tema 1: Global
Tema 2: 7 Tema 2: 8

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 16/03/90 Data: 24/03/90

Pág. N: 70 Pág. N: 24
Espai: 1 Espai: 1
Titular: El recorte 

presupuestario de 
RTVV Dodría sianificar

Titular: El borrador de los 
presupuestos de Chiva 
Drovoca la marcha de

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 16/03/90 Data: 24/03/90

Pág. N: 70 Pág. N: 71
Espai: 2 Espai: 1
Titular: TVE no suprimirá los 

informativos territoriales 
a Detición de Candau

Titular: La prensa portuguesa 
cae en picado tras vivir 
18 meses en un auae

Tema 1: Televisió Tema 1: Premsa
Tema 2: 3 Tema 2: 3
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Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 28/03/90 Data: 11/04/90

Pág. N: 70 Pág. N: 51
Espai: 4 Espai: 1
Titular: El Supremo prima la 

libertad de expresión 
sobre el honor

Titular: El mig any de TVV

Tema 1: Global Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 3

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 01/04/90 Data: 11/04/90

Pág. N: 66 Pág. N: 52
Espai: 1 Espai: 3
Titular: Preocupación en los Titular: La COPE espera

estudios valencianos aumentar en un 20 por
oor el recorte ciento sus oventes en

Tema 1: Televisió Tema 1: Rádio
Tema 2: 3 Tema 2: 6

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 01/04/90 Data: 11/04/90

Pág. N: 66 Pág. N: 52
Espai: 4 Espai: 1
Titular: El grupo Zeta anuncia Titular: TVV negocia con la

que recurrirá la dirección del Palau de
moratoria concedida a la Música la

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 7 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 03/04/90 Data: 27/04/90

Pág. N: 76 Pág. N: 36
Espai: 1 Espai: 1
Titular: Ningún programa de Titular: Levante-EMV ya recibe

T W  se encuentra entre noticias a través del
los diez más vistos de Satélite Atlántico

Tema 1: Televisió Tema 1: Tecnologíes
Tema 2: 6 Tema 2: 10
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Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV

Data: 27/04/90 Data: 23/05/90
Pág. N: 76 Pág. N: 76
Espai: 1 Espai: 1

Titular: TVE-CV es uno de los Titular: EE acusa RTVE de
centros con más marginar al euskera
oublicidad del ente frente a otras lenauas

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 05/05/90 Data: 31/05/90

Pág. N: 76 Pág. N:

Espai: 4 Espai: 1

Titular: El ingreso en la UER de Titular: García Candau afirma
las TV autonómicas que RTVE promoverá el
depende de RTVE inareso de las TV

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 3

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 13/05/90 Data: 31/05/90

Pág. N: Pág. N: 75
Espai: 3 Espai: 1

Titular: RTVV utiliza un hotel de Titular: Calviño afirma que no
tres estrellas para trabajará a las órdenes
neaociaciones del de las Drivadas

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 7

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 23/05/90 Data: 08/06/90

Pág. N: 76 Pág. N: 40
Espai: 3 Espai: 2
Titular: La cadena RATO Titular: Canal Plus inicia esta

cambia de nombre tras noche sus emisiones
ser adauirida Dor la en Druebas con

Tema 1: Rádio Tema 1: Televisió
Tema 2: 2 Tema 2: 3
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Mitjá Levante-EMV
Data: 08/06/90

Pág. N: 40
Espai: 3
Titular: Sólo las poblaciones 

con más de 100 mil 
habitantes oodrán tener

Tema 1: Televisió
Tema 2: 8

Mitjá Levante-EMV
Data: 16/06/90

Pág. N:

Espai: 1
Titular: “Los "40 principales" es

una radio tocadiscos
aue no comoarto”

Tema 1: Rádio
Tema 2: 9

Mitjá Levante-EMV
Data: 16/06/90

Pág. N:

Espai: 1
Titular: Los filmes son las

espacios de TVV que
más ven los

Tema 1: Televisió
Tema 2: 6

Mitjá Levante-EMV
Data: 16/06/90

Pág. N: 2
Espai: 7
Titular: Amadeu Fabregat

Tema 1: Televisió
Tema 2: 9

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
24/06/90

1
Los informativos de 
TVE Aitana superan a 
Noticies 9 
Televisió 
6

Mitjá Levante-EMV
Data: 24/06/90

Pág. N:

Espai: 4
Titular: El convenio de RTVV 

prevé una subida 
salarial del 14%

Tema 1: Televisió
Tema 2: 3

Mitjá Levante-EMV
Data: 24/06/90

Pág. N:

Espai: 5
Titular: Canal 10 Valencia ha 

sido sancionado por la 
Dirección Provincial de

Tema 1: Televisió
Tema 2: 5

Mitjá Levante-EMV
Data: 26/06/90

Pág. N:

Espai: 1
Titular: Los "culebrones" son el 

negocio más rentable 
de las TV

Tema 1: Televisió
Tema 2: 6
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Mitjá 

Data:  

Pág. N: 

Espai:  

Titular;

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
26/06/90

2
Candau explicará en el 
Parlamento el 
seauimiento de las 
Televisió 
1

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
28/07/90
75
1
Hay que apoyar el 
sector audiovisual

Televisió
1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 04/07/90 Data: 16/09/90

Pág. N: 76 Pág. N:

Espai: 1 Espai: 1
Titular: “El Tribunal 

Constitucional nos ha 
tomado el Délo con la

Titular: Sindicatos, profesores 
y alumnos condenan 
las normas linaüísticas

Tema 1: Rádio Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 04/07/90 Data: 16/09/90

Pág. N: 76 Pág. N:

Espai: 3 Espai: 3
Titular: Delgado se muestra 

favorable a la inclusión 
de Dublicidad en RNE-1

Titular: El consell polític de EU 
acuerda solicitar el 
cese de Fabreaat

Tema 1: Radio Tema 1: Televisió
Tema 2: 8 Tema 2: 1

Mitjá Levante-EMV Mitjá Levante-EMV
Data: 12/07/90 Data: 18/09/90

Pág. N: Pág. N: 76
Espai: 2 Espai: 2
Titular: Canal Plus comienza a 

emitir desde 
laraometraies v

Titular: El gran titella

Tema 1: Televisió Tema 1: Televisió
Tema 2: 3 Tema 2: 1
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Mitjá Levante-EMV
Data: 26/09/90

Pág. N:

Espai: 2
Titular: La radio mal entendida

Tema 1: Rádio
Tema 2: 8

Mitjá 

Data: 

Pág. N: 

Espai: 

Titular:

Tema 1: 
Tema 2:

Levante-EMV
26/09/90

Diputados del PSPV 
critican la política 
linaüística de Fabreaat 
Televisió 
1



Resum de I’análisi quantitativa sobre les noticies de comunicació

a la premsa (1989-1990).





I.5.- Resum de l’análisi quantitativa sobre les noticies de comunicació 

a ia premsa (1989-1990).

El conjunt de noticies sobre comunicació aparegudes ais diaris El País, Levante i 

Las Provincias durant el període que va des de setembre del 1989 a setembre 

del 1990 s'han classificat des de dos criteris diferents i amb les categoríes 

respectives. Un primer criteri ha estat seleccionar les noticies atenent les 

categories temátiques segons que tractaren de la rádio, la televisió, la premsa, 

les tecnologies i una última dedicada a la comunicació en la seua globalitat. Amb 

aquest criteri, s'han creat les cinc categoríes següents:

— Premsa

— Rádio 

— Televisió

—  Global

— Tecnologies

Peí que fa al segon criteri de classificació, les noticies se seleccionaven segons el 

contingut del missatge. Agó és, que al marge del mitjá a qué feia referencia la 

noticia, el contingut podia classificar-se en una d'aquestes deu categories:

1— Institucions i grups

2— Grups multimedia

3— Noticies sobre l'ens de comunicació

4— Noticies que creen els propis mitjans

5— Conflictes interns

6— Audiéncies

7— La figura del periodista

8— Dret i deontologia periodística

9— Critiques i análisi
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10— Dimensió espacial de la comunicació

La primera categoría, Institucions i Grups, fa referencia a totes aquelles noticies 

que relacionen de qualsevol manera les institucions polítiques, així com els 

diferents grups socials -associacions, col.lectius permanents o ocasionáis- amb 

els mitjans de comunicació (ja siga en forma de conveni, de crítica o a reí de 

conflictes de poder).

La segona categoría, Grups Multimedia, tracta d'agrupar les informacions que 

parlen al voltant deis negocis empresarials en la comunicació multimediática (els 

problemes legáis, els conflictes entre grups, el mateix procés de concentracció...).

La tercera categoría, Noticies sobre l'Ens de Comunicació, referides a totes 

aquelles informacions que parlen sobre qualsevol ens de comunicació i que no 

siguen noticies creades peí própi mitjá per ser ell protagonista de la informació, ni 

sobre conflictes interns, ni en relació amb les institucions i grups socials i, per 

descomptat, no són noticies sobre programació específica (a excepció, en aquest 

últim sentit, del grup de noticies referides a l'ámbit radiofónic). Per exemple, TVV 

adquiere los derechos de las ligas de fútbol de Italia e Inglaterra (El País, dijous 

21 de setembre de 1989, página 57).

La quarta categoría, Noticies que Creen els Propis Mitjans, arreplega informacions 

que o bé emet el mateix mijtá com d'interés públic (exceptuant els informes sobre 

les audíéncies), o bé aquelles que conten un esdeveniment creat específicament 

per un mitjá de comunicació - ja  siga rádio, premsa o televisió- perqué siga 

publicat. Per exemple, els conscursos literaris o de periodisme que premia el diari 

El País.
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La cinquena categoría, Conflictes Interns, engloba totes aquelles informacions 

que están en cónnexió amb enfrontaments laboráis en el sentit d'empresa privada 

que és la de producció informativa.

La sisena categoría, Audiéncies, fa referencia a tots els missatges que parteixen 

d'una informació sobre els nivells d'audiéncia. És a dir, que ja pot ser 

‘autobombo’, ja crítica al minvament de la recepció, que la noticia en qüestió será 

classificada en aquesta categoría.

La setena categoría, La Figura del Periodista, forma un conjunt de noticies que 

giren al voltant d'aquesta figura, abstracta o no, del professional de la informació. 

Així dones, apareixen noticies que mitifiquen ais personatges bé de manera 

anónima (el periodista que es mort en la tasca d'informar) com un intent de 

resuscitar l'heroícitat i el gest épic del professional; o bé de forma personificadora 

que converteixen ais professionals -inclús, ais empresaris- en persones d'interés 

públic.

La vuitena categoría, Dret i Deontologia Periodística, tracta de reunir totes les 

noticies que vénen provocades des de l'ámbit del Dret (noticies fetes per 

denúncies, demandes, senténcies relacionades sempre amb el dret de la 

informació: confiicte entre drets, els límits a la llibertat d'expressió) i, a més a més, 

les provocades des de l'ámbit de la deontologia professional: codis deontológics, 

conflictes relacionats amb l'autonomia de la informació i deis seus professionals...

La novena categoría, Critiques i Análisi, reuneix les informacions que es presenten 

en forma de crítica o análisi de la informació o deis mateixos mitjans de 

comunicació. Pero les critiques han de teñir forma d'análisi i aportar una
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argumentado de la primera premisa, com per exemple en Un misterio rumano, 

firmat per Eduardo Haro Teglen, en El País de 27 d'abril del 1990 (pág. 74), es 

realitza una crítica a l’emissió del document, distribuít a tot arreu, que mostrava 

Pexecució de Ceaucescu i la seua dona. La crítica comporta una análisi de 

l’emissió per part de Televisió Espanyola, que -segons l'analista— va contribuir a 

«la manipulado del document i de l'espectador-» per la mala traducció de 

Tesdeveniment en el suport audiovisual. Tanmateix, totes aquelles critiques que 

no desemboquen en una argumentació o análisi comunicatiu no pertanyen a 

aquesta categoría. Així dones, les critiques que tenen el seu origen en un conflicte 

d'interessos entre els mitjans i els poders socials anirien classificades en la 

primera categoría.

La desena i última categoría d'aquesta classificació, Dimensió Espacial de la 

Comunicació, relaciona totes aquelles noticies que són informació o análisi sobre 

la comunicació específica d'un poblé o d'un territori culturalment definit (un poblé, 

una comarca, un país, Europa).

Aquests dos criteris de classificació defineixen el major o menor interés deis tres 

mijtans escrits - E l País, Las Provincias, Levante-  més influents en Valencia des 

de setembre del 1989 a setembre del 1990 (període significatiu per Tapando de 

les privades i el naixement de la televisió autonómica, TVV-Canal 9). O bé 

defineixen el major o menor interés que el mitjans creuen que té el seu públic 

lector. Interés que pot vindre identificat peí suport mediátic, primer criteri de 

classificació; o pels continguts deis missatges, segon criteri de classificació.
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Crónica de les pagines de comunicació a El País 1 9 8 9 -9 0 .

En la mostra analitzada del diari El País predominen les informacions sobre 

televisió, amb un 48% del total. El 23% están dedicades a la premsa, el 15% són 

de comunicació en sentit general i el 14% parlen de la rádio.

Noticies sobre televisió

Del percentatge sobre televisió (48%), el 24% de les noticies relacionen grups o 

institucions (polítiques o socials) amb el mitjá que ens pertoca, el que representa 

un 12% del total de la mostra sobre noticies de comunicació publicades a El País. 

Aqüestes noticies parlen deis intents de controlar els mitjans de comunicació per 

part deis grups polítics (sobretot, peí que fa a la forma d’informar durant la 

campanya electoral). Es tracta, fonamentalment, de la desconfianza deis grups de 

poder davant el poder de la televisió per a transformar les opinions i la “moral” 

deis televidents. Per tant, són informacions en la línea de les critiques de partits de 

Toposició, de l’Església i de particulars. També, hi ha un grup destacable 

d’informacions on el tema central és la polémica TVV-TV3. Cal assenyalar que 

també hi ha noticies amb exemples estrangers (americans, sobretot) on la 

televisió demanda a les institucions per pretendre establir algún tipus de control.

A continuació destaca el grup ó'análisi I crítica de productes televisius amb un 

22% del total de noticies de televisió i que constitueix un 10% del total de la 

mostra.

Aqüestes informacions solen ser de dos tipus: d’una banda, critiques negatives i 

rotundes contra la programado i, per tant, el model de televisió valenciana que 

ara comenta a definir-se; i en prevenció de la forta competencia que ve arrel de 

raparició de les privades i, per tant, del model de televisió espanyol que també
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ara s’está creant (audiencia, tarifes publicitáries, programació-concurs). D’altra 

banda, análisis constructives deis productes televisius i deis possibles efectes, 

principalment, en la línea del seu carácter manipulador de les audiéncies.

Prop el segueix el grup de noticies sobre ens de comunicació amb un 21% del 

total sobre aquest mitjá. S’informa sobre drets d’emissió de fútbol, novetats en la 

difusió (canal internacional), de l'inici de noves cadenes de televisió i de 

l’organització de la programació davant la competencia.

El periodista de televisió és subjecte del 16% de les noticies que analitzem sobre 

televisió, un 8% sobre el total. Sobretot, són informacions sobre periodistes amb 

nom propi i, en segona posició, són noticies que coloquen al periodista anónim

com a víctima per buscar la veritat i la justicia.

El grup sobre conflictes interns a les televisions, sobre temes de dret i 

deontologia (principalment de l’estranger perqué en l’Estat espanyol encara 

estem en el principi) i els que fan noticia de la dimensió espacial de la 

comunicació en aquest mijá (sobretot mirant Europa i la Mediterránia) 

constitueixen un 5% cadascun d’ells. Un 2% de les informacions están dedicades 

a noticies que crea el mateix mitjá en un ámbit de competencia, són els premis.

Cal assenyalar que no hi apareix cap informació sobre grups 'multimedia’ ni 

sobre audiéncies televisives al diari El País. Així, dones, hi ha informació sobre

grans grups i sobre l'ampliació de capital en les privades.

Noticies sobre premsa

Peí que fa a les noticies de premsa, aqüestes representen un 23% sobre el total. 

D’aquest percentatge, un 29% són noticies que desenvolupen esdeveniments
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que impliquen a grups o institucions amb els mitjans escrits, un 7% del total 

global. Són noticies que entren dins d’alló que podíem anomenar la guerra entre 

polííics i periódics i periodistes (hi ha moltes q ue re lles );..........................................

Un 22% de les informacions sobre premsa tenen com a protagonistes ais 

periodistes. Aqüestes noticies representen un 5% del conjunt de la mostra. Són 

periodistes amb noms propis que canvien de carree. També hi apareix reflectit el 

clima de corporativisme i heroització de la professió.

Segueix en importancia el conjunt de noticies sobre dret i deontologia amb un pes 

del 20% de les noticies sobre premsa, que representa un 4% sobre el total. En 

aquest conjunt de noticies, els codis de conducta, la independencia deis 

periodistes davant la linea editorial del diaris, aixi com els possibles delictes que 

puguen cometre’s en l’exercici periodístic (Pética de la qual es parla és sempre la 

del periodista com a individu o com a col.lectiu, pero no es parla de l’ética 

empresarial).

Les noticies sobre ‘multimedia’ en el sector premsa representen un 12% de totes 

les informacions d’aquest mitjá. Són compres de capgaleres, ampliació de capital, 

participació i grans grups multinacionals.

Noticies sobre ens de comunicació ocupen un 7% del total sobre premsa. També 

és un 7% el conjunt que representa les noticies creades per mitjans escrits 

(premis). El sentit espacial de la comunicació el donen el 2% de les informacions 

publicades sobre premsa, dins d’un concepte europeu.

És interessant advertir que no hi ha noticies sobre conflictes interns a les 

empreses escrites, ni dades sobre difusió deis diaris ni cap análisi o crítica sobre
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productes de la premsa.

Noticies sobre global

El 15% sobre el total del conjunt de noticies de la mostra corresponen -com ja 

hem escrit- al grup d’informacions sobre la comunicació en sentit global sense 

cap distinció de tipus de mitjá. D’aquest percentatge, el 22% de les noticies 

relacionen grups i institucions amb el món de la comunicació (en el mateix sentit 

que sempre, perqué es tracta de l’ens radiotelevisiu). El 19% deis casos el 

periodista genéric és subjecte noticiable. També fa referencia a noms propis i el 

mateix model de professional perseguit.

El 15% el constitueixen noticies-sobre ens de comunicació en sentit global. Altre 

15% són informacions de dret i deontologia periodística i fan referencia a codis 

deontológics, temes de censura i propietat intel.lectual.

Els grups ‘multimedia’ de la comunicació són noticia en un 11% de les noticies 

d’aquest grup. També en un 11% hi ha análisi de la comunicació a nivell general 

(com, per exemple, el paper educatiu deis mitjans, sobre l’ús informatiu de la 

imatge). Els conflictes interns, aixi com la dimensió espacial de la comunicació 

(amb el model europeu) a nivell general representen un 4% cadascun d’aquestos 

grups temátics.

Noticies sobre rádio

Peí que fa al 14% del global de la rádio, el 32% d'aqüestes informacions van 

referides a grups i institucions (conflicte per les concessions de les FM). El dret i 

la deontologia fan la seua presencia en un 28% deis casos (el tema de la
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publicitat i la querella contra José María García). El 12% de les informacions de 

rádio están creades peí propi mitjá: els premis.

Els periodistes de la rádio (amb nom propi) són subjecte d’informació en noticies 

que representen el 12% del conjunt d’aquest mitjá.

Noticies sobre grups ‘multimedia1 i ampliacions de capital en el sector de la rádio, 

sobre conflictes interns d’aquest mitjá i sobre audiéncies apareixen en un 4% en 

cada cas. L’análisi o crítica de productes radiofónics representen, també el 4% de 

les informacions sobre rádio. Les informacions sobre audiencia, el 4%, parlen de 

programes que a El País són criticáis (rádio-fórmula). Cal assenyalar que no hi ha 

cap noticia sobre ens de rádio en general ni cap referencia a la dimensió 

espacial de la comunicació per ones.

Noticies sobre tecnología

Les noticies de tecnología representen apenes l'1 % de les noticies de El País 

sobre comunicació i totes van orientades a donar sentit a la dimensió espacial de 

la comunicació mitjangant les noves tecnologies.

Estudi seaons les deu categories tretes per aquesta análisi

Després d’aquesta análisi sobre el tractament que rep cada mitjá o tema genéric, 

entrem en la importáncia deis temes extrets com a categories per a aquesta 

análisi. D’una primera ullada a la distribució de les noticies, apreciem un interés 

repartit. Destaca una major importáncia de les noticies sobre grups polítics o 

socials amb relació amb els mitjans (un 26% del total de la mostra). Aqüestes 

noticies tenen un interés semblant dins deis distints grups de mitjans (a excepció
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del grup de les tecnologies), aquest interés oscil.la entre el 22% del grup de 

global i el 32% de la rádio.

La figura del periodista en les informacions de El País sobre comunicació es sitúa 

en segon lloc d’importáncia. Amb un 17% del total deis casos, destaca 

lleugerament el periodista de televisió (un 45% de les noticies sobre periodistes), 

pero sobretot és dins de les informacions de premsa on el periodista sol tindre 

una presencia significativa (el 22% deis casos en el conjunt de noticies sobre 

premsa). Periodistes amb nom propi de televisió. I sobre premsa perqué, en 

general, com a empresa, és l'únic discurs sobre aquest mitjá que sembla 

interessar difondre.

Les noticies sobre ens de comunicado representen un 14% del total. Dins deis 

conjunts de noticies sobre mitjans tenen un pes específic peí que fa a la televisió 

(el 21% de les informacions sobre televisió) i a la comunicació en sentit global 

(15% de les de global).

Informacions sobre el dret i ia deontologia periodística representen un 13% del 

total. Destaca Tinterés que existeix en alguns deis mitjans (el 15% de les 

informacions sobre comunicació global, el 20% de les de premsa, arriban* al 

28% del total de la informació sobre rádio -denúncies a José María García), a 

excepció de la televisió malgrat que aquest és el mitjá que més informació té 

dedicada al conjunt de noticies de El País (les noticies sobre dret i deontologia a 

TV representen un 5% del total del conjunt). Volem dir, que es dona molt de 

protagonisme, en general, a la televisió en aquest diari peró eixa importáncia no 

está en la línea d'analitzar el seu llenguatge, codi com a mitjá de comunicació i 

els seus efectes en el missatge.

702



Noticies dedicades a Y análisi i ia crítica de productes comunicatius són un 13% 

del total de la mostra. Destaca l’análisi de productes de la televisió (un 22% del 

total del conjunt sobre televisió qué representa el 10% del total de la mostra). Es 

fa també análisi -encara que en menor mesura- de la comunicació en sentit 

global. Cal assenyalar la nul.la crítica ais productes escrits.

Les noticies sobre grups ‘multimedia’ ocupen el 5% del total de la mostra. 

Destaquen els grans grups de la premsa no sois en el conjunt d’aquest grup 

temátic (en el que representa un 55%), sinó també en el conjunt de les noticies 

sobre premsa (un 12%).

Un 4% del total de la mostra són noticies creades peis propis mitjans de 

comunicació. En aquesta análisi sobre El País, s ’inclouen en l’agenda 

comunicativa d’aquest diari noticies creades tant per la televisió, com per la rádio, 

com per la premsa. Pero dins del volum de cada mitjá, aqüestes noticies 

predominen en el bloc de rádio, significant un 12% de la seua informació.

Peí que fa a la dimensió espacial de la comunicació, El País, a la seua secció de 

comunicació, dedica el 4% de la informació inclosa en aqüestes págines. 

Predomina la dimensió espacial dins del sector de la televisió.

Les noticies sobre conflictes interns a les empreses de comunicació tenen una 

presencia en aquest diari del 3% del total de la mostra. Mentre que apareixen 

relacionades amb la rádio, la televisió i la comunicació global no ho fan amb la 

premsa. Cal insistir en la inexistencia d’aquesta realitat ais mitjans escrits en el 

total de les informacions sobre comunicació del diari El País.

Per acabar, les noticies amb menor presencia en el conjunt analitzat de El País
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són les noticies puntuáis sobre audiéncies (el 1% del total de la mostra). Destaca 

que només es publiquen noticies d’aquesta Índole en el cas de la rádio. No es 

parla, per tant, deis nivells d’audiéncia de la televisió ni de la difusió deis mitjans 

escrits.

Crónica de les pagines de comunicació. Las Provincias 1989-90

Les noticies analitzades del diari Las Provincias són majoritáriament sobre 

televisió. El 65% del total són noticies de televisió, seguides de les de premsa 

amb un 15% i de les de rádio amb un 11%.

Noticies sobre televisió

Entre les informacions sobre televisió, quasi la meitat (el 49%) relacionen el mitjá 

amb grups i/o institucios polítiques o cíviques. Les informacions parlen deis 

conflictes entre polítics i televisions, pero amb una clara defensa del periódic cap 

ais polítics (UV), moltes informacions són del partit polític UV. Altres informacions 

són critiques de l’Església a la .programado “inmoral” de TVV. Fabregat és 

protagonista de moltes de les noticies. I la polémica TVV-TV3 és constant.

Noticies sobre rádio

També per a l’ámbit radiofónic, un percentatge important (un 44%) constitueixen 

informacions on grups polítics o socials tenen la seua presencia (conflictes polítics 

i periodistes i el cas de les FMs). Ben al contrari, les noticies sobre premsa donen 

un major pes a les informacions creades peí mateix diari (autobombo: suplements, 

revistes, primícies). Aqüestes noticies constitueixen una tercera part del conjunt de 

noticies dedicades a la premsa (un 33% del total sobre premsa), el qual
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representa un 6% del conjunt de totes les informacions analitzades sobre 

comunicació en el diari Las Provincias.

Cal assenyalar que el segon conjunt de les informacions, tant peí que fa a la 

televisió, a la rádio com a la premsa, són sobre ens de comunicació. En el conjunt 

de la televisió representen un 20%; en el de la rádio constitueixen una tercera 

part (33%); i en el de la premsa un 17%. Les informacions sobre ens de 

comunicació representen un 19% del total del conjunt de les noticies de Las 

Provincias analitzat. En televisió, noticies sobre l’emissió de les privades, 

l’organització de la programació competitiva; en rádio, Las Provincias realitza 

informacions com a reportatge o crónica.

Estudi seaons les deu categories tretes per aquesta análisi

Les noticies en les quals intervenen grups/institucions polítiques o socials 

constitueixen el 41% del total de la mostra sobre Las Provincias. Seguides del 

citat 19% d’informacions sobre ens de comunicació i de l'l 1 % de les informacions 

d 'análisi o crítica deis productes comunicatius.

D’aquest últim bloc de noticies, fonamentalment són objecte d’análisi o critica els 

productes televisius (un 67% de les análisis o critiques que están dirigides contra 

la pública i análisi al voltant de les privades). Aquest bloc crític representa, 

malgrat tot, un 12% de les informacions sobre televisió. Pero, cal ressaltar, que ho 

fa d’un 40% del total de les informacions globals, es a dir, d ’aquelles que parlen 

del periodisme o de la comunicació en general sense especificar el tipus de mitjá 

(sobre educació deis menuts i llibertat d’expressió). Cal assenyalar també, que 

cap de les informacions critiques o d’análisi van referides a productes del 

periodisme escrit, de la premsa.
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Les noticies en les quals el periodista és el subjecte de la informació representen 

un 8% del conjunt de noticies analitzades per al diari Las Provincias. 

Majoritáriament són periodistes de televisió amb noms propis (un 67%), pero són 

dins del conjunt de les de premsa on marquen un pes especific (17% de totes les 

noticies sobre premsa), també amb noms propis i amb el model de periodista- 

heroi. Cal assenyalar que no hi apareix cap informació de periodistes radiofónics, 

ni de periodistes en sentit genéric.

Com ja s’ha comentat abans, les informacions creades peí propi mitjá representen 

un 6% del total. Només van referides a la premsa (com ja s’ha dit, es tracta del 

propi diari) i les noves tecnologies (també en relació a la mateixa empresa). Les 

noticies d’autoreferéncia són el 80% d’aquest 6% del total i un 20% está referit a 

les noves tecnologies. Dins del grup de les noves tecnologies, les informacions on 

el subjecte és el propi diari són la meitat d’aquest grup.

Altre 6% del total són noticies sobre audiencia. Només hi ha noticies referides a la 

televisió (80%) i a la premsa (20%). Les audiéncies de la rádio no apareixen en 

cap de les noticies. En ambdós grups de mitjans (televisió i premsa) constitueixen 

el 8% de cadascun deis conjunts de noticies per mitjá. En televisió es presenta de 

forma positiva l’audiéncia de Canal 9 dins del marc de les televisions espanyoles, 

i les privades se superen mentre que la pública perd. En premsa, es valoren 

revistes de la seua editorial.

Les informacions sobre temes de dret i deontologia periodística representen un 

6% del total. D’aquest percentatge un 40% venen del món de la premsa. De la 

televisió, de la rádio i del periodisme en general hi ha un 20 % de cada categoria. 

En rádio está el tema de les FMs. Podríem assenyalar que el 20% de les noticies 

referides en general representen un altre 20% dins del total de les noticies de
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global. El 20% de les noticies de dret i deontologia en premsa constitueixen el 

17% del conjunt d’informacions sobre aquest mitjá. I el 20% referit a les 

informacions de dret i deontologia de la radio són un 11% del total d’informacions 

sobre la rádio.

Un 3% del total de les noticies analitzades de Las Provincias están referides a la 

dimensió espacial de la comunicació. Pero, cal resaltar, que el sentit espacial 

-tenint com a referent a Europa- només está relacionat amb la televisió i amb les 

tecnologies. Cap informació, per tant, peí que fa a la dimensió espacial de la 

premsa i de la rádio o de la comunicació en general.

Cal assenyalar que no hi ha cap informació referent a la realitat 'multimedia ’ ni ais 

conflictes que existeixen dins deis ens de comunicació com a empreses o com a 

agents sociopolitics.

Crónica de les pagines de comunicació al Levante 1989-90

Noticies sobre televisió

Les informacions sobre comunicació al diari Levante són predominantment 

televisives. El 71% de les noticies están referides a la televisió. La meitat de les 

noticies que es donen sobre televisió parlen sobre esdeveniments que posen en 

relació les institucions polítiques o socials amb aquest tipus de mitjá. Són 

informacions en la linea de demandes socials, critiques des de diferents 

interessos de poder (partits polítics, institucions autonómiques i estatals, 

associacions cíviques, culturáis, l'Església...). Són noticies amb intents de “teñir 

alguna cosa a dir” sobre l'organització, la programació de les televisions, cosa 

que encara no estava ben definida del tot. Sobretot, destaca un grup important 

d'informacions en qué el tema central és la polémica TVV-TV3.
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El 26% de noticies sobre televisió fan referencia ais ens de comunicació (s'entén, 

televisius). Aqüestes noticies están en la línea d'informar sobre noves televisions i 

emissions, sobre canvis o remodelacions, posicionament deis consells 

d'administració sobre els pressupostos, publicitat i organització de les 

autonómiques acabades de náixer... Es tracta d'informar sobre un període molt 

mogut i pie de canvis continus.

Un 8% de les informacions parlen de periodistes de televisió com a protagonistes 

de les noticies. El periodista com a treballador davant ('empresa i, sobretot, noms 

propis davant del nou panorama de les privades.

Un 7% (del 71% del total que fan referencia a televisió) són noticies sobre 

I'audiencia de les cadenes de TV. Hi ha una constant preocupado de l'audiéncia 

de la TVV sempre en comparació amb la resta de las autonómiques i amb 

l'espanyola. Sembla una mica de desconfianga cap al model d'una televisió 

valenciana. Les critiques i l'análisi (el 4% d'aquestes informacions) són una 

constant crítica negativa cap a la qualitat i la programació de la TVV. Les noticies 

sobre conflictes interns (el 2% de les noticies de televisió) van encarades cáp a 

l'organització interna de la nova TVV. Junt a la polémica entre la televisió 

valenciana i la catalana que trobem en un grup de noticies dins del conjunt sobre 

grups i institucions, podíem dir que una gran part de I'atenció de Levante és 

aquesta TVV.

L'1% de les informacions sobre televisió del Levante (dret i deontologia) parlen 

de la legislació nova sobre televisió. Les noticies sobre els grups ‘multimedia’ a la 

televisió (1%) són sobretot, a banda deis models estrangers, relacionades amb 

les privades: informacions sobre ampliació de capital, conflicte entre els gran
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grups de la comunicació en la lluita per les privades.

Cal assenyalar la nul.la presencia de les informacions creades peí propi mitjá 

(sobretot, perqué encara no hi ha una clara competencia establerta) i de 

l'abséncia d'una informació específica que remarque el sentit espacial de la 

informació.

Noticies sobre rádio

A jnolt llarga distáncia el segueixen les noticies que parlen de la rádio (cal tindre 

en compte que s'inclouen al mostreig les informacions de la programació 

radiofónica dins de les noticies sobre ens de comunicació) amb un 14% del total. 

Destaca, sobretot, el 31% de noticies que relacionen la rádio amb grups i 

institucions (polítics i socials). Es tracta d'informacions sobre els interessos deis 

partits polítics amb les FM i del control que s'exerceix des de les institucions 

públiques.

Informacions sobre ens radiofónics apareixen en un 19% i totes les noticies són 

sobre programació. Les relacionades amb el dret i la deontologia periodística (un 

19% de les noticies sobre rádio) parlen del cas de moda: la sentencia a José 

María García, i, sobretot, de la influencia de la publicitat en la qualitat de les 

informacions. Tampoc hi ha informacions de rádio que hagen creat les própies 

emissoresl cap noticia que done un sentit espacial de la informació radiofónica.

Noticies sobre tecnología

Destaca, peí contrari, que les noticies sobre tecnología al món de la comunicació 

no tinguen relleváncia assenyalable dins del global de les noticies tractades al 

Levante, amb un 2% del total. La meitat d'aquestes noticies parlen d‘ens de
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comunicació i l'altra meitat fan referencia a la dimenció espacial de la 

comunicació.

Estudi seaons les deu categories tretes per aquesta análisi

Quasi la meitat de les noticies de la mostra, un 42% del total, van referides a 

institucions i grups. Un 23% ho fa al voltant de les informacions deis ens de 

comunicació, sobretot ens relacionáis amb la televisió (un 81% de les noticies 

sobre ens) i amb la rádio (un 11%).

Un 10% de les noticies donen informació sobre la figura del periodista. Ací cal 

assenyalar que més de la meitat de les noticies en les quals el periodista és el 

protagonista, són de televisió (un 58% de les noticies sobre periodistes), pero no 

destaquen sobre el total de les informacions sobre televisió, sinó sobre el total de 

les noticies de premsa. El periodista de premsa és protagonista del 43% de les 

noticies que apareixen sobre aquest mitjá i es presenta com un col.lectiu 

perseguit i mort. Un 4% de les noticies deis periodistes están referides a 

periodistes del món del periodisme en general sense especificar el mitjá. Un 11 % 

de les noticies d'aquest món en global, sense especificacions, —és a dir, d’un 

8% del total- es dediquen a aquest tipus de noticies.

Un 7% del total parla de les audiéncies, sobretot peí que fa a les de televisió (un 

75%). Pero dins del bloc de noticies sobre aquest mitjá només representa un 7%. 

Tanmateix, significa un 11% dins de les noticies de comunicació global. És 

destacable el 0% de les noticies sobre difusió en premsa.

Peí que fa a les noticies sobre dret i deontologia periodística cal assenyalar que 

del 6% del total de la mostra del Levante, cap de les noticies sobre aquesta 

categoría van referides a la premsa. Sobretot són noticies del món de la
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comunicació en la seua globalitat (un 43%) i de rádio (altre 43%). El 14% restant 

són de noticies de televisió. També és destacable que aquest tipus de noticies 

representen el 33% del total dé les noticies sobre comunicació en sentit global 

(del 8% del total de la mostra), i el 19% del total de les noticies sobre rádio (del 

14% del total de la mostra).

Les noticies sobre conflictes interns ais ens de comunicació representen un 4% 

del total de les noticies analitzades del Levante. Són el 14% de les noticies sobre 

premsa i el 11% de les que són en global.

Les noticies que fan crítica o análisi de la comunicació són un 3%. Cal assenyalar 

que només hi ha análisi o crítica deis productes radiofónics i televisius pero mai 

deis de la premsa ni deis de les. noves tecnologies.

Peí que fa a les noticies sobre els grups 'm u lt im e d ia aqüestes representen 

només el 2% del total analitzat en el Levante, sobre noticies de comunicació. 

Només es fa referencia en aquest tipus d'informacions a la rádio i la televisió i res 

deis grups de la premsa. Representen un 6% del total de les noticies sobre rádio.

La dimensió espacial de la comunicació apareix només en un 2% del total del 

Levante. Només es fa referencia en sentit global i peí que fa a les tecnologies 

pero mai a mitjans concrets. Cal assenyalar que representen la meitat de les 

noticies sobre tecnología i el 11% de les de comunicació global.

Per últim, el diari Levante es reserva un 1% per a parlar de noticies creades peí 

propi mitjá.
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Comparació de l'análisi entre El País, Las Provincias i Levante

Segons el tipus de mitjá sobre el que es basa la noticia

Tant el diari El País, Levante com Las Provincias donen primacía a la televisió. 

Cal destacar que El País dedica la meitat (48%), mentre que Levante (71%) y Las 

Provincias (65%) dediquen una majoria més amplia a les noticies sobre televisió. 

Percentatges que defineixen una informació, clarament, televisiva ais mitjans de 

comunicació locáis.

També coincideixen en qué les noticies menys tractades són les de tecnologies. 

Encara que El País també dóna primacía a les noticies sobre televisió, no hd fa 

amb la práctica totalitat de les 'seues informacions sobre comunicació. Ben al 

contrari, hi ha una proporció important sobre premsa (un 23%). Importáncia qué al 

Levante no existeix en reduir el percentatge del seu volum a un 6% i amb un 9% 

de possibilitat d'apareixer com a noticia principal front al 67% de la primera 

posició de les noticies sobre televisió al diari Levante. Les noticies de premsa al 

Levante o són de primera importáncia (71%) o de menor interés en la página 

(28%). A Las Provincias, malgrat que la informació de premsa és la segona en 

volum (15%), es queda molt darrere peí que fa al carácter d'importáncia que se l¡ 

dóna en la página (només el 3% de les vegades consta com a noticia'més 

important). Les noticies de premsa són, per tant, de segona importáncia péna la s  

Provincias. Aqüestes ocupen sovint els llocs segon i tercer de les pagines de 

comunicació.

Les noticies sobre informació global són un 15% del total del conjunt. analitzat per 

a El País. Cal assenyalar que , el percentatge sobre informació de la comunicació 

en sentit global és menor peí que fa ais diaris locáis perqué el seu volum
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d'informació no está repartit de forma equilibrada entre mitjans sinó que es 

concentra, com ja hem dit abans, en el conjunt de les noticies sobre televisió, 

deixant poc espai per a la resta de les informacions: apenes un 29% en Levante, 

un 35% en Las Provincias.

Peí que fa al tema de la rádio i corroborant el que acabem de dir, destaquem que 

amb el mateix volum de noticies (un 14% del total de cada diari) sobre aquest 

tipus de mitjá, al diari El País significa la quarta posició en una jerarquía de major 

a menor volum. Mentre que per a Levante, aquest 14% significa una segona 

posició en la Mista corresponent al seu diari.

Segons Íes 10 categories temátiques

També, peí que fa a les categories temátiques, el que més predomina en una 

primera aproximació a la comparació entre mitjans, és el major repartiment 

d'aquestos temes dins del conjunt de les informacions sobre comunicació.

El País, Levante i Las Provincias coincideixen en que el tema principal de les 

noticies de la secció de comunicació és el que anomenem d 'institucions i grups 

'(polítics i socials) (A). Ais diaris locáis, seguint el criteri de desproporció, dediquen 

una quantitat doble de noticies per a esdeveniments que relacionen els grups 

socials, culturáis, polítics o institucionals amb els mitjans. Aquesta relació 

coincideix que sempre va orientada en un intent de controlar l'organització, la 

programació o la producció de Jes televisions que ara comencen a conformar el 

model de concurrencia.

Les noticies, en les quals el periodista és el protagonista (el subjecte de la 

informació) (G), van darrere de les d'institucions i grups amb el 17% del total
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analitzat de El País. L'interés per les noticies on els periodistes són herois, o 

victimes que troben la mort per buscar la veritat per ais diaris, o personatges 

públics amb nom propi, va perdent-se en els diaris locáis. Si aquest interés decau 

a Levante en un 10%, a Las Provincias significa un 8% del total de les noticies 

analitzades sobre comunicació en aquest diari de la ciutat de Valencia.

Les noticies sobre ens de comunicació (C) representen el tercer bloc de noticies 

per al diari El País amb un 14% del total de la mostra analitzada per aquest diari. 

Aquest tipus de noticies augmenta la seua presencia ais diaris locáis. Sobretot peí 

que fa a Levante on significa un 23% del periódic.

Dret i deontologia periodística (H) és el 13% de El País. Aqüestes noticies parlen 

de codis deontológics, independencia front a la linea editorial del mitjá, de 

censura i propietat intel.lectual peí que fa a la premsa i, per tant, al periodisme 

escrit; i sobre legislació, en l'ámbit de la radiotelevisió i limitació de la publicitat i 

querelles contra periodistes de la rádio. En els diaris locáis, aquesta informació 

es redueix a la meitat (un 6%) i oblida la perspectiva ética per a endinsar-se en el 

món de les querelles i les denúncies en el camp de la rádio.

L 'análisi i la crítica (I) adquireixen gran importáncia en Las Provincias, spbretot, 

peí que fa ais artícles sobre temes abstractes de la comunicació en general com 

és el cas de la llibertat d'expressió. Tant Las Provincias com El País,$ onen una 

important quantitat d'informació en forma de critica sobre els productes de 

televisió. Cal assenyalar una variació en els judicis de valor. Un grup destacable 

d'articles sobre la nova TVV, són análisi positiva des de les págines de Las 

Provincias, mentre que des de El País, són negatives i desconfiades. En el mateix 

sentit que el diari nacional van les critiques de Levante pero aquest diari dedica 

un nombre d'articles molt inferior (el 3%). És important destacar que els tres diaris
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coincideixen en no publicar cap crítica o análisi deis productes escrits, de la 

premsa.

La informació sobre grups ‘multimedia’ (B) és molt reduída a El País i a Levante, i 

no existeix cap al diari Las Provincias. Aqüestes noticies están en la línea deis 

nous canvis en el panorama comunicatiu espanyol, es a dir, compres, 

participacions, fusions, ampliacions de capital...

Sobre el bloc de noticies que creen el propis mitjans (D) cal dir que no és 

predominant en El País i en Levante, pero que ho és, tant per nombre com per 

ubicació en la página, en Las Provincias. En total el 6% de les informacions del 

"diari'de Valencia están dedicades a la producció dependent del propi mitjá o de 

la seua editorial (el que significa el 14% de les informacions sobre premsa).

La dimensió espacial de les informacions (J) és també baixa en El País (4%), en 

Levante (2%) i en Las Provincias (3%). En aquest sentit, el marc espacial és, 

majoritáriament (quasi esclusivament), l'europeu.

Peí que fa ais conflictes interns (E), tant El País com Levante dediquen un grup 

que representa el 4% del total, sobretot, peí que fa ais de la televisió, i en menor 

mesura a la rádio, pero mai en referencia a la premsa. Las Provincias, per la seua 

1 banda, no fa cap al.lusió a les informacions entre treballadors i mitjans com a 

empresa, ni entre aquests i els cárrecs polítics, en el cas de la pública.

El tipus d'informació al que menor atenció posa El País (1%), és el de les 

audiéncies (F), és, per contra, una de les noticies habituáis deis diaris locáis. Tant 

en Levante com en Las Provincias, hi ha un bloc de noticies d'aquest tipus que 

representa un 6-7% del total de cada diari. Levante i El País no fan cap referencia
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a la difusió de premsa, mentre que Las Provincias sí que ho fa en alguna ocasió, 

pero sempre al seu benefici.

NOTA: La classificació per ordre d'espai que ocupen les noticies ais diaris 

corroboren la primacía de les noticies amb un pes important en nombre.
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1.6.- Gráfics sobre publicacions periódiques segons l’análisi 

quantitativa realitzada a partir de les dades del Dipósit Legal de

1985.
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EVOLUCIÓ AUDIÉNCIA GENERAL 
DE MITJANS AL PAÍS VALENCIÁ 

1982-1994
QUADRE 1
EVOLUCIÓ AUDIENCIA* GENERAL DE MITJANS AL PAÍS VALENCIÁ 
_______ PERÍODE ABRIL DE 1982 A NOVEMBRE DE 1990_______

PERÍODE DIARIS
HOJA
LUN.

PREM.
SETM.

REV.
SET.

SUP.
DOM.

REV.
QUI.

REV.
MEN.

4-11/82 22/6 18,2 36,7 11,7 3,7 8,6
11/82 a 10/83 26,1 17,7 40,0 15,4 6,3 12,2
2-10/84 24,9 16,6 48,1 16,1 7,3 16,4
3-10/85 24,6 9,5 51,9 20,0 7,0 16,0
2-12/86 P.V. 24,7 47,3 20,2 7,6 14,6

ALACANT 26,4 47,5 16,0 6,6 11,6
CASTELLÓ 25,5 51,7 18,3 10,1 16,4
VALENCIA 23,7 46,3 23,0 7,5 15,9

2-11/87 P.V. 22,3 48,2 20,0 6,6 14,0
ALACANT 21,5 50,0 14,8 5,8 11,3
CASTELLÓ 23,2 52,3 19,4 6,9 15,7
VALENCIA 22,5 46,3 22,9 7,0 15,0

2-11/88 P.V. 22,4 13,7 51,5 19,0 6,9 19,2
ALACANT 24,5 55,8 14,8 8,2 19,6
CASTELLÓ 18,1 45,1 17,5 5,7 15,3
VALENCIA 22,2 50,4 21,9 6,4 19,8

2-11/89 25,1 15,5 54,7 22,2 5,7 19,5
2-11/90 27,7 15,5 57,0 23,5 5,3 27,1

. . . ( CONTINUACIO ) • •
TOTAL RADIO RADIO TOTAL

PERÍODE REVISTES OM FM RADIO
4-11/82 40,5 34,6 23,5 56,9
11/82 a 10/83 44,9 29,9 25,6 53,3
2-10/84 54,2 26,2 33,2 55,8
3-10/85 56,8 21,8 30,8 48,0
2-12/86 P.V. 52,4 19,0 34,1 50,6
ALACANT 52,1 20,3 32,9 50,4
CASTELLÓ 55,9 23,5 27,7 49,5
VALENCIA 51,9 17,4 36,1 50,9

2-11/87 P.V. 52,9 16,2 33,0 47,4
ALACANT 53,4 17,0 30,0 45,3
CASTELLÓ 56,7 17,6 34,3 49,0
VALENCIA 51,8 15,5 34,3 48,2
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. . . ( CONTINUACIÓ ) . . .

TOTAL RADIO RADIO TOTAL
PERÍODE REVISTES OM FM RADIO
2-11/88 56,4 16,3 33,7 47,8
ALACANT 60,8 17,2 35,8 50,4
CASTELLÓ 48,2 17,4 25,3 40,3
VALENCIA 55,5 15,5 34,2 47,9

2-11/89 59,5 15,2 36,8 49,9
2-11/90 64,5 14,3 39,1 50,4

. . . ( CONTINUACIÓ )
PERÍODE TVEl TVE2 TV-3 CANAL 9
4-11/82 81,9 31,2
11/82 a 10/83 78,4 29,6
2-10/84 81,6 32,6
3-10/85 81,6 23,8
2-12/86 P.V. 86,5 26,7
ALACANT 86,3 21,4
CASTELLÓ 88,0 28,6
VALENCIA 86,3 29,2

2-11/87 P.V. 84,4 25,8 5,4
ALACANT 83,5 25,1 2,4
CASTELLÓ 82,2 26,1 15,4
VALENCIA 85,3 26,2 4,9

2-11/88 84,9 32,8 9,3ALACANT 85,4 33,7 5,0
CASTELLÓ 86,4 30,5 16,5
VALENCIA 84,2 32,9 10,4

2-11/89 80,6 33,8 33,0
2-11/90 68,6 33,7 2,8 38,0
Font: EGM, elaboració própia.
* en percentatges sobre la mostra total.



OUADRE 2
EVOLUCIÓ AUDIENCIA* GENERAL DE MITJANS AL PAÍS VALENCIA

PERÍODE FEBRER DE 1991 A NOVEMBRE DE 1994

PERÍODE DIARIS
REV.
SET.

SUP.
DOM.

REV. REV. 
QUI. MEN.

2-11/91
2-11/92
2-11/93
2-11/94

28, 2 
29,8 
32,3 
33,6

60,9
56,8
52,3
47,7

27.1 
25,4
28.2 
26,8

5,0 33,4
5.3 28,3 
3,5 29,1
2.4 31,4

. . . ( CONTINUACIÓ ) • . «
TOTAL RADIO RADIO TOTAL

PERÍODE REVISTES OM FM RADIO
2-11/91 69,1 15,1 40,2 52,2
2-11/92 64,7 12,5 41,9 51,2
2-11/93 61,2 14,6 40,8 51,9
2-11/94 60,4 14,2 42,8 53,3

. . . ( CONTINUACIÓ ) • • •
PERÍODE TVEl TVE2 TV-3 CANAL 9
2-11/91 68,3 26,3 3,9 43,5
2-11/92 57,2 24,3 3,1 43,7
2-11/93 55,0 19,1 2,0 39,2
2-11/94 45,0 18,4 2/ 4 34,7

. . . ( CONTINUACIÓ )
PERÍODE ANTENA3 TELE 5 CANAL PLUS ALTRES
2-11/91 18,2 25,7 2,3 1,12-11/92 24,8 33,0 4,0 0,9
2-11/93 38,8 38,1 5,0 1.0
2-11/94 48,1 36,8 5,3 1.0
Font: EGM, elaboració própia.
* en percentatges sobre la mostra total.
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OUADRF. ?
EVOLT7CTÓ AUDIENCIA* GENERAL DE MITJANS EN EL PAÍS VALENCIA 
  ------ PERIODE MAIG DE 1983 A MARC DE 1985______________

POBL. HOJA SUP.
PERÍODE TOTAL** DIARIS LUNES DOM.
5/1983 (1) 2.659 641 431 359
10/1983 (1) 2.659 726 518 365
2/1984 (1) 2.701 681 394 421
5/1984 (1) 2.702 643 486 484
10/1984 (1) 2.702 719 462 473
3/1985 (2) 2.850 617 273(3) 447

. . . ( CONTINUACIÓ ) # « .

RADIO RADIO TOTAL
PERIODE OM FM RADIO
5/1983 (1) 758 702 1.372
10/1983 (1) 737 784 1.457
2/1984 (1) 675 851 1.456
5/1984 (1) 797 905 1.559
10/1984 (1) 659 954 1.524
3/1985 (2) 623 878 1.369

- • • ( CONTINUACIÓ )
PERÍODE TVE 1 TVE 2 TOTAL AUDIENCIA TV
5/1983 (1) 1.904 766 2.058
10/1983 (1) 2.119 721 2.247
2/1984 (1) 2.153 829 2.269
5/1984 (1) 2.210 943 2.329
10/1984 (1) 2.226 867 2.380
3/1985 (2) 2.192 720 2.311
Font: (l)EGM i (2) C.A. RTVE C.V.
* en milers de persones majors de 15 anys
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QUADRE 4
EVOLUCIÓ AUDIENCIA* GENERAL DE MITJANS EN EL PAÍS VALENCIA 
___________PERÍODE FEBRER DE 1986 A ABRIL 1990_____________

PERÍODE
POBLACIÓ
TOTAL DIARIS

PREM.
SETM.

SUP.
DOM.

REV.
SET.

REV. 
QUI.

REV.
MEN.

2-12/1986 2.799 692 566 1.325 211 410
2-12/1987 2.799 623 559 1.349 185 391
2-12/1988 2.920 655 401 556 1.505 202 561
2-12/1989 3.037 761 471 673 1.662 173 593
2-12/1990 3.066 800 475 697 1.659 194 867

. . . ( CONTINUACIÓ )

PERÍODE
TOTAL
REVISTES

RADIO
OM

RADIO
FM

TOTAL
RADIO

2-12/1986 1.467 533 953 1.415
2-12/1987 1.480 453 923 1.327
2-12/1988 1.647 475 983 1.397
2-12/1989 1.807 462 1.118 1.516
2-12/1990 1.900 426 1.176 1.535

. . . ( CONTINUACIÓ )
TOTAL

PERÍODE TV TVE 1 TVE 2 TV-3 CANAL 9
2-12/1986 2.478 2.421 748
2-12/1987 2 .424 2.361 723 151
2-12/1988 2 .583 2.479 959 272
2-12/1989 2 .645 2.449 1.026 296(1) 1.002(2)
2-12/1990 2 .684 2.073 1.283 1.264
Font: EGM, elaboració própia.
* Absoluts en milers de persones majors de 15 anys.
(1) Mitjana setmanal, període de febrer a juny de 1989.
(2) Ultima onada EGM de 1989.
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EVOLUCIÓ DE LA DIFUSIÓ 
DE DIARIS 1975-1992

OUADRE 5
REGISTRES ANUALS ACUMULATS D'OJD PER A LA PREMSA VALENCIANA
DIARIS 1975 1976 1977 1978 1979 1980

H.LUNES (VCIA) 86.068(1 88.050 85.034 84.211 87.530 88.228
H.LUNES (ALAC) 37.738(2 37.643o 37.615(4
INFORMACION 21.529(5 20.522 21.256 22.037 21.504
PROVINCIAS 45.3 61(6 45.425(7 43.565(8 41.006o 41.250 (io 42.472(u
LEVANTE 42.179(12 40.321 38.053 39.243 40.092 37.132
MEDITERRANEO 6.125(13 6.142 6.040 5.919 6.065 5.950

1 Fins a febrer del 82, els mateixos períodes indicats en les notes següents. 2.- De setembre del 78 
a febrer del 79.3.- De marg del 79 a febrer del 80.4.- De marg del 80 a febrer del 81.5.- Fins a febrer 
del 82, els mateixos períodes indicats en les notes següents. 6.- D’abril del 75 a marg del 76. 7.-. 
D’abril del 76 a maro del 77. 8.- D’abril del 77 a marg del 78.9.- De marg del 78 a febrer del 79.10.- 
De marg del 79 a febrer del 80. 11.- De marg del 80 a febrer del 81. 12.- Fins a febrer del 82, els 
mateixos períodes indicats en les notes anteriors. 13.- Igual que la nota anterior.
Font OJD. Elaborado propia.

OUADRE 6
REGISTRES ANUALS ACUMULATS D'OJD PER A LA PREMSA VALENCIANA
DIARIS 1981 1982 1983 1984 1985 1986

CASTELLON D. 4.442d 4.492
H.LUNES(VAL) 79.625 79.766 86.161 89.462(2 90.254 87.578
H.LUNES(AL) 33.740o 31.631 30.212
INFORMACION 21.269 21.178(4 23.766(5 29.475 31.777
PROVINCIAS 43.883 (6 50.678(7 55.571 57.222 54.940
LEVANTE 31.316 25.124 26.501(8 30.093 27.901
MEDITERRANEO 6.588 6.387o 6.360 6.217(io 6.181 6.757

1 De juliol a desembre del 85.2.- Any natural. 3.- de marg del 81 a febrer del 82.4.- Any natural. 5.- 
de maig a desembre del 84, OJD no pot verificar les dades anteriors al 16 de maig, data del traspás de 
la cadena MCSE. 6.- de marg del 81 a febrer del 82. 7.- de juliol del 83 a juny del 84. 8.- de maig a 
desembre del 84, OJD no pot verificar les dades anteriors al 16 de maig, data del traspás de la cadena 
MCSE. 9.- A partir d’aquest any inclós, anys naturals. 10.- Igual que la nota 3.
Font OJD. Elaborado propia.
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OUADRE 7
REGISTRES ANUALS ACUMULATS D'OJD PER A LA PREMSA VALENCIANA

DIARIS

CASTELLON D.
H.LUNES(VAL)
INFORMACION
PROVINCIAS
LEVANTE
MEDITERRANEO

1987 1988

4.230 .4,569
88.791 87.515
30.979 31.365
56.498 56.064
27.384 33.684
6.662 6.963

1989 1990

4.597 . 4,377.
88.321 85.600
34.197 35.539
56.102 57.984
42.562 46.133
7.762 8.874

1991 1992

3.864 .........
53.726d
36.212 36.537(2
56.751 58.805
44.135 43.656o
9.211 9.062

i . -  En-aqüest any, comencen a aparéixer dilluns els altres diaris. 2.- Per a la verificació de juny del 
93, 37.313 exemplars de dífusió. 3.- Per a la verificació de novembre-octubre del 93, Levante-EMV 
supera -els 50.000 exemplars de dífusió.
Font OJD; Elaborado propia.

OUADRE 8
INDICADORS NIELSEN D'INVERSIÓ PUBLICITARIA* 

EN LA PREMSA DEL PAÍS VALENCIA. 1993

DIARI

LEVANTE-EMV 
PROVINCIAS 
INFORMACION 
MEDITERRANEO 
CASTELLON D.

INVERSIÓ
1992

1.910
1.780
1.453

665
273

INVERSIÓ
1993

1.710
1.370
1.341

734
273

DIFERENCIA
1992-1993

-10,47
-23,03
-7,71
10,38

0 ,00

* En milions de pessetes.
Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 1994", 
Fundesco. Madrid, 1994. Elaboració própia.
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OUADRE 9
PLANTILLES LABORALS DELS DIA3RIS

DEL PAÍS VALENCIA. 1994

DIARI

CASTELLON D.(1) 
CIUDAD D ' ALCOY(1) 
DIARIO 16 VCIA(2) 
LAS PROVINCIAS(2) 
LEVANTE-EMV 
MEDITERRANEO

TOTAL
REDACCIÓ

12
7
13
63
76
21

DONES

REDACCIÓ

8

1
6

10
18

8

TOTAL
PLANTILLA

24
209
165
62

(1) Dades de 1992.
(2) Dades de 1993
Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social. 1994", 
Fundesco. Madrid, 1994. Elaboració própia.



LECTORAT DE PREMSA
OUADRE 10
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS
DIARIS N
LAS PROVINCIAS 238
LEVANTE 110
CASTELLON DIARIO 23
MEDITERRANEO 29
LA VERDAD 35
INFORMACION 129
EL PAIS 104
ABC 10
DIARIO 16 8

Font: C.A. RTVE C.V 3/85. Elaboració própia. 
* En milers de persones. Base País Valenciá.

OUADRE 11
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1986 
DIARIS N
ABC 20
As 14
Diario 16 11
Marca 22
El Pais 129
La Vanguardia 3
La Verdad 46
Ya 4
Castellón Diario 25
El Alcázar 4
Información 146
Levante 183
Mediterráneo 42
Sport 4
Las Provincias 175
Altres locáis 4

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.
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OUADRE 12
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1987
DIARIS N
ABC 23
AS 18
Diario 16 20
Marca 25
El Pais 105
La Verdad 3 6
Castellón Diario 37
Información 123
Levante 164
Mediterráneo 32
Las Provincias 155
Altres locáis 7
Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.

OUADRE 13
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1988
DIARIS N
ABC 15
As 14
Diario 16 21
Marca 33
El Pais 102
El Periódico 3
La Vanguardia 5
La Verdad 52
Castellón Diario 18
Información 160
Levante 174
Mediterráneo 37
Sport 4
Las Provincias 183
Altres locáis 2

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.



OUADRE 14
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1989

DIARIS N
ABC 31
Diario 16 14
Información 168
Levante 226
El Pais 134
El Periódico 5
Las Provincias 193
La Vanguardia 9
La Verdad 44
Ya 3
Expansión 4
As 38
Marca 68
Mundo Deportivo 7
Sport 16
Castellón Diario 13
Periódico Elche 2
Mediterráneo 45
Altres locáis 7

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.



OUADRE 15
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1990 

DIARIS N
ABC 16
Diario 16 11
Independiente 8
Levante 285
El Pais 112
El Mundo 32
La Verdad 46
5 Dias 6
Expansión 3
As 37
Marca 76
Sport 15
Castellón Diario 23
Periódico Elche 7
Mediterráneo 31
Información 174
Las Provincias 177
Ya 2

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valencia. 
** Marg-abril de 1990



OUADRE 16
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1991

DIARIS N

Diario 16 19
Levante 249
El Pais 153
El Mundo 28
La Verdad 51
Expansión 10
As 37
Marca 112
Sport 18
Castellón Diario 18
Mediterráneo 60
Información 174
Las Provincias 219
El Sol 10

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.



OUADRE 17
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1992

DIARIS N

Diario 16 20
Levante 254
El País 139
El Mundo 42
La Verdad 55
As 50
Marca 165
Sport 22
Castellón Diario 23
Mediterráneo 60
Información 183
Las Provincias 215
Mundo Deportivo 10

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.

OUADRE 18
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1993
DIARIS N

Levante 312
Las Provincias 235
Información 210
Marca 201
El País 127
Mediterráneo 63
El Mundo 61
La Verdad 44
As 35
Sport 32
Castellón Diario 32
Diario 16 11
Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.



OUADRE 19
MITJANA* DE LECTORS SEGONS DIARIS 1994

DIARIS N
Levante 324
Las Provincias 275
Marca 246
Información 212
El País 129
El Mundo 63
Mediterráneo 57
La Verdad 36
As 35
Sport 31
Castellón Diario 25
Expansión 15

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.

OUADRE 20
EVOLUCIÓ DE LA DÍFUSIÓ DELS DIARIS VALENCIANS. 1980-1990

DÍFUSIÓ DÍFUSIÓ DÍFUSIÓ VARIACI(
DIARI 1980 1985 1990 1980-90
LAS PROVINCIAS 45.472 57.222 57.904 27,5
INFORMACION 21.504 29.475 35.539 65,3
MEDITERRANEO 5.950 6.181 8.874 49,1
LEVANTE-EMV 37.132 30.093 46.133 24,2
CASTELLON D. 4.442 4.377 uni

Font: Díaz Nosty, B.: * 
Fundesco. Madrid, 1992.

Comunicación Social. 1992 n
f
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OUADRE 21
VARIACIÓ PROVINCIAL DELS ÍNDEXS DE DÍFUSIÓ* DE PREMSA 
________EN EL PAÍS VALENCIA (1988-1993)______________

ÍNDEX ÍNDEX VARIACIÓ
PROVÍNCIA 1988 1993 1988-93

ALACANT 72,2 86,7 14,5
CASTELLÓ 58,4 75,9 17,5
VALENCIA <

T
\

O U
> 78,9 18,6

MITJANA
ESPANYA 00 to to 103,7 21,5

* Exemplars venuts per 1.000 habitants.
Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social. 1994", 
Fundesco. Madrid, 1994. Elaboració própia.

OUADRE 22
DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DE LA DÍFUSIÓ DIARIA 

DE LA PREMSA EN EL PAÍS VALENCIA. 1993

PROVÍNCIA

ALACANT
CASTELLÓ
VALENCIA

PREMSA
CENTRAL

TOT. PREMS. 
INF.GRAL.

27.492 86.828
6.789 26.184

33.345 137.414

PREMSA
ECONÓM.

1.689
474

3.307

PREMSA
ESPORT

DÍFUSIÓ
MITJANA

23.508 112.025
7.245 33.903
26.327 167.048

Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social. 1994",Fundesco
Madrid, 1994. Elaboració própia.
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OTTADRF. 21

DÍFUSIÓ DIARIA DE LA PREMSA CENTRAL
AL PAÍS VALENCIÁ. 1988-1989

DIARI DIFU.1988 DIFU.1989

ABC 12.023 11.748
DIARIO 16 7.138 5.513
EL PAIS 29.233 28.314

TOTAL 48.394 45.575

Font: Díaz Nosty-/ B. : "Comunicación Social. 1991 
Fundesco. Madrid, 1991. Elaboració própia.

OUADRE 24
DÍFUSIÓ DIÁRIA DE LA PREMSA CENTRAL

AL PAÍS VALENCIÁ. 1993

DIARI DÍFUSIÓ PERCENTATGE

ABC 17.853 26,4
DIARIO 16 6.485 9,6
EL MUNDO 12.201 18,0
EL PAIS 31.178 46,0

TOTAL 67.717 100,0

Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 1994 
Fundesco. Madrid, 1994. Elaboració própia.



OUADRE 25
DÍFUSIÓ COMPARADA DE DIARIS I REVISTES 
 AL-PAÍS VALENCIA. 1990/91________

MITJANS DÍFUSIÓ ÍNDEX DIFU* ÍNDEX ESPANYA

DIARIS D'INFOR.
GRAL. I ECONÓM. 245.976 63,1 81,3
DIARIS ESPORT 47.335 12,1 12,5
REV. INF. GRAL. 59.062 15,2 18,4
REV. DEL COR 306.916 78,7 64,1

* Exemplars venuts per 1.000 habitants.
Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social. 1992",Fundesco.
Madrid, 1992. Elaboració própia.
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HÁBITS LECTORS
OUADRE 26
LECTORS DE DIARIS* PER PIES DE LA SETMANA

DIARIS DIL. DIM. DIX. DIJ. DIV. DIS. DIU.

LAS PROVINCIAS ----- 155 185 178 167 160 258
LEVANTE ----- 91 76 93 77 131 201
CASTELLON DIARIO 16 18 21 20 18 23 20
MEDITERRANEO ----- 24 22 23 31 18 21
LA VERDAD ----- 36 28 29 31 40 45
INFORMACION 129 90 90 91 81 90 125
EL PAIS 78 91 97 79 84 100 146
ABC 9 6 7 5 7 10 14
DIARIO 16 3 10 10 10 11 11 10

Font: C.A. RTVE C.V 3/85 
* En milers de persones.

. Elaboració própia. 
Base País Valenciá.

OUADRE 27
FREOÜÉNCIA DE LECTURA^DE LA PREMSA DIARIA*

INFOR
MACION

LA
VERDADFREQÜENCIA

LAS PRO
VINCIAS

■ LEVAN
TE

EL
PAIS

QUASI TOTS ELS DIES 38,7 30,0 30,9 33,6 28,7
4 ó 5 DIES SETMANA 5,8 6,2 7,7 5,1 3,8
2 ó 3 DIES SETMANA 23,3 24,4 31,1 26,4 23,5
1 VOLTA SETMANA 21,6 26,6 22,2 26,7 26,0
2 ó 3 VOLTES AL MES 9,9 11,9 6,7 6,8 16,1
NS/NC 0,7 0,9 1/ 4 1/ 4 1/9

Font: C.A. RTVE C.V 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá: total
lectors premsa diária últims 30 dies.
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OUADRE 28
MODE D'ACCÉS A LA PREMSA DIÁRIA*

EL
PAIS

INFOR
MACION

LA
VERDADMODE D'ACCÉS

LAS PRO
VINCIAS

LEVAN
TE

SUBSCRIPTOR 2,3 1,1 1,9 0,7 --
* ALTRE FAMILIAR 0,4 -- 0,5 0,3 --

COMPRA PERSONAL 00o00 h-4 00 30,3 27,3 30,7
" ALTRE FAMILIAR 14,9 10,4 15,0 13,9 4,8

LI'L DEIXEN 2,1 0,5 0,4 2,0 --
FORA DE CASA 9,0 11,0 4,7 11,3 11,3
NS/NC ir>o 58,9 52,8 44,5 53,2

Font: C.A. RTVE C.V 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá: total
lectors premsa diária últims 30 dies.

OUADRE 29
LLOC DE LECTURA DE LA PREMSA DIARIA*

LLOC DE LECTURA
LAS PRO
VINCIAS

LEVAN
TE

EL
PAIS

INFOR
MACION

LA
VERDAD

CASA ABANS D'EIXIR 14,3 7,0 8,8 10,4 14,9
MITJANS TRANSPORT 0,2 ----- ----- 1,2 -----

LLOC TREBALL 10,3 7,6 6,9 8,7 10,4
BAR/CAFETERIA 8,6 7,6 0,9 14,1 7,3
CASA/SOBRETAULA 16,5 7,7 13,4 14,6 6,6
CASA/VESPRADA 12,8 10,4 18,5 9,7 6,6
CASA/NIT 4,2 4,1 8,7 9,6 5,5
ALTRES 0,9 0,6 1,7 0,9 1,9
NS/NC 32,2 55,0 41,1 00oco 46,8

Font: C.A. RTVE C.V 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá: total
lectors premsa diária últims 30 dies.
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OUADRE 30
FREOOÉNCIA DE LECTURA DELS PERIÓDICA D'INFORMACIÓ GENERAL

SEGONS SEXE*

FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL

CADA DIA

i

u> 
i 

EO 
| 1

O 
1

13,1 22,2
3/4 V. SETMANA 16,9 12,1 14,4
1 V. SETMANA 18,1 00 O 00 o

QUASI MAI 19,2 24,4 21,9
NO MAI 12,9 32,0 22,8

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 31
FREOÚENCIA DE LECTURA DELS PERIÓDICS D'INFORMACIÓ GENERAL 
______________________ SEGONS EDAT*_______________________

FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉi

CADA DIA 12,7 22,3 23,5 33,9 27,0 21,6 12,2
3/4 V. SETM. 10,3 20,1 15,2 20,4 10,4 13,6 11,4
1 V. SETM. 24,5 23,7 18,0 15,3 21,9 16,2 14,1
QUASI MAI 33,3 17,6 26,9 17,1 19,3 21,9 23,5
NO MAI 18,5 16,3 15,4 12,3 21,1 26,1 38,3

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 32
FREOÚENCIA DE LECTURA DELS PERIÓDICS D'INFORMACIÓ GENERAL 
 SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*________________

MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE
FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000

CADA DIA 16,2 19,9 17,4 29,4
3/4 V. SETM. 11,5 16,0 15,6 14,5
1 V. SETM. 17,2 13,5 17,4 23,1
QUASI MAI 29,7 20,6 23,6 17,3
NO MAI 25,2 28,7 26,1 15,1

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 33

SEGONS PROVINCIA*

FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALÉNCIA

CADA DIA 18,2 41,1 20,5
3/4 V. SETMANA H

4
I-

4

0
0 19,7 14,7

1 V. SETMANA 12,1 15,2 22,1
QUASI MAI 29,1 15,4 19,0
NO MAI 27,8 8,1 23,2

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 34
FREQÜÉNCIA DE LECTURA DELS PERIÓDICS D'INFORMACIÓ GENERAL

SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA*

FREQÜÉNCIA
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

CADA DIA u> 00 22,1 M 00 LT
I 33,2 34,6

3/4 V. SETMANA 10,9 17,3 14,5 12,1 13,3
1 V. SETMANA 13,1 20,2 20,4 17,5 9,5
QUASI MAI 13,8 23,0 25,7 19,7 13,6
NO MAI 26,1 17,1 20,3 15,7 29,0

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 3 5
FREQÜÉNCIA DE LECTURA DELS PERIÓDICS D'INFORMACIÓ GENERAL

SEGONS GRAU DE CONEIXEMENT DEL VALENCIA★

PARLA I ENTÉN I ENTÉN I NO
FREQÜÉNCIA ESCRIU PARLA NO PARLA ENTÉN

CADA DIA 34,4 21,8 19,1 17,2
3/4 V. SETM. 17,2 14,1 14,9 9,7
1 V. SETM. 15,9 20,3 19,2 7,4
QUASI MAI 18,6 21,9 23,0 22,0
NO MAI 13,4 21,4 22,8 42,9

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 36
FREQÜÉNCIA DE LECTURA DELS PERIÓDICS D'INFORMACIÓ GENERAL

SEGONS CLASSE SOCIAL SUBJECTIVA*

FREQÜÉNCIA
MITJANA MITJANA 
ALTA MITJANA

MITJANA 
BAIXA BAIXA

CADA DIA 46,1 27,8 16,1 10,4
3/4 V. SETM. 16,0 15,9 15,1 6,7
1 V. SETM. 13,2 20,1 17,8 12,5
QUASI MAI 16,2 19,6 27,6 21,3
NO MAI 2,6 16,3 23,4 47,3

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 37
LECTURA DE DIARIS DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT 
______DE VALfeNCIA SEGONS FREQÜENCIA__________

DIARIS
CADA
DIA

ALGUN
DIA/SET.

ALGUN
DIA/M.

ALGUNA
VOLTA/A

MAI O 
QUASI

NS/
NC

LEVANTE-EMV 21,9 29,9 12,2 2,4 33,0 0,5
PROVINCIAS 16,4 22,3 11,5 5,0 44,2 0,6
EL PAIS 8,6 17,6 7,7 3,2 62,4 0,6
EL MUNDO 2,8 8,6 3,6 2,5 81,9 0,6
DIARIO 16 0,9 2,5 1,8 3,0 91,2 0,6
ABC 2,0 3,8 2,2 2,1 89,3 0,7
EL PERIODICO 0,5 1,8 97,0 0,7
L. VANGUARDIA 0,5 0,6 1,4 1,5 95,2 0,6
AVUI 0,2 0,4 1,4 96,8 1,4
ALTRES 2,6 4,1 0,7 0,1 0,7 92,1

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1993.
En percentatges horitzontals. Elaboració própia.
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OUADRE 3fi
LECTURA DE DIARIS DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT

DE CASTELLÓ SEGONS FREQÜÉNCIA

DIARIS
CADA
DIA

ALGUNS
SETM.

CAP DE 
SETM.

DE TANT 
EN TANT

MAI 0 
QUASI

MEDITERRANEO

I 
o

i1 
ID 

1 
rH 23,5 5,0 to O 31,9

CASTELLÓN D. 9,5 15,3 3,5 27,3 43,8
LEVANTE-EMV 1,6 1,8 1,2 16,2 00

PROVINCIAS 0,4 1,1 0,2 5,9 91,6
EL PAIS 4,4 5,2 coco 13,0 o00

EL MUNDO 2,9 1,7 4,7 11,5 O 00
DIARIO 16 0,5 0,2 0,2 7,3 91,2
ABC 1,3 1,3 1,2 2,8 92,7
EL PERIODICO 0,1 0,1 1,1 98,1
L.VANGUARDIA 0,1 0,2 2,9 96,1
AVUI 0,1 2,3 96,7
ALTRES 6,2 8,1 3,9 6,7 71,6

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
En percentatges horitzontals. Elaboració própia.

NS/
NC

0 , 6
0,7
0,7
0,7
0 , 6
0,7
0 , 6
0 , 6
0 , 6
0 , 6
0, 8
3,5
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OUADRE 39
LECTURA DE DIARIS DE LA POBLACIÓ DE L ' ÁREA

ALACANT-ELX SEGONS FREQÜENCIA

CADA ALGUNS CAP DE DE TANT MAI O NS/
DIARIS DIA SETM. SETM. EN TANT QUASI NC

LA VERDAD 3,7 7,2 2,5 17,4 69,0 0,2
INFORMACION 18,5 23,3 8,8 19,6 29,7
HOY 0,3 0,2 0,1 9,8 89,6
LEVANTE-EMV 0,2 1,3 98,6
PROVINCIAS 0,2 0,1 0,3 0,9 98,6
EL PAIS 3,0 6,7 5,2 7,4 77,7
EL MUNDO 1,4 2,3 3,0 6,5 00UO00

DIARIO 16 0,5 0,5 0,2 4,1 94,7
ABC 1,1 2,0 0,5 4,3 92,1
EL PERIODICO 0,1 0,1 0,7 99,0 0,1
L.VANGUARDIA 0,1 0,1 1,4 98,4 0,1
AVUI 0,1 0,2 0,7 98,2 0,8
ALTRES 3,6 5,0 1,9 2,1 00 CT

i

0
0 0,8

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1994.
En percentatges horitzontals. Elaboració própia.
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OUADRE 40
LECTURA DE DIARIS DE LA POBLACIÓ DE L'ÁREA 
DE LES COMARQUES CENTRALS SEGONS FREOÜÉNCIA

CADA ALGUNS CAP DE DE TANT MAI O NS/
DIARIS DIA SETM. SETM. EN TANT QUASI NC

LEVANTE-EMV 9,0 12,5 3,8 14,0 60,4 0,4
PROVINCIAS 6,8 7,9 3,5 15,2 66,3 0,4
LA VERDAD 0,1 1,2 0,1 6,8 91,5 0,2
INFORMACION 3,6 9,6 2,2 10,2 74,2 0,2
HOY 0,4 5,9 93,3 0,4
EL PAIS 3,8 8,4 5,7 9,6 72,2 0,4
EL MUNDO 2,2 4,5 2,4 6,7 84,0 0,2
DIARIO 16 0,5 0,5 0,4 6,4 92,0 0,2
ABC 0,6 0,8 0,8 5,8 91,6 0,2
L.VANGUARDIA 0,2 0,1 0,2 1,3 97,8 0,2
AVUI 0,4 0,2 0,2 1,3 97,0 0,8
ALTRES 1 / 8 5,5 1,6 2,3 88,6 0,2

Font: Ninyoles , R (dir.), CEIC ALFONS EL VELL. 1994
En percentatges horitzontals. Elaboració própia.
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ESTRUCTURA DEL PUBLIC LECTOR 
1985

OUADRE 41
LECTORS DE DIARIS* PER ÁREA GEOGRÁFICA

CASTE-
LLÓ

REQUE
NA

ORIC
LADIARI

VALEN
CIA

ALA-
CANT

ALCOI-
GANDIA

LAS PROVINCIAS 185 2 26 15 9 -----

LEVANTE 106 1 ----- ----- 3 -----

CASTELLON DIARIO -- ----- ----- 23 ----- -----

MEDITERRANEO ----- ----- ----- 29 ----- -----

LA VERDAD ----- 11 2 ----- ----- 22
INFORMACION ----- 96 21 1 ----- 10
EL PAIS 48 17 16 11 2 10
ABC 3 4 3 ----- ----- -----

ESPORTIUS 9 12 4 3 ----- 1
DIARIO 16 2 5 ----- 1 ----- -----

LIBERACION 10 1 2 ----- ----- 1
ALTRES 4 2 4 7 ----- -----

TOTAL LECTORS 307 121 75 72 13 29
TOT. RESIDENTS 1.368 513 314 313 142 200

% LECTORS 22,4 23,6 23,8 23,0 9,0 14,!

Font: C.A. RTVE C.V 3/85. Elaboració própia. 
* En milers de persones. Base País Valenciá.
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OUADRE 42

DIARI
VALÉN- 
SENSE 
A. M.

CASTE-
LLÓ
PROV.

ALA-
CANT
PROV.

VALEN
CIA 
A. M.

ALA-
CANT
CAP.

CASTE
LLÓ
CAP.

LAS PROVINCIAS 80 15 18 125 ----- -----

LEVANTE 43 ----- 1 66 ----- -----

CASTELLON DIARIO ----- 13 ----- ----- ----- 9
MEDITERRANEO ----- 24 ----- ----- ----- 5
LA VERDAD ----- ----- 30 - - - . . . 5 . . --- .

INFORMACION ----- 1 76 ----- 51 -----

EL PAIS 22 8 28 33 10 2
ABC 1 ----- 5 2 2 -----

DEPORTIVOS 5 3 12 4 1 1
DIARIO 16 ----- ----- 4 2 1 1
LIBERACION 1 ----- 3 9 1 -----

ALTRES ----- 7 4 4 1 -----

TOTAL LECTORS 130 56 149 206 60 16

Font: C . A. RTVE C.V 3/85. Elaboració própia 
* En milers de persones. Base País Valenciá

OUADRE 43
DISTRIBUCIÓ PER GRUPS D /EDAT SEGONS LECTURA DIARIS*

EDAT
TOTAL
LECTORS

LAS PRO
VINCIAS

LEVAN
TE

CASTELLON
DIARIO

MEDITE
RRANEO

15-19 7,1 6,3 6,8 ----- 5,5
20-24 13,5 11,6 7,5 15,3 16,6
25-34 23,6 17,6 19,5 37,3 25,8
35-44 18,9 22,8 20,4 4,5 12,8
45-54 15,1 18,8 13,9 13,4 28,3
55-64 10,5 10,3 18,3 16,6 5,5
65 O MES 11,3 12,6 13,6 12,9 5,5

( CONTINUACIÓ )



LA INFOR EL DIARIO
EDAT VERDAD MACION PAIS ABC 16

15-19 2,3 9,9 4,9 -- 19,0
20-24 18,6 18,8 15,1 -- 9,3
25-34 41,0 18,0 44,6 25,8 0,2
35-44 10,4 23,3 18,2 22,4 34,7
45-54 5,5 15,0 2,0 -- 16,8
55-64 -- 7,3 8,4 29,9 --
65 0 MÉS 22,2 7,7 6,8 21,9 20,0

Font: C.A. RTVE C.V 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 44
DISTRIBUCIÓ PER TENDENCIA.IDEOLÓGICA SEGONS LECTURA DIARIS*

TENDENCIA
TOTAL
LECTORS

LAS PRO
VINCIAS

LEVAN
TE

CASTELLON
DIARIO

MEDITE
RRANEO

DRETES 4,8 4,6 6,3 ----- 7,1
CENT-DRTA. 3,9 3,4 1,1 ----- -----

CENTRE 10,6 11,4 6,2 ----- 24,0
CENT-ESQ. 7,8 4,8 9,1 5,7 22,6
ESQUERRA 24,8 16,3 39,4 55,4 25,6
NEUTRAL 14,2 20,2 11,3 ----- -----

NO ES DEFINEIX 1,1 1,3 2,6 ----- -----

ALTRES 1,5 3,0 1,6 ----- -----

NS/NC 31,3 35,0 22,4 38,9 20,7

( CONTINUACIÓ )
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TENDÉNCIA
LA
VERDAD

INFOR
MACION

EL
PAIS ABC

DIARIO
16

DRETES ----- 5,2 4,1 22,5 00o
CENT-DRTA. 7,7 9,4 2,3 12,0 -----

CENTRE 10,5 11,9 7,2 5,7 -----

CENT-ESQ. 16,4 5,8 12,1 ----- 9,3
ESQUERRA 22,7 20,3 46,2 ----- 0,2
NEUTRAL 16,0 9,0 7,9 0,2 35,9
NO ES DEF. ----- ----- 0,9 ----- -----

ALTRES 0,9 3,1 _ _ _

NS/NC 26,7 37,5 16,2 13,6 13,8

Font: C.A. RTVE C.V 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 45
DISTRIBUCIÓ PER ÁREES GEOGRAFIOUES SEGONS EL NOMBRE*
_ DE LECTORS DE LA HOJA DEL LUNES I SUP. DOMINICALS

HOJA MAGA- ANTENA PAIS
ÁREA LUNES ZIN SEMANAL SEMANAL CARRER

VALENCIA 205 74 152 90
ALACANT 33 ----- 1 18 48
ALCOI-GANDIA 5 ----- 16 20
CASTELLÓ 10 2 8 11
REQUENA 19 6 5 2
ORIOLA ----- ----- ----- 5

TOTAL P.V. 273 82 182 147 48

Font: C.A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia. 
* En milers. Base País Valenciá.
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OUADRE 46
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES I  CAPITALS SEGONS EL NOMBRE*

DE LECTORS DE LA HOJA DEL LUNES I SUP. DOMINICALS

HOJA MAGA- ANTENA PAIS 
ÁREA LUNES ZIN SEMANAL SEMANAL

VALÉNCIA SENSE AM 96 19 57 25
CASTELLÓ PROV. 9 2 8 8
ALACANT PROV. 5   6 32
VALENCIA AM 160 61 111 67
ALACANT CAP. 1     11
CASTELLÓ CAP. 1     2

Font: C.A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.

CARRER

19

29
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ESTRUCTURA DEL PÚBLIC LECTOR
1986-1994

OUADRE 47
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L'AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1986___________

REVISTES

48.5
51.5

FontrEGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 48
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 1 AUDIENCIA* 
DE MITJANS ESCRITS ANY 1986______

SEXE DIARIS SUPLEMENTS

BARÓ 36,3 25,8
DONA 13,7 14,9

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

REVISTES

52,0
52,9

SEXE DIARIS SUPLEMENTS

BARÓ 71,8 62,5
DONA 28,2 37,5
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OUADRE 49
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L'AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1986___________

EDAT DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

14/19 10,7 13,1 19,7
20/24 14,2 17,3 15,0
25/34 28,2 24,8 22,0
35/44 14,5 14,1 14,7
45/54 10,9 10,9 11,2
55/64 12,7 10,4 9,6
65/MES 8,8 9,4 7,7

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 50
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L 'AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1986___________

EDAT DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

14/19 19,3 19,3 75,3
20/24 32,2 32,1 72,2
25/34 40,0 28,7 66,1
35/44 27,5 21,8 59,0
45/54 20,1 16,6 44,2
55/64 21,7 14,5 34,9
6 5/MES 12,8 11,1 23,6

F o n t : EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base País V a le n c iá .



OUADRE 51
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 1 AUDIENCIA*
_________ DE MITJANS ESCRITS ANY 1986___________

CLASSE SOCIAL DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALTA 00r- 10,0 LO

MITJANA ALTA 23,3 26,7 17,8
MITJANA 37,4 37,3 38,2
MITJANA BAIXA 18,5 17,1 22,7
BAIXA 13,0 8,9 15,9

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 52
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 'AUDIENCIA* 
________DE MITJANS ESCRITS ANY 1986__________

CLASSE SOCIAL DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALTA 58,1 60,8 84,2
MITJANA ALTA 41,7 39,2 67,7
MITJANA 29,0 23,6 62,8
MITJANA BAIXA 19,7 14,9 51,5
BAIXA 11,6 6,5 30,0

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 53
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L 1 AUDIENCIA*

DE MITJANS ESCRITS ANY 1986

NIVELL EDUCATIU DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

SENSE ESTUDIS 11, 8 9,1 14,6
PRIMARIS 31,5 26,6 34,4
EGB/FPl 26,6 27,0 29,9
BUP/FP2 12,4 14,6 10,4
GRAU MITJÁ 5,6 7,4 3,8
GRAU SUPERIOR 11,7 14,8 6,8

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 54 
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L'AUDIENCIA*

DE MITJANS ESCRITS ANY 1986

NIVELL EDUCATIU DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

SENSE ESTUDIS 10,2 6,4 26,7
PRIMARIS 23,2 16,0 53,5
EGB/FPl 30,3 25,1 72,0
BUP/FP2 38,7 37,4 69,1
GRAU MITJÁ 42,9 46,9 62,9
GRAU SUPERIOR 62,1 64,5 76,2

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.



OUADRE 55
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L ‘ AUDIENCIA*

DE MITJANS ESCRITS ANY 1986

LLOC DE RESIDENCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

MENYS DE 2.000 5,3 5,3 6,7
DE 2. A 10.000 13,2 12,3 15,2
DE 10. A 50.000 30,7 27,2 33,1
DE 50. A 500.000 9,9 10,3 11,0
CAPITALS 40,8 45,0 34,0

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 56
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L ' AUDIENCIA* 
___________ DE MITJANS ESCRITS ANY 1986____________

LLOC DE RESIDENCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

MENYS DE 2.000 19,5 15,8 51,5
DE 2. A 10.000 19,3 14,7 «Ti 00

DE 10. A 50.000 21,9 15,8 OOID

DE 50. A 500.000 23,2 19,8 55,1
CAPITALS 32,5 29,3 57,4

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.
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OUADRE 57
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 11 AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1990

SEXE DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

BARÓ 70.0
30.0

55,1
44,9

47,6
52,4DONA

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 58
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 1 AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 199 Q__________

SEXE DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

BARÓ 39,9 26,7 63,2
DONA 16,2 20,5 65,7

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.



OUADRE 59
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L'AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1990____________

EDAT DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

14/24 23,0 27,1 30,7
25/34 25,3 25,6 22,2
35/44 20,5 17,5 16,8
45/64 22,5 21,1 21,0
6 5/MES 8,7 8,7 9,3

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 60
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L'AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1990___________

EDAT DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

14/24 27,7 27,7 86,2
25/34 37,4 32,2 76,7
35/44 35,8 25,9 68,5
45/64 23,3 18,5 50,5
65/MES 15,4 13,0 38,0

Font:EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base P aís V a le n c iá .



OUADRE 61
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L ' AUDIENCIA*
________DE MITJANS ESCRITS ANY 1990__________

CLASSE SOCIAL DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALTA/MIT J . ALTA 31,3 36,3 20,3
MITJANA/MITJ. 42,3 41,3 43,1
MITJANA BAIXA 21,1 18,2 28,4
BAIXA 5,3 5,7 8,2

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 62
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L'AUDIENCIA* 
________DE MITJANS ESCRITS ANY 1990__________

CLASSE SOCIAL DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALTA/MIT J . ALTA 47,9 47,1 72,4
MITJANA/MITJ. 30,6 25,4 72,7
MITJANA BAIXA 20,5 15,0 64,0
BAIXA 9,7 6,4 34,9

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.



OUADRE 63
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L ‘AUDIENCIA*

DE MITJANS ESCRITS ANY 1990

NIVELL EDUCATIU DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

SENSE ESTUDIS 3,6 to -o

ii1 
00 ID

PRIMARIS 10,4 00 13,7
EGB/FPl to O u> 00 00 49,7
BUP/FP2 25,1 27,8 20,7
UNIVERSITARIS 18,9 22,6 10,0

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 64
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L' AUDIENCIA* 
__________ DE MITJANS ESCRITS ANY 1990____________

NIVELL EDUCATIU DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

SENSE ESTUDIS 7,1 4,4 26,6
PRIMARIS 17,1 11,3 52,5
EGB/FPl 26,5 00oCN 73,0
BUP/FP2 43,1 40,6 83,0
UNIVERSITARIS o00IT) 0000LD 71,6

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 65
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L'AUDIENCIA*
____________ DE MITJANS ESCRITS AN Y 1990_____________

LLOC DE RESIDENCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

FINS 10.000 15,6 16,0 00oCN

10 A 50.000 27,6 23,9 30,7
50 A 200.000 13,8 12,3 14,8
CAPITALS 43,0 47,7 33,8

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 66
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDÉMCI^ DE L * AUDIENCIA* 
___________ DE MITJANS ESCRITS ANY 1990___________

LLOC DE RESIDENCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

FINS 10.000 18/2 15,9 56,3
10 A 50.000 24,5 18,0 63,5
50 A 200.000 25,9 16,6 64,4
CAPITALS 39,4 37,0 71,9

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá,
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OUADRE 67
DISTRIBUCIÓ PER PROVINCIA DE L ' AUDIENCIA*
_____ DE MITJANS ESCRITS ANY 199CP__________

PROVINCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALACANT 31/0 22/0 32/3
CASTELLÓ 11/0 9,1 11,4
VALENCIA 58,1 68,9 56,3

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 68
DISTRIBUCIÓ PER PROVINCIA DE L 1 AUDIENCIA*

DE MITJANS ESCRITS ANY 1990

PROVINCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALACANT
CASTELLÓ
VALENCIA

26.1 15,7 
25,5 17,9
29.1 29,3

63,4
61,9
65,7

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 69
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L'AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1994

SEXE DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

BARÓ 68,1 
DONA 31,9

54,6 44,9 
45,4 55,1

Font:EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 70
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 1 AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1994___________

SEXE DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

BARÓ 47,2 30,2 
DONA 20,8 23,6

56,0
64,5

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Ba.se País Valenciá

OUADRE 71
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L ' AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1994

EDAT DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

14/24 21,7 24,7 30,7
25/34 25,0 24,6 23,4
35/44 19,3 18, 8 16,7
45/64 24,1 22,5 20,2
65/MÉS 9,9 9,4 9,1

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá

OUADRE 72
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L' AUDIENCIA*
DE MITJANS ESCRITS ANY 1994

EDAT DIARIS SUPLEMENTS REVISTES
14/24 31,6 28,7

iiicoo00

25/34 44,6 35,0 75,1
35/44 41,6 32,3 64,7
45/64 30,7 22,9 46,3
65/MÉS 20,5 15,4 33,6

Font:EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base País V a le n c iá .



OUADRE 73
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 1 AUDIENCIA*

DE MITJANS ESCRITS ANY 1994___________

CLASSE SOCIAL DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALTA/MITJ. ALTA. 32,2 37,8 23,0
MITJANA/MITJ. 40,9 42,7 43,5
MITJANA BAIXA 20,5 15,4 25,5
BAIXA 6,3 4,1 8,0

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá

DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L * AUDIENCIA* 
________DE MITJANS ESCRITS ANY_1994__________

CLASSE SOCIAL DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALTA/MITJ.ALTA 53,7 50,2 0000uo

MITJANA/MITJ. 36,0 30,0 68,9
MITJANA BAIXA 25,0 15,0 56,1
BAIXA 14,9 7,8 33,8

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 75
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L 1 AUDIENCIA*
___________ DE MITJANS ESCRITS ANY 1994_____________

NIVELL EDUCATIU DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

SENSE ESTUDIS 5,6 to 00 6,3
PRIMARIS 9,4 7,0 11,2
EGB/FPl 37,8 34,2 44,3
BUP/FP2 27,3 31,7 26,5
UNIVERSITARIS 19,9 24,2 11,7

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 76
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L'AUDIENCIA* 
__________ DE MITJANS ESCRITS ANY 1994____________

NIVELL EDUCATIU DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

SENSE ESTUDIS 12,4 4,9 25,2
PRIMARIS 21,5 12,8 46,3
EGB/FPl 31,5 22,7 66,3
BUP/FP2 4*. un 00 42,5 79,9
UNIVERSITARIS 67,2 65,2 70,9

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.



OUADRE 77
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L 1 AUDIENCIA*
_____________DE MITJANS ESCRITS ANY 1994______________

LLOC DE RESIDENCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

FINS 10.000 19,1 16,7 20,3
10 A 50.000 28,3 26,8 32,1
50 A 200.000 12,8 11,4 13,9
CAPITALS 39,8 45,1 33,7

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 78
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L 1AUDIENCIA* 
___________ DE MITJANS ESCRITS ANY 1994____________

LLOC DE RESIDENCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

FINS 10.000 0000CN 20,0 54,9
10 A 50.000 to 00 21,4 o00in

50 A 200.000 U> O 00 21,9 60,5
CAPITALS 44,0 39,8 66,9

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 79
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIA DE L'AUDIENCIA*

DE MITJANS ESCRITS ANY 1994_________

PROVÍNCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES
ALACANT 31,7 24,7 31,8
CASTELLÓ 11,6 11,2 11,6
VALENCIA 56,7 64,1 56,6

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 80
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIA DE L'AUDIÉNCIA*
_____ DE MITJANS ESCRITS ANY 1994__________

PROVINCIA DIARIS SUPLEMENTS REVISTES

ALACANT 31,2 19,5 56,4
CASTELLÓ 34,0 26,3 61,4
VALÉNCIA 34,9 31,4 62,6

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.



EL VALENCIÁ A LA PREMSA

OUADRE 81
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR 

EL VALENCIA A LA PREMSA SEGONS SEXE*_____
HAURIA DE BARÓ DONA TOTAL
AUGMENTAR 34,3 31,6 32,9
DISMINUIR 17,0 13,4 15,2
SEGUIR IGUAL 41,2 44,7 U

>

O
NC 7,6 10,3 9,0

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració 
própia.* En percentatges verticals.
Base País Valenciá.

OUADRE 82
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR

EL VALENCIA A LA PREMSA SEGONS_EDAT*
HAURIA DE 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
AUGMENTAR 32,4 44,4 40,5 32,6 32,9 29,9 26,8
DISMINUIR 18,9 9,6 8,0 18,0 15,2 17,2 15,1
SEGUIR IGUAL 45,1 41,3 43,7 43,9 45,1 41,3 41,3
NC 3,7 4,7 7,9 5,5 6,8 11,6 16,8

F o n t: C IS , o c tu b re  1984. E s tu d i 1437. E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals .Base P aís V a le n c iá .



OUADRE «3
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR
EL VALENCIA A LA PREMSA SEGONS NIVELL D'ESTUDIS*

HAURIA DE
SENSE
ESTUDIS

PRIMA SECUN 
-RIS DARIS F.P.

UNIV. 
MITJ.

UNIV.
SUPER.

AUGMENTAR 25,6 38,5 37,4 35,1 44,0 50,7
DISMINUIR 15,2 16,3 13,7 9,0 12,7 6,3
SEGUIR IGUAL 44,3 39,5 44,7 50,2 35,4 43,0
NC 14,9 5,7 4,2 5,7 7,9

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 84
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR______

EL VALENCIA A LA PREMSA SEGONS CLASSE SOCIAL SUBJECTIVA*

HAURIA DE
MITJANA
ALTA MITJANA

MITJANA
BAIXA OBRERA N.C.

AUGMENTAR 13,7 42,9 33,6 26,5 43,0
DISMINUIR 43,5 12,8 18,1 15,7 19,9
SEGUIR IGUAL 42,9 38,3 35,5 47,3 33,2
NC 6,0 12,8 ox—1 3,9

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 85
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR 

EL VALENCIA A LA PREMSA SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*
MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE

HAURIA DE 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
AUGMENTAR 34,3 29,4 23,5 37,7
DISMINUIR 14,6 15,0 22,1 14,2
SEGUIR IGUAL 45,1 43,3 47,6 39,8
NC 6,0 12,3 6,8 8,4

F o n t: C IS , o c tu b re  1984. E s tu d i 1437. E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base País V a le n c iá .
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OUADRE 86
OPINIÓ SOBRE LA PRESÉNCIA QUE HAURIA DE TEÑIR 

EL VALENCIA A LA PREMSA SEGONS PROVÍNCIA*
HAURIA DE ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
AUGMENTAR 12,2 38,0 43,0
DISMINUIR 23,3 24,5 9,2
SEGUIR IGUAL 57,5 32,5 37,0
NC 7,0 4,9 10,8

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 87
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR EL VALENCIA 
 A LA PREMSA SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA*______

HAURIA DE
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

AUGMENTAR 47,2 40,0 28,7 30,1 38,7
DISMINUIR 22,2 10,8 13,4 23,7 4,2
SEGUIR IGUAL 22,6 42,5 46,8 38,4 57,1
NC 8,0 6,7 11,0 7,8

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 88
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR EL VALENCIÁ 
A LA PREMSA SEGONS RECORD DE VOT* EN LES GENERALS DEL 82

HAURIA DE AP UCD CDS PSOE UPV PCE N/VOT N.C.
AUGMENTAR 29,9 13,6 43,8 36,4 91,8 32,7 25,9 31,8
DISMINUIR 20,3 21,3 l—

1 
O O 12,5 11,7 19,4 16,3

SEGUIR IGUAL 43,2 65,1 33,8 42,1 8,2 55,6 48,1 40,0
NC 6,6 12,5 9,0 6,6 11,9

F o n t: C IS , o c tu b re  1984. E s tu d i 1437. E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .
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AJUDES A LA PREMSA

OUADRE 89
AJUDES* A LA DIFUSIÓ I A L'ÚS DEL VALENCIA DE LA PREMSA DE

PERIODICITAT NO DIARIA. DECRET DE LA G. V. 39/1986 DE 12 DEL 12
1987 1988

REVISTA DIFUSIÓ VALENCIA DIFUSIÓ VALENCIA

ELCHE 3.890.883 4.824.480
CANFALI (BAIXA) 3.645.000 5.180.160
CANFALI (ALTA) 1.652.400 4.268.160
TRIBUNA 631.800 1.175.340
EL TEMPS 4.470.390 4.470.390 6.472.920 6.472.920
SAÓ 324.000 324.000 456.000 456.000
TOSSAL 510.300
COMARCA 630.420

* En pessetes.
Font:Direcció General de Mitjans de Comunicació de la G.V.

OUADRE 90
AJUDES* A LA PREMSA TOTALMENT O PARCIALMENT EN VALENCIA

DECRET DE LA G. V. 4/1989 DE 28 DEL 7
REVISTA 1989 1990 1991
EL TEMPS 5.857.500 7.253.000 5.357.230
CAMACUC 2.094.875 3.207.750 3.020.000
SAÓ 1.000.000 2.205.000 1.462.500
CRÓNICA 1.800.475
BOOM 3.333.400

* En pessetes.
Font:Direcció General de Mitjans de Comunicació de la G.V.

52



OUADRE 91
AJUDES* A LA CREACIÓ. INVERSIÓ O RECONVERSIÓ TECNOLÓGICA 
DE PREMSA LOCAL O COMARCAL. DECRET DE LA G.V.3/89 DE 28-7
EMPRESA PERIODÍSTICA QUANTITAT

* En pessetes.
Font:Direcció General de Mitjans de Comunicació de la G.V.

OUADRE 92
AJUDES* A L'ÚS DEL VALENCIA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

DECRET DE LA G.V. 10/1992 DE 10 DEL 9 (PREMSA)
REVISTES 1992 1993 1994 1995
EL TEMPS 7.508.200 6.153.655 6.157.150 5.334.830
CAMACUC 4.010.000 3.680.000 4.098.000 3.835.000
BOOM 2.604.000
SAÓ 2.212.000 2.576.000 2.156.000 1.650.000
CRÓNICA 1.544.956 1.690.024 2.540.860 1.800.000
AU! 72.800 67.200
NOTÍCIES DE
MORELLA 441.255 859.340
EL PERIÓDIC
DE L 'HORTA 3.460.000

* En pessetes.
Font:Direcció General de Mitjans de Comunicació de la G.V.

CARTELERA TURIA 
PROVAMECO 
NOTICIAS 7 
EL TEMPS

923.328
2.491.744

103.600
2.416.354
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DADES COMPARATIVES DE LA 
PREMSA EN LES COMUNITATS 

AUTÓNOMES
OUADRE 93
ORDENACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÓNOMES
SEGONS ÍNDEXS DE DIFUSIÓ DE PREMSA. 1993

COMUNITAT DIFUSIÓ % POB. % DIF. ÍNDEX ÍNDEX
N. AUTÓNOMA POBLACIÓ MITJANA (A) (B) B/A DIFU.

1 NAVARRA 519.277 94.534 1.34 2,35 1,75 182,0
2 P. BASC 2.104.042 375.782 5,41 9,32 1,72 178,6
3 I.BALEARS 709.137 117.327 1,82 2,91 1,60 165,4
4 CANTABRIA 527.324 82.515 1,36 2,05 1,51 156,4
5 MADRID 4.947.566 681.683 12,77 16,91 1,32 137,7
6 ASTÚRIES 1.093.937 134.814 2,81 3,34 1,19 123,2
7 CATALUNYA 6.059.495 741.393 15,56 00 O 1,18 122,3
8 CANÁRIES 1.493.783 181.980 3,84 4,52 1,18 121,8
9 LA RIOJA 263.434 29.753 o 00 0,74 1,09 112,9

10 ARAGÓ 1.188.818 124.600 3,06 3,09 1,01 104,8

ÍNDEX MITJÁ DE DIFUSIÓ 1,00 103,6

11 GALÍCIA 2.731.671 272.421 7,03 6,76 0,96 99,7
12 CAST/LLEÓ 2.545.924 218.359 6,55 5,42 0,83 85,7
13 P.VALENCIA 3.857.234 313.473 9,92 7,78 0.78 81,2
14 MURCIA 1.045.604 70.013 2,69 1,74 0,65 66,9
15 ANDALUSIA 6.940.520 442.800 17.85 10,99 0,62 63,8
16 EXTRMDURA 1.061.853 63.514 2,73 1,58 0,58 59,8
17 CAST/MANX. 1.658.445 85.364 4,27 2,12 0,50 51,4

TOTAL 38.872.279 4.030.321 100,00 100,00 1,00 103,6

Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social. 1994",Fundesco.
Madrid, 1994.
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OTTADRF. 94
VARIACIÓ DELS ÍNDEXS DE DIFUSIÓ* DE PREMSA
EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. (1988-1993)

COMUNITATS ÍNDEX ÍNDEX VARIACIÓ
AUTÓNOMES 1988 1993 1988-93

NAVARRA 139,6 182,1 42,5
CANARIES 83,5 121,8 38,3
P. BASC 146,8 178,6 31,8
ARAGÓ 74,8 104,8 30,0
ASTÚRIES 94,1 123,2 29,1
GALICIA 72,7 99,7 27,0
MADRID 112,1 137,8 25,7
CANTABRIA 131,2 156,5 25,3
EXTREMADURA 35,6 59,8 24,2
CASTELLA/LLEÓ 63,4 85,8 22,4
CATALUNYA 104,1 122,4 18,3
PAÍS VALENCIA 63.9 81.3 17.4
ANDALUSIA 47,6 63,8 16,2
LA RIOJA 97,1 112,9 15,8
MURCIA 52,3 67,0 14,7
CAST/LA MANXA 37,6 51,5 13,9
BALEARS 161,6 165,5 3,9

TOTAL 82,2 103,7 21,5

* Exemplars venuts per 1.000 habitants.
Font: Díaz Nostyf B.: "Comunicación Social. 1994", 
Fundesco. Madrid, 1994.
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OUADRE 95
DISTRIBUCIÓ DE LA DIFUSIÓ DIARIA DE LA PREMSA

EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1993

COMUNITAT

/nu im linio

PREMSA TOT.PREMS. PREMSA PREMSA DIFUSIÓ
AUTÓNOMA CENTRAL INF.GRAL. ECONÓM. ESPORT MITJANA

ANDALUSIA 166.621 365.384 4.937 72.479 442.800
ARAGÓ 21.237 102.301 1.661 20.638 124.600
ASTÚRIES 17.789 118.556 1.549 14.709 134.814
BALEARS 23.481 103.747 476 13.104 117.327
CANÁRIES 11.934 166.087 1.618 14.275 175.856
CANTABRIA 10.031 73.621 734 8.160 82.515
CAST/LLEÓ 77.121 185.396 2.486 30.477 218.359
CAST/LA MANXA 39.407 61.595 796 22.973 85.364
CATALUNYA 76.589 582.804 10.833 147.756 741.393
EXTREMADURA 15.681 53.302 355 9.857 63.514
GALÍCIA 33.159 237.044 2.172 33.205 272.421
LA RIOJA 5.439 25.332 296 4.123 29.753
MADRID 466.032 516.082 32.807 132.796 681.683
MURCIA 14.661 57.687 1.131 11.195 70.013
NAVARRA 6.237 88.722 768 5.044 94.534
PAÍS VALENCIA 67.716 250.923 5.470 57.080 313.473
PAÍS BASC 33.212 342.954 4.658 28.170 375.782

TOTAL 1.086.351 3.331.535 72.744 626.042 4.030.321

Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social. 1994",Fundesco.
Madrid, 1994. Elaboració própia.
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OUADRE 9 6
VARIACIÓ DEL GRAU DE PENETRACIÓ DE LA PREMSA CENTRAL*
_______EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES.1987-1989___________

COMUNITAT
AUTÓNOMA % 1987 % 1988 % 1989

CAST/MANXA 50,6 46,6 45,8
ANDALUSIA 47,0 45,3 44,6
CAST/LLEÓ 33,1 31,8 32,0
EXTREMADURA 26,9 29,5 ooco

P. VALENCIA 24,1 24.1 21,1
MURCIA 26,5 21,8 20,8
BALEARS 7,5 20,7 20,7
LA RIOJA 17,0 17,6 18,3
ARAGÓ 16,4 16,6 14,9
ASTÚRIES 14,8 15,5 14,0
CANTABRIA 14,8 12,7 12,3
CATALUNYA 11,1 11,5 11,5
GALICIA 9,2 9,8 9,3
CANÁRIES 5,6 6,4 6,7
NAVARRA 6,2 6,2 6,3
P. BASC 5,3 5,4 5,3

* Percentatge de vendes deis diaris centráis.
Font: Díaz Nosty, B.: *Comunicación Social. 1991 " ,  

Fundesco. Madrid, 1991.



OUADRE 97
PENETRACIÓ DE LA PREMSA CENTRAL
EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES.1991

COMUNITAT DIFU. PREMSA % SOBRE DIFU.
AUTÓNOMA CENTRAL INF. GRAL.

CAST/MANXA 34.404 58,7
ANDALUSIA 166.156 47,6
CAST/LLEÓ 65.825 38,8
MURCIA 16.144 29,0
EXTREMADURA 13.644 28,3
P. VALENCIA 70.402 _ 28,1
ARAGÓ 23.951 24,6
BALEARS 24.748 22,6
LA RIOJA 5.406 21,8
CANTABRIA 11.187 16,9
ASTÚRIES 18.708 16,0
GALICIA 36.019 15,6
CATALUNYA 81.305 13,6
P. BASC 33.973 9,8
CANARIES 13.439 9,5
NAVARRA 7.087 9,1

Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social
Fundesco. Madrid, 1993.



OUADRE 98
PENETRACIÓ DE LA PREMSA CENTRAL 
EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES . 1993

COMUNITAT DIFU.PREMSA % SOBRE DIFU.
AUTÓNOMA CENTRAL INF. GRAL.

CAST/MANXA 42.114 00

ANDALUSIA 166.621 45,6
CAST/LLEÓ 78.624 42,4
EXTREMADURA 15.681 29,4
P. VALENCIA 67.716 27.0
MURCIA 14.661 25,4
BALEARS 23.485 22,6
LA RIOJA 5.439 21,5
ARAGÓ 21.237 00oCN

ASTÚRIES 17.789 15,0
GALICIA 33.159 ox—1

CANTABRIA 10.031 13,6
CATALUNYA 66.930 11,5
P. BASC 33.212 9,7
NAVARRA 6.237 7,0
CANÁRIES 11.934 6,6

Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 1994", 
Fundesco. Madrid, 1994.



OUADRE 99
EVOLUCIÓ DE LA DIFUSIÓ DE LA PREMSA DIARIA

EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1988-1993

COMUNITAT DIFU. DIFU. DIFU. DIFER. DIFER.
AUTÓNOMA 1988 1990 1993 88-93 88-93 %

EXTRMADURA 38.694 51.809 63.514 24.820 64,14
CANÁRIES 122.451 138.135 181.980 59.529 48,61
ARAGÓ 88.647 98.973 124.600 35.953 40,56
ANDALUSIA 322.957 394.467 442.800 119.843 37,11
CAST/MANXA 63.064 71.031 85.364 22.300 35,36
CAST/LLEÓ 163.769 199.928 218.359 54.590 33,33
MURCIA 52.674 62.973 70.013 17.339 32,92
NAVARRA 71.482 82.559 94.534 23.052 32,25
GALICIA 206.677 235.391 272.421 65.744 31,81
P.VALENCIA 238.636 293.311 313.473 74.837 31.36
ASTÚRIES 104.626 123.223 134.814 30.188 28,85
MADRID 535.707 636.505 681.683 145.979 27,25
CANTABRIA 68.581 68.307 82.515 13.934 20,32
P. BASC 313.539 335.329 375.782 62.243 19,85
CATALUNYA 623.307 699.432 741.393 118.086 18,95
LA RIOJA 25.246 28.308 29.753 4.507 17,85
I. BALEARS 110.028 116.128 117.327 7.299 6,63

TOTAL 3.162.780 3.645.807 4.030.321 867.541 27,43

Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 1994",Fundesco.
Madrid, 1994. Elaboració própia.

60



OUADRE 100

* N. de lectors per exemplar en circulació. 
Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social
Madrid, 1994. Elaboració própia.

EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1993

COMUNITAT LECTORS % DE POB. DIFU.DIA ÍNDEX DE
AUTÓNOMA x 1.000 LECTORA x 1.000 ROTACIÓ*

ANDALUSIA 1.511 27,5 443 3,4
ARAGÓ 337 33,1 125 2,7
ASTÚRIES 423 45,0 135 3,1
BALEARS 284 en00'«tf 117 2,4
CANÁRIES 492 41,2 176 2,8
CANTABRIA 255 57,7 83 3,1
CAST/LLEÓ 784 36,1 218 3,6
CAST/MANXA 265 19,4 85 3,1
CATALUNYA 2.051 40,2 741 2,8
EXTREMADURA 229 26,6 64 3,6
GALICIA 874 38,1 272 3,2
LA RIOJA 75 33,5 30 2,5
MADRID 1.530 37,4 682 2,2
MURCIA 207 25,0 70 3,0
NAVARRA 289 65,9 95 3,1
P. VALENCIA 1.021 32.2 313 3.3
P. BASC 1.012 56,4 376 2,7

TOTAL 11.363 36,4 4.024 2,9

1994",Fundesco
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COMPARACIÓ PELS ÍNDEXS DE DIFUSIÓ DE LA PREMSA DIÁRIA I LES
REVISTES DEL COR* EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1988

COMUNITAT
AUTÓNOMES

POBLACIÓ 
X  1.000

DIFUSIÓ 
DIARIS 
x 1.000

ÍNDEX
DIARIS
(A)

DIF.MITJ. 
REV.COR 
x 1.000

ÍNDEX 
R. COR 
(B)

DIFER
ENCIA
B-A

P VALENCIA 3.732.7 193.2 51,8 265,4 71.7 + 19.9
MURCIA 1.006,8 38,7 38,4 53,1 52,7 + 14,3
CAST/MANXA 1.675,7 43,9 26,3 54,1 32,3 +6,1

EXTREMADURA 1.086,4 33,0 30,4 38,2 35,2 +4,8
CATALUNYA 5.978,6 530,9 88,8 558,2 93,4 +4,6
CAST/LLEÓ 2.582,3 129,4 50,1 137,6 53,3 +3,2
ANDALUSIA 6.789,8 262,4 38,6 280,3 41,3 +2,7
ARAGÓ 1.184,3 78,2 66,0 78,2 66,0 =
MADRID 4.780,2 410,8 85,9 407,1 85,2 -0,7
ASTÚRIES 1.112,2 98,3 88,4 84,8 76,2 -13,5
GALICIA 2.844,5 196,5 69,1 135,4 47,6 -21,5
CANÁRIES 1.466,4 116,0 79,1 71,5 48,8 -30,3
LA RIOJA 260,0 22,1 85,0 13,0 50,0 -35,0
CANTABRIA 522,6 58,9 112,7 38,7 74,1 -38,6
BALEARS 680,9 97,3 142,9 66,8 98,1 -44,8
NAVARRA 512,2 62,7 122,4 32,6 63,6 -58,8
P. BASC 2.136,1 295,1 138,1 166,9 78,1 -60,0

* Revistes Pronto, Lecturas, Diez Minutos y Semana.
Font: Díaz Nosty, B.: 'Comunicación Social. 1989',Fundesco.
Madrid, 1989.
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OUADRE 102
DIFUSIÓ SETMANAL DE LES REVISTES DEL COR

EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1993

COMUNITAT DIEZ TOTAL
AUTÓNOMA MINUTOS HOLA LECTURAS PRONTO SEMANA x 1.000

ANDALUSIA 42.322 55.335 15.226 81.397 44.909 239,2
ARAGÓ 10.828 16.082 9.537 26.556 11.425 74,4
ASTÚRIES 10.616 16.148 11.327 31.220 12.467 81,7
BALEARS 9.448 16.607 8.300 19.334 7.042 60,7
CANÁRIES 11.430 16.807 9.407 19.410 11.317 68,3
CANTABRIA 5.449 9.255 3.971 11.134 6.395 36,2
CAST/LLEÓ 15.605 25.600 8.300 51.607 24.862 125,9
CAST/MANXA 9.554 9.124 2.995 18.958 11.640 52,2
CATALUNYA 62.421 111.852 145.919 148.952 41.927 511,0
EXTREMADURA 3.716 5.908 2.051 14.970 5.892 32,5
GALICIA 17.481 33.411 12.108 44.535 26.514 134,0
LA RIOJA 1.769 1.313 2.213 6.018 2.946 14,2
MADRID 75.903 102.269 32.647 102.536 67.831 381,1
MURCIA 8.033 9.058 2.669 17.754 6.647 44,1
NAVARRA 4.069 6.236 4.459 9.780 6.000 30,5
P. VALENCIA 37.262 54.942 25.258 89.071 29.317 235.8.
P. BASC 21.869 38.794 20.864 51.682 23.065 156,2
CEUTA 708 327 456 1.279 503 3,2
MELILLA 425 327 98 903 431 2,1

TOTAL 349.660 529.645 317.845 746.096 341.130 2.284,3

Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social. 1994",Fundesco.
Madrid, 1994. Elaboració própia.
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OUADRE 103
EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA FACTURACIÓ

DE LES EMPRESES PERIODÍSTIOUES ENTRE 1970 I 1989(a)

COMUNITAT
AUTÓNOMA 1970(b) 1975 (c) 1989(d)

MADRID 3.586,2 8.608,0 167.807
CATALUÑA 688,0 3.646,8 40.803
P. BASC 278,2 1.306,7 18.920
GALÍCIA 346,2 878,4 8.217
ANDALUSIA 36,5 1.257,4 6.574
CANÁRIES 89,4 813,6 5.255
P. VALENCIA 62,0 852.3 5.070
BALEARS 13,5 315,5 3.467
CASTELLA I LLEÓ 134,1 446,2 2.672
ARAGÓ 107,0 390,7 2.650
CANTABRIA 17,2 188,4 2.486
ASTÚRIES 81,3 439,6 2.308
MURCIA 5,1 287,9 2.233
EXTREMADURA 1,2 102,0 1.550
NAVARRA 43,4 187,5 1.077
LA RIOJA 10,5 45,2 570
CASTELLA-LA MANXA 5,3 55,6 298

TOTAL 5.504,5 19.821,8 271.957

a) En milions de pessetes corrents.
b) Facturació corresponent a les empreses editores de 123 diaris 
i 76 revistes.
c) Facturació corresponent a 135 empreses periodístiques.
d) Facturació corresponent a 92 empreses periodístiques.
Font: MIT (1970), Ministeri de Cultura (1978) i Fomento de la 
Producción (1990). Citat a Jones, D.:*El sistema comunicativo de 
masas en España: contexto y análisis sectorial (1975-1992)*.
Tesi Doctoral. UAB. 1993.

64



DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE 
D’EMISSORES

OUADRE 104
EMISSORES DE RADIO EN EUROPA
PAÍSOS N. D 'EMISSORES
ITALIA 2.500
ESPANYA 1.700
FRANCA 1.400
BÉLGICA 600
NORUEGA 342
DINAMARCA 290
PAÍSOS BAIXOS 272
PORTUGAL 243
SUECIA 181
ALEMANYA 169
REGNE UNIT 161
FINLANDIA 60
SUÍSSA 48
IRLANDA 22
AUSTRIA 4

Font: European Radio Minibook.1992.
Citat a Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 
1994",Fundesco. Madrid, 1994.
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OUADRE IOS
NOMBRE D 'EMISSORES DE LES CAPENES ESTATALS 
_______EN EL PAÍS VALENCIA. 1992__________
CADENA N. D /EM. CONV. N. D'EM. FÓRM. TOTAL

A3 9
R80 2

ANTENA 3__________________________________________ 11
COPE (C) 3
COPE (F) 3

C. POPULAR_________________________________________ £
SER (C) 13
40P 12
MINUTO 2
DIAL 3

sm____________________________ an
TOP IBERICA 2

C. IBERICA_________________________________________ 2
RNEl 3
RNE2 3
RNE3 3
RNE5 4RNE*______________________________________________ 11

TOTAL 43 29 76
* Per a RNE s'ha comptabilitzat una emissora per cada provincia 
amb centre emissor; generalment es tracta de reemissors del 
senyal que reben de Madrid.
Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social.1992",
Fundesco. Madrid, 1992.Elaboració própia.

OUADRE 106
INCREMENT DEL NOMBRE D'EMISSORES AL PAÍS VALENCIA 
______________ SEGONS PROVÍNCIA___________________
ANY ALACANT CASTELLÓ VALENCIA TOTAL
1991 38 16 36 90
1993 51 20 62 133

Font: Direcció General de Política Lingüística. 
Generalitat Valenciana, juliol 1993.
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QTTADRE 107
DISTRIBUCIÓ DEL TIPUS D/ EMISSORES PER ALS ANYS

1991 I 1993 EN NOMBRES ABSOLUTS
TIPUS D'EMISSORA 1991 1993

CULTURAL 11 51
INDEPENDENT 20
MUNICIPAL 31

COMERCIAL 69 75
PÚBLICA NO MUNICIP. 10 7

TOTAL 90 133

Font: Direcció General 
Generalitat Valenciana,

de Política 
juliol 1993

Lingüística.

OUADRE 108
DISTRIBUCIÓ DEL TIPUS D/EMIS SORES PER ALS ANYS

1991 I 1993 EN PERCENTATGES VERTICALS
TIPUS D'EMISSORA 1991 1993
CULTURAL 12 38

INDEPENDENT 15
MUNICIPAL 23

COMERCIAL 77 57
PÚBLICA NO MUNICIP. 11 5

TOTAL 100 100

Font: Direcció General de Política Lingüística. 
Generalitat Valenciana, juliol 1993.

NOTA: La preséncia de la rádio institucional ha quedat
disminuida peí tancament de les tres emissores de Rádio Quatre i 
la RNE5 d'Utiel.
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OUADRE 109
COMPQSICIÓ GRUPS DE RADIO 1994

GRUP PRISA
SER: CONVENCIONAL

FÓRMULA (40 PRINCIPALES) 
ANTENA 3 (CONVENCIONAL) 
CADENA DIAL (FÓRMULA) 
RADIO OLE 

M 80
R. MINUTO (FÓRMULA) 
RADIO 80

RNE:
Rl (CONVENCIONAL) 
R5 (CONVENCIONAL) 
R2 (FÓRMULA)
R3 (FÓRMULA)

COPE:
CONVENCIONAL
FÓRMULA

ONDA CERO:
(FINS A NOVEMBRE DE 1990 CADENA RATO) 

CONVENCIONAL 
FÓRMULA

Elaboració própia.
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AUDIÉNCIA DE RÁDIO 
1985-1994

OUADRE 110
AUDIENCIA TOTAL EMISSORES FM EN EL PAÍS VALENCIA

% s/. TOTAL 
EMISSORA MILERS RESIDENTS

ANTENA 3 187 6,6
COPE 167 5,9
MEDITERRANEO 151 5,3
RADIO MINUTO 103 3,6
SER ALICANTE 43 1,5
RADIO ELCHE 28 1,0
RADIO COLOR 28 1,0
RCE UTIEL 28 1,0
SER ALCOI 26 0,9
RADIO 80 13 0,5
SER ELCHE 13 0,5
RNE 15 0,5
SER ALZIRA 16 0,6
RADIO CRISTAL 9 0,3
RADIO CASTELLON 8 o u>

RADIO MURCIA 7 0,2
RADIO ORIHUELA 5 0,2
INTERVALENCIA 4 0,1
RADIO SAGUNTO 4 1O

INTERCONTINENTAL 3 0,1
RADIO BENIDORM 3 0,1
RADIO VILLENA 5 0,2
RADIO DENIA 2 ---
RCE CREVILLENT 1 ---
RCE VALENCIA --- ---
RADIO VILLAJOYOSA --- ---
RADIOS LIBRES 4 ---

Font: C .A . RTVE 3/85.
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OUADRE 111
AUDIENCIA TOTAL EMISSORES OM EN EL PAÍS VALENCIA

% s/. TOTAL
EMISSORA MILERS RESIDENTS

SER VALENCIA 170 6,0
RADIO POPULAR 164 5,8
RNE 218 7,6
SER ALICANTE 64 2,2
SER ALCOI 50 1,8
RCE CASTELLO 33 1,2
SER GANDIA 32 1,1
RCE ALICANTE 19 0,7
RCE VALENCIA 9 0,3
RADIO ELCHE 8 0,3
SER CASTELLO 7 0,2
INTERCONTINENTAL 5 0,2
RADIO MURCIA 5 0,2

Font: C .A. RTVE C 

OUADRE 112

.V. 3/85.

AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P.V.

EMISSORES N

MEDITERRANEO 
RNE 1
VALENCIA COPE OM 
VALENCIA COPE FM 
VALENCIA ANTENA 3 
VALENCIA OM SER 
ALICANTE FM SER 
ALICANTE OM SER 
ALICANTE OM COPE 
ELCHE FM
VALENCIA RADIO 80 FM

201
179
137
126
106
103
54
51
50
42
39

1986

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En m i le r s .  Base País V a le n c iá .



OUADRE 113
AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P.V. 1987

EMISSORES N
MEDITERRANEO SER 212
RNE 1 OM 143
VALENCIA COPE FM 118
VALENCIA COPE OM 112
VALENCIA ANTENA 3 FM 98
VALENCIA SER OM 86
ALICANTE SER FM 65
ALICANTE ANTENA 3 FM 60
ALICANTE COPE OM 45
ALICANTE SER OM 44
ELCHE FM 36
VALENCIA RADIO 80 FM 31
Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.

QUAPR5 114
AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P.V. 1988

EMISSORES N
MEDITERRANEO SER 176
RNE 1 OM 164
VALENCIA COPE FM 131
VALENCIA ANTENA 3 FM 120
VALENCIA COPE OM 115
ALICANTE SER FM 67
ALICANTE ANTENA 3 FM 64
VALENCIA SER OM 64
ALICANTE SER OM 50
ELCHE FM 50
VALENCIA RADIO 80 FM 44
ALICANTE COPE OM 40

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En m i le r s .  Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 115
AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P .V . 1989

EMISSORES N

MEDITERRANEO SER 250
RNE 1 OM 165
VALENCIA ANTENA 3 FM 152
VALENCIA COPE OM 149
VALENCIA COPE FM 140
ALICANTE SER FM 99
ALICANTE ANTENA 3 FM 79
VALENCIA SER OM 72
ALICANTE COPE OM 45
RNE 3 FM 43
ELCHE FM 42
ALICANTE SER OM 41

Font: EGM. Elaboració própia. 
* En milers. Base País Valenciá.



OUADRE 116
AUDIENCIA DE RADIO DE LES PRINCIPALS EMISSORES

EMISSORES PERCENTATGE MILERS D'QIENTS

FM SER 14,1 405
Radio Mediterráneo 0

0

LO 166
Radio Elche 2,9 83
Radio Alicante 3,5 100
Radio Gandia 0,9 27
Radio Castellón 1,0 29

POPULAR COPE OM 7,6 219
ANTENA 3 FM 7,5 215
POPULAR COPE FM 7,4 211
VALENCIA SER OM 4,4 126
RADIO 1 OM 3,2 92
RADIO 3 FM 1,4 39
RADIO 80 FM 1,2 35
RADIO MINUTO FM 1,0 28
RADIO VILLENA FM 1,1 30
RADIO 2 FM 0,7 19
RADIO 4 FM 0,3 9
RADIO 5 FM 0,3 9
RADIO COLOR FM 0,5 14
RATO FM 0,6 16

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89



OUADRE 117
AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P.

EMISSORES N

MEDITERRANEO SER FM 252
VALENCIA ANTENA 3 FM 152
RNE 1 OM 145
VALENCIA COPE FM 139
VALENCIA COPE OM 90
ALICANTE SER FM 83
ALICANTE ANTENA 3 FM 69
VALENCIA SER OM 63
CASTELLON SER FM 62
ELCHE SER FM 51
VALENCIA RADIO 80 FM 49
ALICANTE COPE OM 44
RNE 3 FM 35

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.
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OUADRE 118
AUDIENCIA DE RADIO DE LES PRINCIPALS EMISSORES

EMISSORES PERCENTATGE MILERS D'OIENTS
FM SER 12,6 361
Radio Mediterráneo 6,2 178
Radio Alicante 1,7 50
Radio Castellón 0,5 16
Altres locáis 4,1 117

POPULAR COPE OM 5,3 151
ANTENA 3 FM 8,2 235
POPULAR COPE FM 8,1 233
VALENCIA SER OM 2,2 64
RADIO 1 OM 2,2 63
RADIO 3 FM 0,5 14
RADIO 80 FM 1,4 41
RADIO MINUTO FM 0,9 27
RADIO 2 FM 0,7 21
INTERVALENCIA 0,6 16
RADIO 5 FM 0,2 6
RADIO COLOR FM 0,4 11
CANAL 9 0,2 4
RADIO COSTA BLANCA 0,9 27

Font: C .A. RTVE C.V. 7/90

OUADRE 119
AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RÁDIO EN EL PAÍS VALENCIA. 1990 

RADIO RADIO
PROVÍNCIA CONV. FÓRM. TOTAL
ALACANT 33,2 20,8 49,8
CASTELLÓ 22,7 22,9 45,7
VALENCIA 28,7 28,6 51,8

TOTAL 30,1 25,4 50,4

F o n t: D íaz N o s ty , B .: "C om unicación S o c ia l.  1 9 9 1 ", Fundesco.
M a d rid , 1 9 9 1 .E la b o ra c ió  p ró p ia .
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OUADRE 120
AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P.V. 1991

EMISSORES N

MEDITERRANEO SER FM 199
VALENCIA ANTENA 3 FM 186
RNE 1 OM 148
VALENCIA COPE FM 128
VALENCIA COPE OM 87
VALENCIA SER OM 81
ALICANTE SER FM 70
ALICANTE ANTENA 3 FM 64
VALENCIA RADIO 80 FM 58
ALICANTE FM DIAL 55
CASTELLON SER FM 44
CASTELLON FM ANTENA 3 38
RNE 3 FM 39
ELCHE SER FM 37
ALICANTE OM SER 32

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.

OUADRE 121
AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RADIO EN EL PAÍS VALENCIÁ. 1991

RADIO RÁDIO SINTONIA CONV.
PROVÍNCIA CONV. FÓRM. SOBRE TOTAL TOTAL
ALACANT 31,5 21,9 61,6 52,1
CASTELLÓ 30,2 25,2 54,5 48,7
VALENCIA 32,2 26,2 55,1 52,9

TOTAL 32,9 24,7 57,1 52,2

F o n t: D íaz N o s ty , B . : "C om unicación S o c ia l . 1 9 9 2 " ,Fundesco.
M a d rid , 1 9 9 2 .E la b o ra c ió  p ró p ia .
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OUADRE 122
AUDIENCIA DE RADIO EN EUROPA

PAÍSOS
DINAMARCA
PORTUGAL
ALEMANYA
AUSTRIA
PAÍSOS BAIXOS
SUECIA
SUÍSSA
franca
NORUEGA
BÉLGICA
ITALIA
GRECIA
ESPANYA______
FINLANDIA 
IRLANDA 
REGNE UNIT

D'AUDIENCIA
83
81
80
78
78
78
77
76
72
68
59
55

 52
52
49
47

Font: European Radio Minibook.1992.
Citat a Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 
1994",Fundesco. Madrid, 1994.



OUADRE 123
AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P.V. 1992

EMISSORES N
MEDITERRANEO SER FM 140
VALENCIA ANTENA 3 FM 171
RNE 1 OM 89
VALENCIA (C) FM OCR 77
VALENCIA COPE OM 75
VALENCIA SER OM 86
ALICANTE ANTENA 3 FM 69
VALENCIA RADIO 80 FM 58
VALENCIA FM C100 58
RNE 1 FM 52
ALICANTE FM C40 52
MEDITERRANEO FM DIAL 50
ALICANTE FM DIAL 48
CASTELLON FM C40 43
ELCHE FM C40 42
VALENCIA (F) FM OCR 39
VALENCIA FM MINUTO 33
ALICANTE OM COPE 33
ALICANTE OM SER 29
RNE 3 FM 29
CASTELLON FM ANTENA 3 28
ELCHE FM ANTENA 3 27

Font: EGM. Elaboració própia.
* En milers. Base País Valenciá.
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OUADRE 124
AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P.V. 1993

EMISSORES N
VALENCIA OM COPE 119
SER MEDITERRANEO FM C40 117
VALENCIA FM OCR 106
RNE 1 OM 95
VALENCIA FM ANTENA 3 83
R VALENCIA OM SER 70
MEDITERRANEO FM DIAL 65
ALICANTE FM DIAL 63
VALENCIA FM CNOU 61
ALICANTE OM COPE 59
VALENCIA FM M80 58
R ALICANTE FM C40 54
RNE 1 FM 52
97.7 FM INDEP. 51
ALICANTE FM ANTENA 3 45
R ELCHE FM C40 43
R L 'HORTA FM INDEP. 42
RNE 3 FM 39
R ONDA NARANJA FM COPE 39
VALENCIA FM OCR MUS. 39
CASTELLON OM COPE 37
ALICANTE FM OCR 34
R ALICANTE OM SER 31
R CASTELLON FM C40 31

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En m i le r s .  Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 125
SINTONIA PROVINCIAL DE LA RADIO EN EL PAÍS VALENCIA. 1993

PROVINCIA
RADIO
CONV.

RADIO
FÓRM.

SINTONIA CONV. 
SOBRE TOTAL TOTAL

ALACANT 36,9 21,7 63,0 52,5
CASTELLÓ 36,8 17,6 67,6 rHOLO

VALENCIA 37,1 19,4 65,7 51,8

TOTAL 36,9

i 
i

to o o 
1 

1
64,9 51,9

Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social.1994",Fundesco. 
Madrid, 1994.Elaboració própia.
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QUfiDRE 126
AUDIENCIA* PRINCIPALS EMISSORES EN EL P.V. 1994

EMISSORES N
VALENCIA OM COPE 131
VALENCIA FM OCR 123
VALENCIA FM RADIO 9 119
SER MEDITERRANEO FM C40 111
RNE 1 OM 89
MEDITERRANEO FM DIAL 78
97.7/INTER VAL. FM INDEP. 67
R L 'HORTA FM INDEP. 65
RNE 1 FM 58
ALICANTE OM COPE 56
R VALENCIA OM SER 56
ALICANTE (R.CIU. AL. ) FM DIAL 54
VALENCIA FM M80 48
ALICANTE FM OCR 45
VALENCIA-2 FM SER 45
RNE 3 FM 43
CASTELLON OM COPE 41
R ALICANTE FM C40 41
R EXPRESS (ELCHE-CREVIL,)
FM COPE 39
VALENCIA FM OCR MUS. 38
R ELCHE FM C40 35
R ALICANTE OM SER 29
R CASTELLON FM C40 25

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En m i le r s .  Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 127
REPARTIMENT PER OUOTES DE LES GRANS CADENES 
EN EL PAÍS VALENCIA (1991) RADIO CONVENCIONAL

CADENA QUOTA EN %
SER 24,9
ANTENA 3 R. 32,8
Rl 17,5
R5 5,8
RNE 23,3
COPE 13,5
ONDA CERO R. 5,5

TOTAL 100,0

Font: Díaz Nosty, B. : "Comunicación Social.1992 
Fundesco. Madrid, 1992.Elaboració própia.

OUADRE 128
REPARTIMENT PER OUOTES DE LES GRANS CADENES 

EN EL PAÍS VALENCIA(1991) RADIO FÓRMULA

CADENA QUOTA EN %
SER 47,1
MINUTO 3,3
DIAL 9,8
RNE 2 3,3
RNE 3 4,7
COPE 18,1
R80 8,7
OCR 2,9
IBÉRICA 2,2

TOTAL 100,0

F o n t: D íaz N o s ty , B . : "Com unicación S o c ia l .1992
Fundesco. M a d rid , 1992.E la b o ra c ió  p ró p ia .



OUADRE 129
REPARTIMENT PER OUOTES DE LES GRANS CADENES 
EN EL PAÍS VALENCIÁ(1993) RÁDIO CONVENCIONAL

CADENA QUOTA EN %
SER 22,1
ANTENA 3 R. 15,1
PRISA 37,2
Rl 12,5
R5 7,3
RNE 19,8
COPE 25,2
ONDA CERO R. 17,9

TOTAL 100,0

Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social.1994", 
Fundesco. Madrid, 1994.Elaboració própia.
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ASIDUITAT D'ESCOLTA 
I CICLES HORARIS 
DE L'AUDITORI

OUADRE 13 0
CONSUM DE RADIO EN EUROPA 
PAÍSOS MINUTS/DIA
BÉLGICA 240
AUSTRIA 200
GRECIA 198
REGNE UNIT 188
DINAMARCA 180
PORTUGAL 180
FRANCA 177
SUÍSSA 171
ALEMANYA 162
PAISOS BAIXOS 161 
ITALIA 145
FINLANDIA 133
SUECIA 132
ESPANYA 86
Font: European Radio Minibook.1992.
Citat a Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social. 
1994",Fundesco. Madrid, 1994.

OUADRE 131
FREOÜÉNCIA D/ESCOLTA DE RADIO 
_______SEGQNS_SEXE*__________
FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA £* 

1 
LTI
 
1 1

00 
1

51,0 "3»00

2/3 V. SETMANA 7,8 7,1 7,4
1 V. SETMANA 1,5 0 , 6 1 , 0
DE TANT EN TANT 1 2 , 2 9,0 1 0 , 6
QUASI MAI 6 , 6 8,7 7,7
NO MAI 26,0 23,7 24,8

F o n t: C IS , o c tu b re  1984. E s tu d i 1437.E la b o ra c ió
p r ó p ia . *  En p e rc e n ta tg e s  v e r t i c a l s .
Base P aís V a le n c iá .



OUADRE 131
FREQÜÉNCIA D'ESCOLTA DE RADIO SEGONS EDAT*

FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
CADA DIA 67,5 60,2 54,4 57,3 45,6 37,7 33,9
2/3 V.SETMANA 6,6 8,2 10,5 7,6 5,0 5,8 9,0
1 V. SETMANA 0,4 1 , 2 1 , 7 0,6 1/ 9
DE TANT EN TANT 13,6 10,0 8,7 6,8 11,7 15,9 9,7
QUASI MAI 1,7 9,2 11,9 5,0 6,6 9,6 9,6
NO MAI 10,3 12,5 14,5 22,1 29,5 30,4 36,0

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 13 2
FREOÜENCIA D * ESCOLTA DE RADIO 

SEGONS NIVELL D'ESTUDIS

FREQÜÉNCIA
SENSE 
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV. 
MITJ.

UNIV.
SUPER.

CADA DIA 38,9 53,1 60,7 53,5 49,1 48,7
2/3 V.SETMANA 6,9 6,5 10,4 10,2 3,7 9,8
1 V. SETMANA 1,0 1,4 0,6 0,9 3,7
DE TANT EN TANT 11,4 11,5 6,1 14,2 10,1 11,1
QUASI MAI 8,1 7,6 5,0 4,5 15,0 9,8
NO MAI 33,7 20,0 17,2 17,5 21,3 16,9

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 13 3
FREOÜENCIA D' ESCOLTA DE RADIO

SEBONS LLOC DE RESIDENCIA*

MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE
FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
CADA DIA O to 46,6 47,3 56,2
2/3 V. SETMANA 8,3 10,7 3,0 4,6
1 V. SETMANA 1,4 1,0 1,1
DE TANT EN TANT 10,4 11,3 8,0 10,6
QUASI MAI 6,7 6,2 9,3 9,4
NO MAI 33,0 24,2 32,5 00 I-»

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 13 4
FREOÚÉNCIA D'ESCOLTA DE RADIO 

SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA*

ESQUERRA DRETA
FREQÜÉNCIA (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)

CADA DIA 62,0 53,3 45,9 48,9 0
0

0
0

V£>

2/3 V.SETMANA 8,4 8,2 5,6 9,0
1 V. SETMANA 1,4 2,0
DE TANT EN TANT 12,2 9,6 12,5 9,5 17,9
QUASI MAI 6,1 6,6 5,9 11,5
NO MAI 19,6 20,7 25,3 24,5 4,2

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 13 5
FREOÜENCIA D' ESCOLTA DE RADIO
_______SEGONS PROVÍNCIA*

FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALÉNCIA
CADA DIA 56,1 tf*. 00 u> 44,4
2/3 V.SETMANA 8,6 5,5 7,1
1 V. SETMANA 1,0 1,5 1,0
DE TANT EN TANT 6,8 16,3 11,5
QUASI MAI 7,0 6,7 8,1
NO MAI 20,5 21,8 27,9

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració propia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 13 6
FREQÜÉNCIA D'ESCOLTA DE DE RADIO 
________SEGONS SEXE*____________

FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA 50,9 55,3 53,1
2/3 V. SETMANA 14,7 12,4 13,6
1 V. SETMANA 4,6 1,8 3,2
DE TANT EN TANT 10,3 8,5 9,4
QUASI MAI 6,2 8,5 7,4
NO MAI 13,1 13,0 13,1

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració 
própia.* En percentatges verticals.
Base País Valenciá.
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OUADRE 137
FREQÜÉNCIA D'ESCOLTA DE RADIO
_________ SEGONS EDAT*__________

FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MES
CADA DIA 72,1 54,4 53,8 56,9 49,9 48,7 45,2
2/3 V.SETMANA 10,9 14,2 19,1 14,3 15,5 8,4 13,5
1 V. SETMANA 1,1 8,1 2,2 4,0 3,4 1,9 1,8
DE TANT EN TANT 8,7 10,7 6,2 10,9 8,7 12,0 7,7
QUASI MAI 4,2 7,3 8,6 5,5 7,4 8,1 9,8
NO MAI 2,4 5,3 10,1 8,0 14,1 20,8 22,2

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració 
própia.* En percentatges verticals.
Base País Valenciá.

OUADRE 13 8
FREOÚÉNCIA D /ESCOLTA DE RADIO 

SEGONS NIVELL D'ESTUPIS .. _

FREQÜÉNCIA
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV. 
MITJ.

UNIV.
SUPER

CADA DIA 48,3 54,3 62,9 63,9 46,1 56,0
2/3 V.SETMANA 11,9 16,9 8,2 13,2 7,8 19,2
1 V. SETMANA 2,2 2,3 6,6 5,3 6,0 1,3
DE TANT EN TANT 9,1 8,9 8,8 7,1 17,7 9,6
QUASI MAI 8,9 5,5 9,1 8,0 10,4 3,7
NO MAI 19,3 11,4 4, 4 2,6 12,1 10,2

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 139
FREOÜENCIA D 'ESCOLTA DE RADIO

SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

FREQÜÉNCIA
MENYS DE 
10.000 HB.

10.001 
A 50.000

50.001 A 
100.000

MES DE 
100.000

CADA DIA 49,0 57,1 65,1 50,1
2/3 V. SETMANA 16,3 14,3 8,3 11,9
1 V. SETMANA 3,1 3,0 4,7 3,0
DE TANT EN TANT 12,0 7,7 6,7 10,0
QUASI MAI 6,0 6,6 3,9 9,3
NO MAI 13,4 11,0 11,4 15,3

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 140
FREQÜÉNCIA D "ESCOLTA DE RADIO 

SEGONS ESCALA D 'IDEOLOGIA POLÍTICA*

ESQUERRA
FREQÜÉNCIA (1-2)
CADA DIA 63,6
2/3 V.SETMANA 9,4
1 V. SETMANA 
DE TANT EN TANT 11,3
QUASI MAI 1,0
NO MAI 14,7

DRETA
(3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
52,6 60,8 50,1 23,0
15,8 9,2 12,2 16,2
5,6 2,2 4,6
11,1 6,0 13,5 32,3
6,9 5,8 8,1 24,7
8,0 14,9 11,5 3,8

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 141
FREOÜENCIA D'ESCOLTA DE RADIO

SEGONS PROVINCIA*

FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
CADA DIA 55,3 54,1 51,7
2/3 V.SETMANA 11,1 8,4 15,9
1 V. SETMANA CTi 00 0,7 1/ 8
DE TANT EN TANT 00cr\ 17,4 7,5
QUASI MAI 5,3 8,4 8,3
NO MAI 11,1 10,7 14,6

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 142
DISTRIBUCIÓ DIARIA DE L'AUDIENCIA* DE RADIO PER ONES

DIA
AUDIENCIA
TOTAL

AUDIENCIA
OM

AUDIENCIA
FM

DILLUNS 1.477 644 1.028
DIMARTS 1.387 584 921
DIMECRES 1.530 656 956
DIJOUS 1.575 782 840
DIVENDRES 1.484 786 1.032
DISSABTE 1.260 507 852
DIUMENGE 868 397 513

MITJANA FAE. 1.491 691 956
MITJANA SETM, 1.396 622 878
F o n t: C.A. RTVE C.V. 3 /8 5 .  E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En m i le r s .  Base P aís V a le n c iá .

90



OUADRE 143
DISTRIBUCIÓ PER BLOCS HORARIS DE L ' AUDIENCIA
_________ MITJANA* DE RADIO PER ONES__________

AUDIENCIA AUDIENCIA AUDIENCIA
BLOC TOTAL OM FM
MATÍ 960 417 574
MIGDIA 797 345 496
VESPRADA 535 181 358
NIT 379 141 243

Font: C.A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia. 
* En milers. Base País Valenciá.

OUADRE 144
AUDIENCIA RADIO SEGONS DIA DE LA SETMANA PER ONA

AUDIENCIA GLOBAL OM FM
DIA % MILERS % MILERS % MILERS
DILLUNS 46,5 1331 20,2 577 30,6 875
DIMARTS 52,3 1497 15,7 449 39,0 1118
DIMECRES 49,2 1408 17,4 498 33,5 960
DIJOUS 44,6 1278 10,0 285 35,9 1027
DIVENDRES 44,7 1279 12,1 346 34,5 989

FAENERS 47,5 1359 15,1 431 34,7 994

DISSABTES 44,9 1285 15,7 449 31,6 903
DIUMENGES 36,5 1045 8,5 243 o00CN 802

TOTAL 45,5 1303 14,2 405 33,3 953

F o n t: C.A. RTVE C.V. 10 /89 .  P e rc e n ta tg e s  sob re  e l  t o t a l .
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OUADRE 145
AUDIENCIA DE RADIO SEGONS BLOCS HORARIS PER ONA

AUDIENCIA GLOBAL OM FM
BLOCS % MILERS % MILERS % MILERS
7 a 13 h. 31,8 910 9,3 267 23,3 667
13 a 16 h. 11,3 324 2,7 78 8,7 249
16 a 20 h. 15,2 435 4,9 139 10,2 292
20 a 24 h. 10,5 302 2,6 74 7,9 226
24 a 7 h. 4,0 113 1,0 28 3,1 89

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89. percentatges sobre el total.

OUADRE 14 6
AUDIENCIA DE RADIO SEGONS BLOCS HORARIS

PER ONA I PIES DE LA SETMANA

BLOCS
AUDIENCIA GLOB. OM FM
FAE. DIS. DIU. FAE. DIS. DIU. FAE. DIS. DIU.

7 a 13 h. 31,6 39,1 25,6 9,5 12,2 5,7 23,0 28,2 19,9
13 a 16 h. 11,8 12,8 7,3 3,2 1,7 1,6 8,8 11,2 5,6
16 a 20 h. 16,2 13,4 11,8 4,9 4,0 5,3 11,2 9,4 6,2
20 a 24 h. 13,2 4,3 3,7 3,3 1,0 0,8 O O 2,4 2,9
24 a 7 h. 4,6 2,9 1,6 1,2 0,8 --- 3,6 2,1 1,6

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89. Percentatges sobre el total.

92



OUADRE 13 9
FREOÜENCIA D 'ESCOLTA DE RADIO

SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

FREQÜÉNCIA
MENYS DE 
10.000 HB.

10.001 
A 50.000

50.001 A 
100.000

MES DE 
100.000

CADA DIA 49,0 57,1 65,1 50,1
2/3 V.SETMANA 16,3 14,3 8,3 11,9
1 V. SETMANA 3,1 3,0 4,7 3,0
DE TANT EN TANT 12,0 7,7 6,7 10,0
QUASI MAI 6,0 6 ; 6 3,9 9,3
NO MAI 13,4 11,0 11,4 15,3

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 140
FREOÜENCIA D 'ESCOLTA DE RADIO 

SEGONS ESCALA D 'IDEOLOGIA POLÍTICA*

ESQUERRA DRETA
FREQÜÉNCIA (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
CADA DIA 63,6 52,6 60,8 50,1 23,0
2/3 V.SETMANA 9,4 15,8 9,2 12,2 16,2
1 V. SETMANA 5,6 2,2 4,6
DE TANT EN TANT 11,3 11,1 6,0 13,5 32,3
QUASI MAI 1,0 6,9 5,8 8,1 24,7
NO MAI 14,7 8,0 o

\

t—i 11,5 3,8

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 141
FREOÚFNflIA D "ESCOLTA DE RADIO

SEflONS PROVINCIA*_______

FREQÓÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
CADA DIA 55,3 54,1 51,7
2/3 V.SETMANA 11,1 8,4 15,9
1 V. SETMANA 6,8 0,7 1,8
DE TANT EN TANT 9,8 17,4 7,5
QUASI MAI 5,3 8,4 8,3
NO MAI 11,1 10,7 14,6

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRF. 142
PISTRTfíUCIÓ DIARIA DE L f AUDIENCIA* DE RADIO PER ONES

DIA AUDIENCIA
TOTAL

AUDIÉNCIA
OM

AUDIENCIA
FM

DILLXJNS 1.477 644 1.028
DIMARTS 1.387 584 921
DIMECRES 1.530 656 956
DIJOUS 1.575 782 840
DIVENDRES 1.484 786 1.032
diss ab te 1.260 507 852
DIUMENGE 868 397 513

MITJANA FAE. 1.491 691 956
MITJANA SETM. 1.396 622 878
F o n t: C .A . RTVE C .V . 3 /8 5 . E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En m i le r s .  Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 143
DISTRIBUCIÓ PER BLOCS HORARIS DE L ' AUDIENCIA
_________ MITJANA* DE RADIO PER ONES__________

AUDIENCIA AUDIENCIA AUDIENCIA
BLOC TOTAL OM FM
MATÍ 960 417 574
MIGDIA 797 345 496
VESPRADA 535 181 358
NIT 379 141 243

Font: C.A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia. 
* En milers. Base País Valenciá.

OUADRE 144
AUDIENCIA RADIO SEGONS DIA DE LA SETMANA PER ONA

AUDIENCIA GLOBAL OM FM
DIA % MILERS % MILERS % MILERS
DILLUNS 46,5 1331 20,2 577 30,6 875
DIMARTS 52,3 1497 15,7 449 u> vo o 1118
DIMECRES 49,2 1408 17,4 498 33,5 960
DIJOUS 44,6 1278 10,0 285 35,9 1027
DIVENDRES 44,7 1279 12,1 346 34,5 989

FAENERS 47,5 1359 15,1 431 34,7 994

DISSABTES 44,9 1285 15,7 449 31,6 903
DIUMENGES 36,5 1045 8,5 243 28,0 802

TOTAL 45,5 1303 14,2 405 33,3 953

F o n t: C .A . RTVE C .V . 1 0 /8 9 . P e rce n ta tg e s  sob re  e l  t o t a l .
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OUADRE 14 5
AUDIENCIA DE RADIO SEGONS BLOCS HORARIS PER ONA

AUDIENCIA GLOBAL OM FM
BLOCS % MILERS % MILERS % MILERS
7 a 13 h. u> i—1 00 910 9,3 267 23,3 667
13 a 16 h. 11/3 324 2,7 78 8,7 249
16 a 20 h. 15/2 435 4,9 139 10,2 292
20 a 24 h. 10,5 302 2,6 74 7,9 226
24 a 7 h. 4,0 113 1,0 28 3,1 89

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89. percentatges sobre el total.

OUADRE 14 6
AUDIENCIA DE RADIO SEGONS BLOCS HORARIS

PER ONA I PIES DE LA SETMANA

BLOCS
AUDIENCIA GLOB. OM FM
FAE. DIS. DIU. FAE. DIS. DIU. FAE. DIS. DIU.

7 a 13 h. 31,6 39,1 25,6 9,5 12,2 5,7 23,0 28,2 19,9
13 a 16 h. 11,8 12,8 7,3 3,2 1,7 1,6 8,8 11,2 5,6
16 a 20 h. 16,2 13,4 11,8 4,9 4,0 5,3 11,2 9,4 6,2
20 a 24 h. 13,2 4,3 3,7 3,3 1,0 0,8 10,0 2,4 2,9
24 a 7 h. 4,6 2,9 1,6 1,2 0,8 --- 3,6 2,1 1,6

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89. Percentatges sobre el total.
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OUADRE 147
AUDIENCIA RADIO SEGONS PIES DE LA SETMANA PER ONA*

DIES
TOTAL
OIENTS OM FM

DILLUNS 1.326(46,3) 297(10,4) 1.035(37,5)
DIMARTS 1.508(52,7) 333(11,6) 1.075 (41,7)
DIMECRES 1.515(52,9) 573 (20,0) 927 (32,3)
DIJOUS 1.603 (56,0) 245 ( 8,6) 1.378(48,1)
DIVENDRES 1.171(40,9) 319 (11,2) 903 (31,5)
FAENERS 1.424(49,8) 353 (12,3) 1.095 (38,3)
DISSABTES 1.228(42,9) 70 ( 2,5) 1.111(38,8)
DIUMENGES 778(27,2) 87 ( 3,0) 661(23,1)

TOTAL 1.303(45,5) 275( 9,6) 1.035(36,2)

Font: C.A. RTVE C.V. 7/90
* Nombre d'oients en milers,i percentatges sobre el total 
de la mostra entre paréntesis.

OUADRE 148
AUDIENCIA DE RADIO SEGONS BLOCS HORARIS PER ONA* 

BLOCS TOTAL OIENTS OM FM
7 a 13 h. 902(31,5) 185(6,5) 757(25,4)
13 a 16 h. 400(14,0) 46(1,6) 352(12,3)
16 a 20 h. 362(12,7) 64(2,2) 298(10,4)
20 a 24 h. 213( 7,5) 60(2,1) 138( 4,8)
24 a 7 h. 187 ( 6,5) 39 (1,3) 148( 5,2)

Font:C.A. RTVE C.V. 7/90
*Nombre d'oients en milers. Percentatges sobre el total de 
la mostra entre paréntesis.
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OUADRE 149
AUDIENCIA DE RADIO SEGONS BLOCS HORARIS 
_____PER DIA DE LA SETMANA I ONA*______

BLOCS TOTAL OM FM
FAE DIS m u FAE DIS DIU FAE DIS PIV

7 A 13 h. 35,5 30,0 00CN \—1 8,3 2,5 1,5 o00CN 27,6 o U)

13 a 16 h. 14,0 16,7 7,1 2,0 1,0 0,6 12,8 15,7 6,5
16 a 20 h. 12,1 12,4 15,5 2,7 1,4 0,9 9,5 11,0 14,6
20 a 24 h. 8,2 8,5 2,9 2,9 --- --- 4,5 8,5 2,9
24 a 7 h. 7,7 4,4 3,0 1 / 9 --- --- 5,8 4,4 3,0

Font:C.A. RTVE C.V. 7/90
*Percentatges sobre el total de la mostra.
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ESTRUCTURA DE L'AUDITORI 
DE LA RADIO

OUADRE 150
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 1 AUDIENCIA* 

DE RADIO SEGONS O N A ______

RADIO RADIO TOTAL
SEXE OM FM RADIO

BARO 51/ 8 55/2 52/0
DONA 48/2 44/8 48,0

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85
* En percentatges verticals. Base País Valenciá. 

OUADRE 151
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 1 AUDIENCIA* 
____________ DE RADIO SEGONS ONA______________

RADIO RADIO TOTAL
CLASSE SOCIAL OM FM RADIO

ALTA-MITJANA ALTA 3,0 7,8 5,6
MITJANA 46,8 48,8 47,0
MITJANA BAIXA 28,9 31,6 31,4
BAIXA 21,3 11,8 16,0

F o n t: C. A. RTVE C .V. 3 /85
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 152
DISTRIBUCIÓ PER SEXES* SEGONS ESCOLTEN. O NO.
__________ RADIO I  ONA SINTONITZADA_____________

SEXE ESCOLTEN NO ESCOLTEN OM FM

BARO 51,8 48,2 35,3 23,5
DONA 44,5 55,5 26,6 20,3

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 153
DISTRIBUCIÓ PER CRUPS D 'EDAT DE L 'AUDIENCIA* 
 ________ DE RADIO SEGONS ONA______________

EDAT OM FM TOTAL RÁDIO

15-19 2,4 21,8 14,9
20-24 11,1 17,9 13,7
25-34 15,1 23,7 19,6
35-44 18,2 13,5 15,9
45-54 19,3 10,3 13,7
55-64 15,2 6,6 10,5
65 0 MES 18,7 6,2 11,7

F o n t: C. A . RTVE C .V . 3 /8 5 .E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  sob re  e l  t o t a l .
Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 154
DISTRIBUCIÓ PER GRUPS D' EDAT * SEGONS QUE ESCOLTEN

O NO RADIO I ONA SINTONITZADA

EDAT ESCOLTEN NO ESCOLTEN FM OM

15-19 63,6 36,4 59,8 4,8
20-24 61,9 38,1 51,8 22,8
25-34 52,3 47,7 40,5 18,4
35-44 49,4 50,6 27,0 25,7
45-54 41,0 59,0 19,9 26,4
55-64 38,0 62,0 15,3 25,0
65 0 MES 36,6 63,4 12,5 26,6

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85.Elaboració própia.
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 155
DISTRIBUCIÓ PER ÁREES GEOGRAFIOUES 

SEGONS AUDIENCIA* RADIO_______

ÁREA OM FM TOTAL RADIO

VALENCIANA 34,2 52,9 46,9
ALACANT 26,4 22,2 21,4
ALCOI-GANDIA 19,9 7,7 12,5
CASTELLÓ 12,3 6,3 9,2
REQUENA 1# 8 5,0 4,2
ORIOLA 5,4 5,9 5,8

F o n t: C. A. RTVE C .V. 3 /8 5 . E la b o ra c ió  p r ó p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .



OUAERK IS fi
PISIRTRTTn Ó  PER PROVÍNCIES I  CAPITALS
-----------SEGONS AUDIENCIA* RADIO_________

ÁREA OM FM TOTAL RÁDIO

VALENCIA SENSE AM 18,2 23,4 23,3
CASTELLÓ PROV. 9,0 3,8 6,2
ALACANT PROV. 29, 6 24,4 26,0
VALENCIA AM 29,6 38,9 33,6
ALACANT CAP. 10,3 7,0 7,9
CASTELLÓ CAP. 3,3 2,5 3,0

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADrf. 1 57
PISTRTRTTCIÓ PER PROVÍNCIES SEGONS AUDIÉNCIA* RÁDIO 

PROVINCIA OM FM TOTAL RÁDIO

ALACANT 39,9 31,4 33,9
CASTELLÓ 12,3 6,3 9,2
VALENCIA 00 62,3 56,9

F o n t: C. A. RTVE C .V. 3 /8 5 . E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 158
DISTRIBUCIÓ PER ÁREES GEOGRÁFIOUES
SEGONS L'AUDIENCIA DE RADIO PER ONES

AUDIENCIA AUDIENCIA AUDIENCIA
AREA TOTAL OM FM

MILERS: % MILERS % MILERS! %
VALENCIA 642 46,9 213 15,6 465 34,0
ALACANT 292 56,9 165 32,2 195 o00co

ALCOI-GANDIA 171 54,5 124 39,5 68 21,7
CASTELLÓ 126 40,3 77 24,6 55 17,6
REQUENA-SOG. 57 40,1 11 7,7 44 31,0
ORIOLA 80 40,0 34 17,0 52 26,0

Font: C.A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia.

OUADRE 159
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L'AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1986

SEXE
RADIO RÁDIO 
OM FM

TOTAL
RÁDIO

BARÓ
DONA

50,8 55,8 
49,2 44,2

53,6
46,4

Font:EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá

OUADRE 160
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L ’AUDIÉNCIA*
DE RÁDIO SEGONS MODALITAT ANY 1986

RÁDIO RÁDIO TOTAL
SEXE OM FM RÁDIO
BARÓ 19,7 38,8 55,3
DONA 18,3 29,5 46,0

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  h o r i t z o n t a l s . Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 161
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L'AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1986

RÁDIO RADIO TOTAL
EDAT OM FM RADIO
14/19 3,9 25,6 18,3
20/24 5 , 5 17,4 13,2
25/34 14,8 24,9 20,6
35/44 15,3 12,2 13,1
45/54 14,3 9,2 10,9
55/64 20,2 6,2 11,2
65/MES 26,0 4,4 12,6

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 162
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L 1 AUDIENCIA* 
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1986___

RADIO RADIO TOTAL
EDAT OM FM RADIO
14/19 5,4 63,4 67,3
20/24 9,6 54,6 61,4
25/34 16,2 48,6 59,8
35/44 22,2 31,8 50,6
45/54 20,4 23,5 41,4
.55/64 26,5 14,7 39,0
65/MES 29,1 8,9 37,5

Font:EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s .horitzontals Base País V a le n c iá .
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OUADRE 163
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 1AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1986__________

RADIO RADIO TOTAL
CLASSE SOCIAL OM FM RADIO
ALTA 3,7 4,6 4,2
MITJANA ALTA 14,3 18,0 16,1
MITJANA 27,9 40,4 35,7
MITJANA BAIXA 22,8 21,9 22,5
BAIXA 31,4 15,1 21,5

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 164
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L ‘AUDIENCIA* 
DE RÁDIO SEGONS MODALITAT ANY 1986__________

RADIO RADIO TOTAL
CLASSE SOCIAL OM FM RADIO
ALTA 20,8 46,8 64,2
MITJANA ALTA 19,7 44,4 59,2
MITJANA 16,6 43,1 56,5
MITJANA BAIXA 18,7 32,2 49,1
BAIXA 21,5 18,5 39,0

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 165
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L'AUDIENCIA*
_______DE RADIO SEGONS MODAL ITAT ANY 1986__________

RADIO RADIO TOTAL
NIVELL EDUCATIU OM FM RADIO
SENSE ESTUDIS 31,5 11,3 19,2
PRIMARIS 41,3 31,6 34,5
EGB/FPl 13,9 32,6 26,1
BUP/FP2 4,5 13,2 10,2
GRAU MITJÁ 4,4 4,3 4,1
GRAU SUPERIOR 4,4 6,8 5,8

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 166
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L • AUDIENCIA*

DE RÁDIO SEGONS MODALITAI1 ANY :1986

RÁDIO RÁDIO TOTAL
NIVELL EDUCATIU OM FM RÁDIO
SENSE ESTUDIS

i00oCN 13,4 33,7
PRIMARIS 23,3 31,9 51,8
EGB/FPl 12,1 51,1 60,8
BUP/FP2 10,9 56,8 65,1
GRAU MITJÁ 26,2 45,5 65,2
GRAU SUPERIOR 18,1 50,1 62,5

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base P aís V a le n c iá .



OUADRE 167
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L 1 AUDIENCIA*

DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1986

RADIO RADIO TOTAL
LLOC DE RESIDENCIA OM FM RADIO
MENYS DE 2.000 6,6 7/0 6,9
DE 2. A 10.000 16,4 14/1 15,0
DE 10. A 50.000 29,2 32/6 31,5
DE 50. A 500.000 12 # 2 11,2 11,3
CAPITALS 35/5 35,1 35,3

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 168
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L 1 AUDIENCIA* 
_______DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1986_________

LLOC DE RESIDENCIA
RADIO
OM

RADIO
FM

TOTAL
RADIO

MENYS DE 2.000 18,5 u> O 
1 1

51,2
DE 2. A 10.000 18,4 28,3 00

DE 10. A 50.000 16,0 32,0 45,9
DE 50. A 500.000 22,2 36,3 54,5
CAPITALS 21,8 38,5 57,4

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base País V a le n c iá



OUADRE 169
AUDIENCIA RADIO SEGONS ÁREES DEL PAÍS VALENCIA PER ONA 

AUDIENCIA GLOBAL OM FM
AREA %
VALENCIA 49,5
Horta Nord 50,5
Horta Oest 46,6
Horta Sud 45,8
Llíria 53,9
Sagunt 49,4
Requería 49,3
Alzira 53,2
Xátiva 39,0
Gandía 36,6
Valéncia c. 55,4

ALACANT 47,7
Alcoi 47,9
Elda 41,8
Dénia 30,6
Alacant c. 55,1
Elx 53,4
Oriola 52,6

CASTELLÓ 38,3
Vinarós 29,2
Castelló c. 39,7
Sogorb 55,6

MILES
812 14,8
65 16,0

105 18,5
62 7,3
31 45,6
20 36,8
43 ---
81 3,2
67 13,2
40 10,7

298 17,1

408 15,8
48 31,8
57 11,7
41 14,0

130 11,3
70 16,9
62 16,5

140 14,4
23 11,1
105 15,0
11 18,6

:les % MILES
244 36,3 597
20 34,5 44
42 32,7 73
10 41,3 56
26 8,3 5
15 12,6 5

--- 49,3 43
5 53,2 81

23 25,9 44
12 25,9 28
92 40,2 217

135 35,4 302
32 16,1 16
16 29,7 40
19 25,9 34
27 45,0 106
22 46,6 61
19 37,5 44

52 25,9 95
9 20,6 16
40 26,4 70
4 41,7 8

Font: C. A. RTVE C.V. 10/89. Percentatges sobre el total



OUADRE 170
DISTRIBUCIÓ GEOGRÁFICA DE L 1 AUDIENCIA DE RÁDIO*

EN PIES FAENERS PER ONA

AREA TOTAL OIENTS OM FM

Valéncia cap. 254 68 198
Resta Horta 326 16 304
Resta prov. 235 95 145
TOTAL VALENCIA 815 179 647
Alacant cap . 97 24 72
Resta prov. 370 88 287
TOTAL ALACANT 467 113 360
Castelló cap. 117 46 74
Resta prov. 26 16 15
TOTAL CASTELLÓ 143 62 88

Font: C.A. RTVE C .V. 7/90
*Nombre d'oients en milers.

OUADRE 171
AUDIÉNCIA SEGONS ONES EN JUNY DE 1989 I MAIG DE 1990

AUDIENCIA 1989 1990

OM 14,2 9,6
FM 33,3 36,2

TOTAL RADIO 45,5 45,5

F o n t: C .A . RTVE C .V . 7 /9 0 .P e rce n ta tg e s  v e r t i c a l s .



OUADRE 172
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 1AUDIENCIA*
DE RÁDIO SEGONS MODALITAT ANY 1990

RADIO RADIO TOTAL
SEXE OM FM RADIO
BARÓ 50,0 56,2 54,1
DONA 50,0 43,8 45,9

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá. 

OUADRE 173
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 'AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1990

RADIO RADIO TOTAL
SEXE OM FM RADIO
BARÓ 14,8 45,3 56,2
DONA 13,9 33,2 44,9

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 174
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L ' AUDIENCIA* 
DE RÁDIO SEGONS MODAL ITAT ANY 1990

RADIO RADIO TOTAL
EDAT OM FM RADIO
14/24 5,4 38,6 30,7
25/34 11,7 25,6 21,6
35/44 20,0 16,5 16,8
45/64 35,1 15,1 20,3
6 5/MES 27,8 4,3 10,6

Font:EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base País V a le n c iá .



OUADRE 17 5
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L 1 AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1990

RADIO RADIO TOTAL
EDAT OM FM RADIO
14/24 3,4 65,6 67,2
25/34 9,0 53,5 58,2
35/44 18,2 40,8 53,7
45/64 18,8 22,0 38,2
6 5/MES 25,4 10,6 34,1

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges .horitzontals Base País Valenciá.

OUADRE 17 6
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 1AUDIENCIA* 
DE RÁDIO SEGONS MODALITAT ANY 1990__________

RADIO RADIO TOTAL
CLASSE SOCIAL OM FM RADIO
ALTA/MITJ.ALTA 22,1 22,4 22,0
MITJANA/MITJ. 37,8 42,1 40,8
MITJANA BAIXA 29,0 26,4 27,5
BAIXA 11,0 9,1 9,8

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals . Base País Valenciá.

OUADRE 177
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L1 AUDIENCIA*
PE, RAPJQ SEGONS MODALITAT ANY 1990

CLASSE SOCIAL
RADIO
OM

RADIO
FM

TOTAL
RADIO

ALTA/MITJ.ALTA 17,6 48,4 61,1
MITJANA/MITJ. 14,2 43,0 53,7
MITJANA BAIXA 14,6 36,1 48,5
BAIXA 10,5 23,6 32,7

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base P aís V a le n c iá .



OUADRE 178
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L'AUDIENCIA*

DE RÁDIO SEGONS MODALITAT1 ANY 1990

RADIO RADIO TOTAL
NIVELL EDUCATIU OM FM RADIO
SENSE ESTUDIS 12,2 5,1 7,1
PRIMARIS 21,1 9,3 12,5
EGB/FPl 38,9 50,2 47,9
BUP/FP2 14,0 23,4 20,6
UNIVERSITARIS 13,9 12,0 11,8

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 179
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L * AUDIENCIA* 

DE RADIO SEGONS MODAL ITAT ANY 1990_________

NIVELL EDUCATIU
RADIO
OM

RADIO
FM

TOTAL
RADIO

SENSE ESTUDIS 12,4 14,1 25,4
PRIMARIS 17,9 21,6 37,5
EGB/FPl 12,7 44,7 oIDLO

BUP/FP2 12,5 56,8 64,6
UNIVERSITARIS 22,0 52,1 66,0

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  h o r i t z o n t a l s .  Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 180
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L'AUDIENCIA*

DE RÁDIO SEGONS MODALITAT ANY 1990

RADIO RADIO TOTAL
LLOC DE RESIDENCIA OM FM RADIO
FINS 10.000 20, 6 21,2 21,4
10 A 50.000 23,4 29,9 28,4
50 A 200.000 18,6 12,9 14,0
CAPITALS 37,4 36,0 36,2

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 181
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L 1 AUDIENCIA* 
_______DE RÁDIO SEGONS MODAL ITAT ANY 1990_________

RADIO RADIO TOTAL
LLOC DE RESIDENCIA OM FM RADIO
FINS 10.000 12,4 34,9 LO

10 A 50.000 H4 O 00 37,4 45,9
50 A 200.000 18,1 34,1 47,9
CAPITALS 17,7 46,5 60,2

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá



OUADRE 182
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIA DE L ‘ AUDIENCIA*
DE RÁDIO SEGONS MODALITAT ANY 1990

PROVÍNCIA
RADIO
OM

RADIO
FM

TOTAL
RADIO

ALACANT 38,4 30,8 32,4
CASTELLÓ 10,7 10,8 10,8
VALENCIA 50,9 58,4 56,8

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals . Base País Valenciá.

OUADRE 183
DISTRIBUCIÓ PER PROVINCIA DE L'AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1990

PROVÍNCIA
RADIO
OM

RÁDIO
FM

TOTAL
RADIO

ALACANT 16,8 36,7 49,8
CASTELLÓ 12,9 35,4 45,7
VALÉNCIA 13,2 41,3 51,8

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá

OUADRE 184
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L'AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1994

SEXE
RADIO
OM

RADIO
FM

TOTAL
RADIO

BARÓ 63,3 53,1 54,5
DONA 36,7 46,9 45,5

Font:EGM . E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .



OUADRE 185
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L ' AUDIÉNCIA*
DE RÁDIO SEGONS MODALITAT ANY 1994

RADIO RADIÓ TOTAL
SEXE OM FM RADIO
BARÓ 18,6 46,9 60,0
DONA 10,1 38,9 47,0

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá, 

OUADRE 186
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L'AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1994

RADIO RADIO TOTAL
EDAT OM FM RADIO
14/24 10,4 33,4 28,2
25/34 16,3 25,1 22,5
35/44 14,2 17,2 16,3
45/64 34,3 17,8 22,0
65/MES 24,8 6,4 M O

1 1 1

Font:EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 187
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L1 AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1994

RÁDIO RÁDIO TOTAL
EDAT OM FM RÁDIO
14/24 6,4 62,0 65,2
25/34 12,3 57,0 63,8
35/44 12,9 47,4 55,8
45/64 18,5 29,0 44,5
65/MES 21,6 16,9 36,2

Font:EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia
* En p e rc e n ta tg e s  .horitzontals Base P aís V a le n c iá .



OUAERE 188
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 1 AUDIENCIA*
m  PADIQ SEGONS MODAL IITAT ANY 1994___________

RADIO) RADIO TOTAL
CLASSE SOCIAL OM FM RADIO
ALTA/MITJ. ALTA 24,2 23 , 8 23,5
MIT JANA/MITJ. 37,1 43,8 42,0
MITJANA BAIXA 2 5 , 5 24,3 24,8
BAIXA 1 3 , 2 8,1 9,6

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges vertticals. Base País Valenciá.

OUADRE 189
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 1 AUDIENCIA* 
DE F-ÁDIO SEGONS MODAL ITTAT ANY 1994__________

RADIO RADIO TOTAL
CLASSE SOCIAL OM FM RADIO
ALTA/MITJ.ALTA 17,0 50,4 62,2
MITJANA/MITJ. 13,8 49,2 58,7
MITJANA BAIXA 13,2 37,8 48,2
BAIXA 13,1 24,4 36,0

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges hor:itzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 190
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L'AUDIENCIA* 
 _____DE RÁDIO SEGONS MODAL ITAT ANY 1994_________

RADIO RADIO TOTAL
NIVELL EDUCATIU OM FM RADIO
SENSE ESTUDIS 15,1 5,9 8,5
PRIMARIS 17,5 10,4 12,2
EGB/FPl 31,9 00 42,1
BUP/FP2 19,2 27,5 24,9
UNIVERSITARIS 16,2 11,5 12,4

F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p r ó p ia
* En p e rc e n ta tg e s  v e r t i c a l s .  Base País V a le n c iá .
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OUADRE 191
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L'AUDIENCIA»
_______DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1994__________

RADIO RADIO TOTAL
NIVELL EDUCATIU OM FM RADIO
SENSE ESTUDIS 14,2 16,6 29,9
PRIMARIS 16, 9 30,2 44,4
EGB/FPl 11,2 47,5 55,6
BUP/FP2 13,6 58,9 66,4
UNIVERSITARIS 23,1 49,4 66,2

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá

OUADRE 192
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDÉNCIA DE L' AUDIENCIA* 
_______DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1994_________

RÁDIO RADIO TOTAL
LLOC DE RESIDENCIA OM FM RADIO
FINS 10.000 18,3

i1 00 oCN 20,6
10 A 50.000 27,3 32,2 31,5
50 A 200.000 15,5 14,7 14,9
CAPITALS 39,0 32,3 32,9

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 193
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L'AUDIENCIA*

DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1994
RADIO RADIO TOTAL

LLOC DE RESIDENCIA OM FM RADIO
FINS 10.000 11,6 39,9 49,2
10 A 50.000 11,6 41,2 50,3
50 A 200.000 15,8 45,2 57,2
CAPITALS 18,2 45,5 57,8
F o n t: EGM. E la b o ra c ió  p ró p ia

* En p e rc e n ta tg e s  horitzontals. Base País V a le n c iá



OUADRE 194
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIA DE L 1 AUDIENCIA*
DE RADIO SEGONS MODALITAT ANY 1994

RADIO RADIO TOTAL
PROVÍNCIA OM FM RADIO
ALACANT 31, 4 34,1 33,7
CASTELLÓ 15,6 10,1 11,2
VALENCIA 53,0 55,8 55,1

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 195
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIA DE L ■AUDIENCIA*
DE RÁDIO SEGONS MODALITAT ANY 1994

RADIO RADIO TOTAL
PROVINCIA OM FM RADIO
ALACANT 13,1 42,9 52,8
CASTELLÓ 19,4 37,7 52,5
VALENCIA 13,8 43,8 53,8

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá



PREFERÉNCIES PROGRAMACIÓ, 
SEGUIMENT DE LES NOTÍCIES, I 

EMISSORES PREFERIDES
OUADRE 19 6
TIPUS DE PROGRAMES PREFERITS EN RÁDIO*

SEGONS SEXE**

PROGRAMA BARÓ DONA TOTAL
INF.INTERNACIONAL 11, 9 12/1 12,0
INF. NACIONAL 0000LD 50,5 54,6
INF. REGIONAL 25,9 24,7 25,3
MUSICALS 50/3 69,9 60,2
ESPORTIUS 34/1 4,2 19,1
CONCURSOS 3/0 10,3 6,6
ALTRES 10/2 19,1 14,7

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458. Elaboració própia. 
* Resposta múltiple (dues respostes) amb exclusió deis 
que no escolten.

** En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 197
TIPUS DE PROGRAMES PREFERITS EN RÁDIO*
. . . SECQNS EDAT**

PROGRAMA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
INF. INTRNCNAL 5,8 10,8 10,3 14,0 8,7 11,2 18,3
INF. NACIONAL 33,4 46,9 56,2 60,4 cr» o 00 56,4 58,9
INF. REGIONAL 17,3 14,7 23,7 26,3 32,4 31,0 26,6
MUSICALS 93,2 -o 00 00 62,8 54,0 50,9 49,3 48,7
ESPORTIUS 21,0 19,7 19,3 17,6 22,0 19,6 16,7
CONCURSOS 3,5 8,3 3,8 4,8 4,1 7,5 12,2
ALTRES 17,1 10,4 18,7 16,3 15,5 14,7 12,2

F o n t: C IS , a b r i l  1985. E s tu d i 1458. E la b o ra c ió  p ró p ia
* R esp osta  m ú l t ip le  (dues re s p o s te s ) amb e x c lu s ió  d e is  que no
e s c o lte n .  * *  En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 198
TIPUS DE PROGRAMES PREFERITS EN RÁDIO* 
______SEGONS NIVELL D #ESTUDIS**_______

PROGRAMA
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV. 
MITJ.

UNIV.
SUPER.

INF.INTRNCNAL 14,9 11,8 3,9 13,4 6,9 20,3
INF. NACIONAL 49,2 54,6 51,5 56,3 74,2 76,5
INF. REGIONAL 30,6 24,0 21,2 17,4 23,0 20,0
MUSICALS 56,3 57,2 73,9 74,0 68,9 49,9
ESPORTIUS 14,2 24,7 21,3 17,3 10,8 15,1
CONCURSOS 9,9 5,8 6,2 3,3
ALTRES 16,4 15,0 15,3 7,7 11,1 9,5

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458. Elaboració própia 
* Resposta múltiple (dues respostes) amb exclusió deis que no 
escolten. ** En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 199
TIPUS DE PROGRAMES PREFERITS EN RADIO* 

SEGONS LLOC DE RESIDENCIA**

PROGRAMA
MENYS DE 
10.000 HB.

10.001 
A 50.000

50.001 A 
100.000

MES DE 
100.000

INF. INTRNCNAL 8,4 12,3 30,9 10,1
INF. NACIONAL 52,3 58,9 50,0 54,3
INF. REGIONAL 29,0 22,3 23,2 26,0
MUSICALS 56,5 59,6 56,4 64,0
ESPORTIUS 21,2 16,5 15,4 20,3
CONCURSOS 6,7 10,5 3,8
ALTRES 22,2 12,0 18,2 10,9

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458. Elaboració própia 
* Resposta múltiple (dues respostes) amb exclusió deis que no 
escolten. ** En percentatges verticals. Base País Valenciá.

116



OUADRE 200 
TIPUS DE PROGRAMES PREFERITS EN RÁDIO*

SEGONS PROVINCIA**

PROGRAMA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
INF.INTERNACIONAL 19,3 11,9 7,8
INF. NACIONAL 59,9 34,9 55,9
INF. REGIONAL 28,1 29,0 22,9
MUSICALS 51,2 61,4 65,0
ESPORTIUS 20,5 31,8 15,5
CONCURSOS 1/ 4 16,5 7,4
ALTRES 11,3 6,8 18,3

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458. Elaboració própia 
* Resposta múltiple (dues respostes) amb exclusió deis 
que no escolten.

** En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 201
TIPUS DE PROGRAMES PREFERITS EN RADIO* 
SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA**

PROGRAMA
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

INF.INTRNCNAL 12,4 7,6 23,1 13,6 8,0
INF. NACIONAL 74,2 56,4 51,1 67,4 20,8
INF. REGIONAL 14,9 25,1 25,5 25,5 33,6
MUSICALS 72,2 61,9 61,3 47,9 58,4
ESPORTIUS 9,9 20,7 19,3 20,9 20,8
CONCURSOS 5,0 6,7 5,6 7,0 16,8
ALTRES 8,8 12,5 9,6 7,6 20,8

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458. Elaboració própia 
* Resposta múltiple (dues respostes) amb exclusió deis que no 
escolten.** En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 202
AUDIENCIA RÁDIO SEGONS TIPUS DE PROGRAMA
__________PER PIES DE LA SETMANA_________

PROGRAMA FAENERS DISSABTES DIUMENGES
% MILERS % MILERS % MILERS

MUSICAL 55,6 724 54,4 709 43,1 561
INFORMATIU or"ro 482 32,3 421 17,4 228
ESPORTIU 1 2 , 1 157 10,7 140 15,0 195
CULTURAL 1 0 , 9 141 5,8 75 7,0 91
ALTRES 2 1 , 6 361 15,9 207 12,4 162

Font: C.A. RTVE C.V . 10/89. Percentatges sobre el total.

OUADRE 203 
AUDIENCIA DE RADIO EN DIES FAENERS SEGONS BLOCS

ALTRE

HORARIS PER TIPUS DE PROGRAMA

BLOCS TOTAL ]MUSIC. INFORM. ESPORT. CULT.
MATI 31,6 64,1 71,8 25,6 55,0 70,4
MIGDIA 11,8 29,2 21,6 13,9 3,9 17,0
VESPRADA 16,2 37,5 18,0 12,4 15,7 32,0
NIT 13,2 25,1 26,3 31,2 22,9 15,9
MATINADA 4,6 6,3 1,0 30,5 11,5 4,2

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89. Percentatges sobre el total.
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OUADRE 204
AUDIENCIA DE RADIO SEGONS TIPUS DE PROGRAMA
_________ PER PIES DE LA SETMANA______________

PROGRAMA FAENERS DISSABTES DIUMENGES
% MILERS % MILERS % MILERS

MUSICAL 54,8 780 61,5 755 54,2 422
INFORMATIU 27,0 384 35,5 433 13,5 105
ESPORTIU 11,6 165 17,3 212 12,0 93
CULTURAL 11,0 163 --- --- 12,0 93
ALTRE 15,6 222 5,0 61 15,0 117

Font: C.A. RTVE C.V. 7/90. Percentatges verticals.

OUADRE 205
FREOÜENCIA D'ESCOLTA DE LES NOTÍCIES DE RÁDIO

SEGONS SEXE*

FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA 46,4 41,3 43,8
3/4 V. SETMANA 21,6 19,7 20,6
1 V. SETMANA 6,1 10,1 8,2
QUASI MAI vo00 15,9 17,2
NO MAI 6,5 12,1 9,4

Font: CISf novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració 
própia.* En percentatges verticals.
Base País Valenciá.
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OUADRE 206
EREQÜÉNCIA D^ESCOLTA DE LES NOTÍCIES DE RÁDIO
 _________________ SEGONS EDAT*___________________

FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
CADA DIA 35,7 46,5 43,4 49,3 47,9 37,5 42,0
3/4 V. SETM. 20,0 19,6 18,5 20,3 19,7 26,3 19,6
1 V. SETM. 6,7 8,3 10,7 7,2 8,2 8,2 8,3
QUASI MAI 23,2 12,4 18,2 16,6 16,0 18,1 17,6
NO MAI 12,5 12,5 8,7 5,6 7,9 8,8 11,9

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 207
FREOfTKNPTA D'ESCOLTA DE LES NOTÍCIES DE RADIO 
_________ SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*__________

FREQÜÉNCIA
MENYS DE 
10.000 HB.

10.001 
A 50.000

50.001 A 
100.000

MES DE 
100.000

CADA DIA 34,4 44,7 46,8 48,3
3/4 V. SETM. 24,8 20,1 21,7 18,1
1 V. SETM. 10,9 7,1 7,6 7,5
QUASI MAI 20,3 14,5 16,3 17,8
NO MAI 9,4 12,5 7,6 6,9

F o n t:  C IS , novembre 1992. E s tu d i 2034.E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P aís V a le n c iá .
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OUADRE 208
FREOÚÉNCIA D^ESCOLTA DE LES NOTÍCIES DE RADIO
________  SEGONS PROVÍNCIA*________________

FREQÍJÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
CADA DIA 37,5 52,8 45,4
3/4 V. SETMANA 20,2 21,3 20,8
1 V. SETMANA 7,9 5,3 9,0
QUASI MAI 23,4 15,6 13,9
NO MAI 9,8 4,7 10,2

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 209
FREOÜÉNCIA D'ESCOLTA DE LES NOTÍCIES DE RÁDIO 
_____SEGONS ESCALA D' IDEOLOGIA POLÍTICA*_____

FREQÍJÉNCIA
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

CADA DIA 52,7 44,2 40,5 47,3 56,9
3/4 V. SETMANA 20,2 20,7 21,8 21,2 13,3
1 V. SETMANA 4,4 8,6 10,6 8,8 5,8
QUASI MAI 15,9 19,3 17,5 11,1 11,3
NO MAI 6,7 6,3 8,5 9,6 12,6

F o n t: C IS , novembre 1992. E s tu d i 2034.E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P aís V a le n c iá .
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OUADRE 210
FREOÜENCIA D^ESCOLTA DE LES NOTÍCIES DE RÁDIO

SEGONS GRAU DE CONEIXEMENT DEL VALENCIA*

FREQIJENCIA
PARLA I 
ESCRIU

ENTEN I 
PARLA

ENTEN I 
NO PARLA

NO
ENTÉN

CADA DIA 49,6 43,3 43,0 41,3
3/4 V. SETM. 20,5 21,9 ooCN 16,2
1 V. SETM. 6,0 9,1 7,7 8,6
QUASI MAI 13,6 16,7 19,5 17,1
NO MAI 9,3 8,3 8,9 16,0

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 211
FREOÜENCIA D ' ESCOLTA DE LES NOTÍCIES DE RÁDIO 
_______SEGONS CLASSE SOCIAL SUBJECTIVA*

FREQÜÉNCIA
MITJANA
ALTA

MITJANA
MITJANA

MITJANA
BAIXA BAIXA

CADA DIA 44,0 45,4 44,3 39,7
3/4 V. SETM. 8,3 19,7 21,8 25,2
1 V. SETM. 10,2 8,1 8,8 7,3
QUASI MAI 17,0 17,0 K* 00 16,9
NO MAI 14,5 9,2 6,6 9,9

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OTTADRF. 212
EMISSORES DE RÁDIO PREFERIDES PER LA POBLACIÓ 

DE L'ÁREA ALACANT-ELX (PRIMERA ELECCIÓ)
EMISSORA PERCENTATGE
SER 19,5
RNE 11,2
COPE 11,2
ONDA CERO 5,6
RADIO 9 to o

ANTENA 3 1/ 6
CADENA DIAL 5,5
RADIO ELX 5,4
RADIO ALACANT 1,2
ALTRES 6,4
NC 30,5

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1994.
En percentatges verticals. Elaboració própia.

OUADRE 213
EMISSORES DE RADIO PREFERIDES PER LA POBLACIÓ 

DE L'ÁREA ALACANT-ELX (TRES ELECCIONS)
EMISSORA PERCENTATGE
SER 19,7
RNE 12,5
COPE 14,3
ONDA CERO 7,5
RADIO 9 3,1
ANTENA 3 3,0
CADENA DIAL 8,3
RADIO ELX 8,9
RADIO ALACANT 1,9
ALTRES 12,4
NC 30,0

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1994.
En percentatges verticals acumulats. Elaboració própia.
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OUADRE 214
CAPENES DE RADIO PREFERIDES PER LA POBLACIÓ 
_______DE LES COMARQUES CENT RAL S__________
EMISSORA PERCENTATGE
SER 23,5
RNE 14,0
COPE 11,9
ONDA CERO 6,9
RADIO 9 4,2
ANTENA 3 2,3
CADENA DIAL 1,7
ALTRES 5,1
NC 44,8

Font: Ninyoles, R (dir.),CEIC ALFONS EL VELL. 1994. 
En percentatges verticals acumúlate.

OUADRE 215
EMISSORES DE RADIO PREFERIDES PER LA POBLACIÓ 
DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ (PRIMERA ELECCIÓ)

EMISSORA PERCENTATGE
SER 16,7
RNE 11,8
COPE 13,2
ONDA CERO o00

RADIO 9 2,1
ANTENA 3 0,9
CADENA DIAL 2,2
RADIO CASTELLÓ 3,4
ALTRES 9,4
NC 33,8

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
En percentatges verticals. Elaboració própia.
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OUADRE 216
EMISSORES DE RÁDIO PREFERIDES PER LA POBLACIÓ 
DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ (TRES ELECCIONS)
EMISSORA PERCENTATGE
SER 22, 5
RNE 15,4
COPE 16,5
ONDA CERO r**ot—i

RADIO 9 3,5
ANTENA 3 1'°
CADENA DIAL 3,6
RADIO CASTELLÓ 5,8
ALTRES 11,9
NC 32,8

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
En percentatges verticals acumulats. Elaboració própia.
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EL VALENCIA A LA RADIO
OUADRE 217
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR 
_____EL VALENCIA A LA RADIO SEGONS SEXE*_____
HAURIA DE BARÓ DONA TOTAL
AUGMENTAR 36,9 35,7 36,3
DISMINUIR 16,77 15,8 16,3
SEGUIR IGUAL 39,77 41,8 00o
NC 6, 6 6,6 6,6

Font: CIS, octubre 19841. Estudi 1437. Elaboració 
própia.* En percentatges verticals.
Base País Valenciá.

OUADRE 218
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR 

EL VALENCIÁ A LA RÁDIO SEOONS EDAT*
HAURIA DE 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
AUGMENTAR 37,9 50,6 42,9 35,3 35,5 31,5 30,9
DISMINUIR 19,0 10,6 10,6 20,0 17,6 17,9 14,4
SEGUIR IGUAL 39,0 35,6 38,7 40,1 42,6 42,2 43,3
NC 4,1 3,3 7,7 4,6 4,3 8,4 11,4

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals.Base País Valenciá.
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OUADRE 219
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TENIÍL, 
EL VALENCIA A LA RADIO SEGONS NIVELL D' ESTUDIS*

HAURIA DE
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV. 
MITJ.

UNIV.
SUPER.

AUGMENTAR 28,7 41,6 42,9 38,2 45,3 52,5
DISMINUIR 15,5 18,2 13,0 10,7 12,0 6,0
SEGUIR IGUAL 45,4 36,7 39,5 44,3 35,2 41,4
NC 10,4 3,5 4,6 6,8 7,5

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 220
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR

EL VALENCIA A LA RADIO SEGONS CLASSE SOCIAL SUBJECTIVA*

HAURIA DE
MITJANA
ALTA MITJANA

MITJANA
BAIXA OBRERA N.C.

AUGMENTAR 29,3 45,5 34,5 30,5 44,2
DISMINUIR 35,6 12,2 22,2 17,7 19,7
SEGUIR IGUAL 35,1 37,4 31,6 44,4 33,0
NC 4,8 11,9 7,4 3,1

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 221
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR 

EL VALENCIA A LA RADIO SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*
MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE

HAURIA DE 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
AUGMENTAR 40,8 31,9 31,1 38,4
DISMINUIR 16,4 14,6 32,3 14,3
SEGUIR IGUAL 37,9 45,7 34,0 39,6
NC 4,9 7,8 2,5 7,7

F o n t: C IS , o c tu b re  1984. E s tu d i 1437. E la b o ra c ió  p r ó p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P aís V a le n c iá .
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OUADRE 222
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR
 EL VALENCIÁ A LA RADIO SEGONS PROVÍNCIA*

HAURIA DE ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
AUGMENTAR 17,3 40,5 45,5
DISMINUIR 27,2 22,0 9,5
SEGUIR IGUAL 50,9 33,1 3 6,8
NC 4,5 4,4 8,2

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 223
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR EL VALENCIA 

A LA RADIO SEGONS ESCALA D/IDEOLOGIA POLÍTICA*______

HAURIA DE
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

AUGMENTAR 51,0 45,0 32,0 31,0 38,7
DISMINUIR 17,0 13,0 13,3 25,1 8,5
SEGUIR IGUAL 24,6 38,0 45,7 38,1 52,9
NC 7,4 4,0 8,9 5,7

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 224
OPINIÓ SOBRE LA PRESENCIA QUE HAURIA DE TEÑIR EL VALENCIA 
A LA RADIO SEGONS RECORD DE VOT* EN LES GENERALS DEL 82

HAURIA DE AP UCD CDS PSOE UPV PCE N/VOT N.C.
AUGMENTAR 31,5 13,6 49,4 40,1 95,9 37,9 00oro 32,5
DISMINUIR 20,3 28,6 7,0 15,1 11,2 19,6 15,7
SEGUIR IGUAL 42,3 57,8 31,8 38,6 4,1 50,9 44,5 42,7
NC 5,9 11,8 6,3 5,0 9,1

F o n t: C IS , o c tu b re  1984. E s tu d i 1437. E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P aís V a le n c iá .
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OUADRE 225

PROVÍNCIA N. D'EMISSORES TOTAL D'EMISSORES
ALACANT 21 51
CASTELLÓ 12 20
VALENCIA 37 62

TOTAL 7 0 133

Font: Direcció General de Política Lingüística 
Generalitat Valenciana, juliol 1993.

OUADRE 226
DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D'HORES D'EMISSIÓ DIARIA

SEGONS LLENGUA I TIPUS DE PRODUCCIÓ. 1991
PRODUCCIÓ I LLENGUA N.D'H DIA %
PROD. PRÓPIA 964 100

EN VALENCIA 204 21,16
EN CASTELLÁ 760 0000f"

PROD. ALIENA 963 100
EN VALENCIA 105 I-* O VO O

EN CASTELLÁ 858 89,10

TOTAL EN VALENCIA 309 16,00
TOTAL EN CASTELLÁ 1.618 00 o o

TOTAL EMISSIÓ 1.927 100

Font: Direcció General de Política Lingüística. 
Generalitat Valenciana, juliol 1993.



OUADRE 227
DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D * HORES D'EMISSIÓ DIARIA

SEGONS LLENGUA I TI PUS DE PRODUCCIÓ. 1993
PRODUCCIÓ I LLENGUA N .D'H. DIA %
PROD. PRÓPIA 1.343 100

EN VALENCIA 370 27,5
EN CASTELLÁ 973 72,5

PROD. ALIENA 1.405 100
EN VALENCIA 123 8,6
EN CASTELLÁ 1.282 91,4

TOTAL EN VALENCIÁ 493 18,0
TOTAL EN CASTELLÁ 2.255 82,0

TOTAL EMISSIÓ 2.748 100

Font: Direcció General de Política Lingüística. 
Generalitat Valenciana, juliol 1993.

QUAPRE.,2 2 8EVQLUCIÓ DE L ' EMISSIÓ EN VALENCIA 
SEGONS NOMBRE D /EMISSORES 1991-1993
EMISSIÓ 1991 1993
EMETIEN 49 53
HAN DEIXAT
D 'EMETRE 11 9
MAI NO HAN
EMÉS 40 38

TOTAL 100% 100%

Font: Direcció General de Política Lingüística. 
Generalitat Valenciana, juliol 1993.



OUADRE 229
DISTRIBUCIÓ SETMANAL DE LES HORES EMESES EN VALENCIA
______________ SEGONS BANDA HORÁRIA. 1991________________

MATÍ
DIES 7-13H.
CADA DIA 27
5 DIES: DE DL A DV 8
3 DIES: DE DL A DV
2 DIES: DE DL A DV 2
1 DIA: DE DL A DV

VESPRADA NIT MATINADA
13-19H. 19-ÍH. 1-7H.
28 29 15
13 11
1 2
2 6
4 7 1
8 9 i
8 6

DISSABTE 9
DIUMENGE 5

Font: Direcció General de Política Lingüística. 
Generalitat Valenciana, juliol 1993.

RESUM DE LES PRINCIPALS PAPES DE LES ENOUESTES A DIRECTORS I 
LOCUTORS D 'EMISSORES DE RADIO. 1991-1993.

Si a l'any 91 el 64% deis directors consideraven que era 
possible realitzar una programació competitiva i atractiva en 
valenciá, sois un 24% pensava realitzar d'immediat algún nou 
programa; en el 93 un 79% de directors creu possible la 
programació competitiva i atractiva, i un 29% té previst un nou
programa en substitució d#un programa actual en castellá, el que
confirma la pressió contra l'ús del valenciá a la rádio que 
exerceixen les grans cadenes a 17 hora de polaritzar les 
emissions de les seues emissores des de Madrid.

SOBRE ELS LOCUTORS:
El 24% deis locutors tenen estudis universitaris de grau 
superior, un deis 13% deis quals, tenen Ciéncies de la 
Informació.

El 66% són homes, dones el 34%.

El 54% del total porten treballant a la rádio d'un a set anys.
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Un 24% col. labora en altres mitjans de comunicació. La premsa 
diária recull el 56% de les col. laboracions, la televisió el 22% 
i les revistes el 19%.

El 34% deis locutors han observat que durant el darrer any han 
augmentat les intervencions en valenciá per part deis oients en 
programes fets es catellá. A l'any 1991 la mateixa observació la 
feren el 44%.. El 53% són de l'opinió que les intervencions en 
valenciá es mantenen igual, front a un 44% de l'any 1991. Han 
observat disminució un 5% deis locutors, front a un 2% de l'any 
91.

Un 50% deis locutors saben escriure en valenciá, el 80% el 
lligen, el 70% saben parlar i la práctica totalitat l'entén.

El 39% del total tenen com a primera llengua el valenciá. L'any 
91 eren el 43%.

Un 8% han fet enguany un curs de valenciá. El 1991 foren el 6%.

El 24% han fet abans algún curs de valenciá. El 1991 eren el 
31%.

Tenen intenció de fer algún curs de valenciá el 62%.

El 81% deis locutors pensa que el valenciá és important en el 
seu ámbit laboral en 1' actualitat. El 1991 ho pensaven el 89%.

El 87% pensa que el valenciá será important en el futur. L'any 
1991 ho pensaven el 92%;.

Tot i el lleuger retrocés que s'observa, els locutors continúen 
sent optimistes quant a l'ús del valenciá tant a la rádio com al 
conjunt de la societat.

El 78% pensen que es possible fer una programació competitiva i 
atractiva en valenciá. L'any 91 eren el 80%.
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AJUDES A LA RÁDIO 
EN VALENCIA

OUADRE 230
AJUDES* A L'ÚS DEL VALENCIÁ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

DECRET DE LA G.V. 10/1992 DE 10 DEL 9 (RADIO)
EMISSORES 1992 1993 1994 1995
R. ACTIVA** 1.000.000 1.400.000 1.848.000 1.120.000
ONDA NARANJA** 1.000.000 830.000 858.000 710.000
R. RIBERA** 1.000.000 1.400.000 1.848.000 1.400.000
R. ELS PORTS** 1.000.000 1.400.000 1.848.000 1.400.000
R. VILA-REAL 1.390.000 1.848.000 1.400.000
R. LITORAL 750.000 715.000 700.000
R. NUEVA 910.000 1.155.000 1.340.000
R. PEGO 792.000 1.400.000
R. ESCAVIA* * * 200.000 570.000
R. DENIA 650.000
GUADASSUAR R. 980.000
R. LLUNA 680.000
R. ALAMEDA 685.000

* En pessetes. ** Módul fix d'un milió. ***Módul per a zona 
castellanoparlant.
Font:Direcció General de Mitjans de Comunicació de la G.V.
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DADES COMPARATIVES PER 
COMUNITATS AUTÓNOMES

OUADRE 231
AUDIENCIA DE LA RADIO EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1990
COMUNITAT
AUTÓNOMA

RADIO
CONV.

RÁDIO
FÓRM.

SINTONIA CONV 
SOBRE TOTAL TOTAL

P. BASC 43,4 17,0 71,8 57,2
CANTABRIA 41,0 16,4 71,4 54,1
LA RIOJA 40,9 23,0 64,0 59,3
ARAGÓ 39,3 16,1 70,9 52,5
EXTREMADURA 37,6 10,4 78,3 45,0
ANDALUSIA 37,3 20,6 64,4 51,4
CAST/LLEÓ 36,9 17,8 67,5 49,9
CATALUNYA 36,0 24,1 59,9 53,9
ASTTJRIES 35,8 22,4 61,5 53,3
MADRID 33,3 20,0 62,5 50,2
CAST/MANXA 32,2 8,4 79,3 38,6
MURCIA 32,1 19,2 62,6 45,3
NAVARRA 31,1 14,3 68,5 42,9
P. VALENCIA 30.1 25,4 5 4 . 2 5 0 . 4

GALÍCIA 28,2 24,7 53,3 48,4
CAÑARIES 28,1 24,2 53,7 48,1
BALEARS 27,2 21,4 56,0 44,8
VALORS MITJANS 34,6 20,5 62,8 50,5

Font: Díaz Nosty, B.: 
Madrid, 1991.

"Comunicación Social.1990", Fundesco
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OUADRE 232
AUDIENCIA DE LA RÁDIO EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1991 
COMUNITAT RÁDIO RÁDIO SINTONIA CONV.
AUTÓNOMA CONV. N. FÓRM. N. SOBRE TOTAL TOTAL
LA RIOJA 47,0 2 20,4 8 69,7 62,1
P. BASC 50,5 1 14,7 15 77,5 61,8
CATALUNYA 36,9 7 27,5 1 57,3 57,2
ASTÚRIES 42,3 3 16,2 12 72,3 55,2
CANTABRIA 40,7 4 15,2 14 72,8 53,7
CANÁRIES 34,3 12 23,6 5 59,2 52,9
ARAGÓ 39,8 5 15,9 13 71,5 52,4
P. VALENCIA 32,9 15 24,7 4 57,1 52,2
VALORS MITJANS 35,8 21,1 62,9 52,2
BALEARS 34,3 13 26,2 2 56,7 52,1
CAST/LLEÓ 38,9 6 17,7 10 68,7 51,8
MADRID 32,2 16 22,4 6 59,0 51,0
ANDALUSIA 34,5 11 21,3 7 61,8 50,6
GALICIA 28,6 17 25,0 3 53,3 50,5
NAVARRA 35,4 9 16,8 11 67,8 49,3
MURCIA 34,9 10 17,9 9 66,1 46,6
EXTREMADURA 36,9 8 8,8 17 80,7 43,9
CAST/MANXA 33,6 14 9,8 16 77,4 40,5

Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social.1992",Fundesco. 
Madrid, 1992.

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
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OUADRE 233
AUDIENCIA DE LA RADIO EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1993
COMUNITAT
AUTÓNOMA

RÁDIO
CONV. N.

RADIO
FÓRM. N.

SINTONIA CONV. 
SOBRE TOTAL TOTAL N.

ASTÚRIES 40,0 6 13,7 13 74,5 59,0 1
P. BASC 48,7 1 13,5 14 78,3 58,5 2
CAST/LLEÓ 44,2 2 16,3 11 75,6 56,4 3
CATALUNYA 37,9 8 24,1 2 56,2 LD CT

i

O 4
LA RIOJA 43,7 3 14,1 12 75,6 55,2 5
MADRID 35,0 12 24,6 1 58,7 55,0 6
NAVARRA 42,6 4 13,5 15 75,9 53,9 7
VALORS MITJANS 37,3 19,9 65,2 52,9
ARAGÓ 35,6 11 18,7 7 65,6 52,4 8
CANTABRIA 36,4 10 17,7 10 67,3 52,2 9
P. VALENCIA 36,9 9 20.0 6 64.9 51,9 10
GALICIA 34,5 13 18,4 8 65,2 50,6 11
ANDALUSIA 32,8 15 22,0 4 59,9 50,5 12
EXTREMADURA 41,8 5 11,1 16 79,0 oun 13
MURCIA 39,1 7 17,9 9 68,6 49,7 14
BALEARS 30,8 17 23,4 3 56,8 49,2 15
CANÁRIES 32,5 16 21,2 5 60,5 49,0 16
CAST/MANXA 33,2 14 10,1 17 76,7 41,9 17

Font: Díaz Nosty, B.: 'Comunicación Social.1994',Fundesco. 
Madrid, 1994.
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OTTADRE 234
EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE L'AUDITORI
DE LA RÁDIO EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1982-1991*

COMUNITAT
AUTÓNOMA 1982 1991
LA RIOJA 59,9 62,1
P. BASC 69,0 61,8
CANTABRIA 64,2 57,7
CATALUNYA 52,3 57,2
ASTÚRIES 56,8 55,2
CANÁRIES 52,9
ARAGÓ 68,7 52,4
P. VALENCIA 59,7 52,2
BALEARS 40,3 52,1
CASTELLA I LLEÓ 64,5 51,8
MADRID 72,6 51,0
ANDALUSIA 58,6 50,6
GALÍCIA 61,1 50,5
NAVARRA 69,7 49,3
MURCIA 64,7 46,6
EXTREMADURA 53,8 43,9
CASTELLA-LA MANXA 56,5 40,5

TOTAL ESPANYA 60,8 52,2

Font: EGM. Elaboració própia.





DADES BASIQUES SOBRE LES 
EMISSORES DE TELEVISIÓ I LA 

SEUA AUDIÉNCIA

OUADRE 23 5
EMISSORES DE TELEVISIÓ EN E5PANYA 1991
EMISSORES DATA D'INICI HORES SETM.* COBERTURA
TVEl 28-10-1956 134 ESTATAL
TVE 2 1-1-1965 130 ESTATAL
ANTENA 3 25-12-1989 136 ESTATAL
TELE 5 5-3-1990 128 ESTATAL
CANAL + 12-9-1990 138 ESTATAL
CSUR 27-2-1989 98 ANDALUSIA
TV3 16-1-1984 106 CATALUNYA
C33 11-10-1989 58 CATALUNYA
TM3 2-10-1989 118 MADRID
TW-C9 9-10-1989 112 P. VALENCIA
TVG 1-9-1985 98 GALICIA
ETBl 31-12-1982 81 P. BASC
ETB2 31-5-1986 83 P. BASC

Font:Villagrasa, J. M., dins Silj, A. "La Nuova Televisione 
in Europa". Volum III.Gruppo Fininvest, Milano. 1992.
* Hores setmanals: marg de 1991.
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OUADRE 23 6
HORES ANUALS DE TRANSMISSIÓ DE TVE
ANY TVEl TVE2 TOTAL
1980 3.800 1.854 5.654
1981 3.670 1.989 5.659
1982 3.803 2.349 6.153
1983 3.943 2.554 6.498
1984 4.177 2.795 6.958
1985 4.369 2.911 7.093
1986 6.281 2.811 8.662
1987 6.300 2.892 9.192
1988 6.982 4.393 11.375
1989 7.601 4.618 12.219

Font:Villagrasa, J. M., dins Silj, A. "La Nuova Televisione 
in Europa". Volum III.Gruppo Fininvest, Milano. 1992
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OUADRE 237
HORES D /EMISSIÓ DE TV EN ESPANYA. 1992

EMISSORES
HORES 

D'EMISSIÓ
% PRODUCCIÓ 

PRÓPIA*
TVE 14.633 49,99
TVEl 7.331 50,98
TVE 2 7.302 49,00
AUTONÓMIQUES 42.248 50,55
CANAL SUR 4.957 65,00
ETBl/2 8.200 55,00
TVG 5.275 31,94
TVM 7.331 49,63
TV3/C33 9.894 56,59
CANAL 9 6.591 O O

PRZVADES 22.269 46,27
ANTENA 3 7.244 51,00
TELE 5 7.544 41,74
CANAL + 7.481 s .d.

TOTAL 79.150 49,55

* Percentatges horitzontals.
Font: Emissores de TV. Citat a Díaz Nosty, B. : 
"Comunicación Social.1993",Fundesco. Madrid, 1993.
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OUADRE 23 8
HORES D/ EMISSIÓ DE TV EN ESPANYA. 1992

EMISSORES
HORES*

D'EMISSIÓ
% PRODUCCIÓ 
PRÓPIA

TVE 14.977 17,44
TVEl 7.378 8,59
TVE 2 7.598 LD0000

AUTONÓMIQUES 46.651 54,34
CANAL SUR 6.690 7,79
ETBl 4.805 5,60
ETB2 4.778 5,57
TVG 5.829 6,79
TV3 6.651 7,75
TVM 7.256 8,45
CANAL 33 3.894 4,54
CANAL 9 6.745 7,86
PRIVADES 22.269 25,94
ANTENA 3 7.244 00

TELE 5 7.544 8,79
CANAL + 7.481 8,71

TOTAL 85.852 100,00

* El nombre d'hores d'emissió no coincideix en 
alguns casos amb els del quadre anterior.
Font: Emissores de TV. Citat a Díaz Nosty, B.: 
"Comunicación Social.1994",Fundesco. Madrid, 1994.



OUADRE 239
HORES DE PROGRAMACIÓ REGIONAL ALS CENTRES TERRITORIALS ____________________ DE TVE. 1992______________________
COMUNITAT
AUTÓNOMA
ANDALUSIA
ARAGÓ
ASTÚRIES
BALEARS
CANÁRIES
CANTABRIA
CASTELLA I LLEÓ
CAST/MANXA/EXTREMADURA
CATALUNYA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P. BASC
P. VALENCIA
LA RIOJA

HORES
228H 46' 
247H 22' 
227H 14' 
238H 33' 

SENSE DADES 
215H 01' 
202H 43' 
200H 49 

1.148H 30' 
232H 26' 
274H 24' 
253H 49' 
240H 50' 
312H 22' 
250H 51' 
225H 38'

Font: Memória de RTVE, 1992.
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OUADRE 240
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS PUBLICITARIS ALS CIRCIJITS

TERRITORIALS DE TVE. 1989
COMUNITAT MILIONS DE
AUTÓNOMA PESSETES
ANDALUSIA 2.391
ARAGÓ 399
ASTÚRIES 306
BALEARS 225
CANARIES 4.825
CANTABRIA 139
CASTELLA I LLEÓ 144
CAST/MANXA/EXTREMADURA 1.012
CATALUNYA 3.556
GALÍCIA 662
MADRID 5.120
MURCIA 288
NAVARRA 112
P. BASC 909
P. VALENCIA 2.342
LA RIOJA 83

TOTAL 23.090

Font: Anuari de RTVE, 1989.

OUADRE 241
ANTENES PARABÓLIOUES INSTAL .LADES A ESPANYA. 1992
TIPUS D'ANTENA INSTAL.LADES % LLARS % POBLACIÓ
INDIVIDUAL 250.000 87,6 250.000 17,9
COL.LECTIVES 35.000 12,3 650.000 46,4
XARXES CABLE 100 o i—* 500.000 35,7

TOTAL 285.000 100,0 1.400.000 100,0
F o n t: N o t ic ia s  de la  C om unicación, n . 75, 1992, p .1 3 .
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OUADRE 242
CANALS VIA SATÉL.LIT VISIBLES A ESPANYA. GENER 1993
CANAL SATÉL.LIT IDIOMA CONTINGUT
ARD-1 EUTELSAT F-l ALEMANY GENERAL
AVRASYA EUTELSAT F-l ÁRAB GENERAL
BBC WORLD SERVICE INTELSAT ANGLÉS GENERAL
CNN INTELSAT ANGLÉS NOTICIES
CNN INTERNATIONAL ASTRA 1-B ANGLÉS NOTICIES
CHILDREN'S CHANNEL ASTRA 1-B ANGLÉS INFANTIL
DER KABEL CANAL(Cod.) EUTELSAT F-l ALEMANY CINE/SERIES
DISCOVERY CHANNEL INTELSAT ANGLÉS CULTURA/DOC.
EUROESPORT EUTELSAT F-l ANG/FR/ALEM.

HOLANDÉS ESPORTS
EURONEWS EUTELSAT F-l ESP/ANG/ITA.

FRANCÉS NOTICIES
FILMNET (Cod. ) EUTELSAT F-l ANGLÉS CINE/SÉRIES
GALAVISION PANAMSAT ESPANYOL GENERAL
INTERSTAR EUTELSAT F-2 TURC GENERAL
JSTV(Cod.) ASTRA 1-B JAPONÉS GENERAL
LIFESTYLE ASTRA 1-A ANGLÉS OCI
MBC EUTELSAT F-l ARAB NOT/GENERAL
MTV ASTRA 1-B ANGLÉS MÚSICA
MTV EUROPE ASTRA 1-A ANGLÉS MÚSICA
N3 ASTRA 1-B ALEMANY GENERAL
PREMIERE(Cod.) ASTRA 1-B ALEMANY CINE/SÉRIES
PRO 7 ASTRA 1-A ALEMANY OCI
RAI-1(Cod.) EUTELSAT F-2 ITALIA GENERAL
RAI-2(Cod.) EUTELSAT F-2 ITALIA GENERAL
RTL PLUS ASTRA 1-A ALEMANY OCI
RTL4(Cod.) ASTRA 1-A ALEMANY GENERAL
SAT 1 ASTRA 1-A ALEMANY GENERAL
SCREENS PORT ASTRA 1-A ANG/FR/AL/

HOLANDÉS ESPORTS
SKY MOVIES PLUS(Cod.) ASTRA 1-A ANGLÉS CINE/SÉRIES
SKY NEWS ASTRA 1-A ANGLÉS NOTICIES
SKY ONE ASTRA 1-A ANGLÉS GENERAL/OCI
SKY SPORTS(Cod.) ASTRA 1-B ANGLÉS ESPORTS
STAR-1 EUTELSAT F-2 TURC GENERAL
SUPERCHANNEL EUTELSAT F-l ANGLÉS OCI/MÚSICA
TELE 5 ASTRA 1-B ALEMANY CINE/OCI
TELECLUB(Cod.) ASTRA 1-A FRAN/ALEM. CINE/SÉRIES
TV ASIA ASTRA 1-B DIVERSOS GENERAL
TVE INTERNACIONAL EUTELSAT F-2 ESPANYOL GENERAL
TV3 SWEDEN ASTRA 1-A SUEC GENERAL/OCI
TV5 EUTELSAT F-l FRANCÉS CULTURA/DOC.
UK GOLD(Cod.) ASTRA 1-B ANGLÉS CINE/SÉRIES
WORLNET EUTELSAT F-l ANGLÉS NOTICIES
3 SAT ASTRA 1-A ALEMANY CULTURA/OCI
Font: Díaz Nosty,B. 
Madrid, 1993.

:"Comunicación Social, 1993", Fundesco
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OUADRE 243
NOMBRE DE TELEVISIONS LOCALS
DE LEE COMUNITATS AUTÓNOMES

COMUNITAT
AUTÓNOMA N. DE TV
ANDALUSIA 131
ARAGÓ 3
ASTÚRIES 4
BALEARS 22
CANTABRIA 4
CAS T/MANXA 7
CAST/LLEÓ 12
CATALUNYA 81
EXTREMADURA 2
GALíCIA 15
LA RIOJA 2
MADRID 17
MÚRCIA 3
NAVARRA 2
P. BASC 12
P. VALENCIA 45

TOTAL 363
Font: El País, 7/07/1994.



OUADRE 244
AUDIENCIA* TV PER DIA DE LA SETMANA
DIA TELESPECTADORS %
DILLUNS 2.326 81,6
DIMARTS 2.360 00CN00

DIMECRES 2.527 r-0000

DIJOUS 2.264 79,4
DIVENDRES 2.146 75,3
DISSABTE 2.284 T—1O00

DIUMENGE 2.272 79,7

MITJANA FAE. 2.325 81,6

MITJANA SETM. 2.311 81,1

Font: C .A. RTVE C.V. 3/85. * En milers. 
Base P.V.

OUADRE 245
DISTRIBUCIÓ EN BLOCS HORARIS 
DE T.f ATTDTENCIA DE TELEVISIÓ
BLOCS TELESPECTADORS
MATÍ 109
S0BRETAULA 1.543
VESPRADA 1.518
NIT 1.944

F o n t: C.A.  RTVE C.V.  3 /85 .
* En m i le r s .  Base P.V.



OUADRE 246
DISTRIBUCIÓ SETMANAL AUDIENCIA* TV PER CANAL
DIA TVE 1 TVE 2 AITANA
DILLUNS 2.085 1.062 788
DIMARTS 2.268 735 1.141
DIMECRES 2.451 356 1.090
DIJOUS 2.117 536 986
DIVENDRES 2.044 663 827
DISSABTE 2.259 402 ---
DIUMENGE 2.123 1.286 ---

MITJANA/DIA 2.192 720 966

Font: C .A. RTVE C.V. 3/85. 
* En milers. Base P.V.

OUADRE 247
AUDIENCIA* DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES EN EL PAÍS VALENCIA 
AUDIENCIA % MILERS TELEVIDENTS
MIREN TV 98/9 2.831
VAN MIRAR AHIR 85,9 2.460

TVE 1 79/8 2.286
TVE C.V. 26/7 764
TVE 2 21/4 614
TV 3 8/0 230
TV LOCALS 1,4 39

NO MIREN TV 1,1 32

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89.* En percentatges verticals
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OUADRE 248
AUDIENCIA* DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES PER DIA DE LA SETMANA
AUDIENCIA DIL. DIM. DIX. DIJ. DIV. DIS. DIU.
MIREN TV 98,7 98,5 99,4 98,8 99,3 98,7 98,7
VAN M. AHIR 88,2 89,4 89,1 82,5 87,3 83,6 81,4

TVE 1 85,0 00vooo 79,7 75,8 85,5 76,1 70,0
TVE 2 18,6 16,4 27,5 28,6 11,8 16,5 30,6
TV 3 9,8 4,8 11,2 14,4 1,6 10,4 5,2
TV LOCALS 3,9 2,6 1,4 . - r - - .  . - r - r -  . . 0,9 0., 7.
TVE C.V. 32,9 32,5 34,6 34,2 27,3 --- ---

NO MIREN TV 1,3 1,5 0,6 1,2 0,7 1,3 1,3

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89. * En percentatges verticals.

OUADRE 249
AUDIENCIA DE TELEVISIÓ SEGONS HORARI PER DIA DE LA SETMANA
BLOC HORARI DIL. DIM. DIX. DIJ. DIV. DIS. DIU.
MATÍ 10,4 6,7 16,2 8,3 8,7 7,9 8,5
MIGDIA 59,0 56,2 62,4 54,3 57,5 47,4 42,5
VESPRADES 54,0 44,5 52,7 47,4 54,5 56, 6 51,1
NITS <i 00 65,1 60,2 59,6 66,6 57,6 60,6
MATINADA 6,5 6,4 8,5 5,2 4,7 10,2 12,0

Font: C. A. RTVE C.V. 10/89.En percentatges sobre el total.
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OUADRE 250
DISTRIBUCIÓ SEGONS CADENES DE L ' AUDIENCIA DE TELEVISIÓ
AUDIENCIA % MILERS TELEVIDENTS
MIREN TELEVISIÓ 98,8 2.828
VAN MIRAR AHIR 90,0 2.576

TVE 1 61,8 1.769
TVE C.V. 10,0 287
TVE 2 23,4 669
TW-CANAL 9 33,7 964
ANTENA 3 2,9 82
TELE 5 11,1 319
TV 3 1,1 33
TV LOCALS 0,9 2 6
ALTRES TV 1,3 3 8
ESTRANGER 0,9 26
VIDEO 3,4 98

NO MIREN TELEVISIÓ 1,2 35

Font: C .A. RTVE C.V. 7/90.* En percentatges sobre el total.

OUADRE 251 
COBERTURA D 1 ANTENA 3 I TELE 5 
SEGONS L*AUDIENCIA TOTAL I ÁREES

AUDIENCIA VALENCIA 
TV TOTAL CAPITAL

ANTENA 3 2,9 14,1
TELE 5 11,1 76,6

Font: C.A. RTVE C.V. 7/90
* Només Horta Oest

VALENCIA CAP. 
HORTA OEST I SUD

8 ,8*
39,8
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OUADRE 252
AUDIENCIA DE TELEVISIÓ* EN JUNY DE 1989 I MAIG DE 1990
AUDIENCIA JUNY 1989 MAIG 1990
MIREN TV 98,9 98,8
VAN MIRAR AHIR TV 85,9 90,0

TVE 1 79,8 61,8
TVE 2 21,4 23,4
TVE C.V. 26,7 10,0
TW-CANAL 9   33,7
TELE 5   11,1
ANTENA 3   2,9
TV 3 8,0 1,1
TV LOCALS 1,4 0,9

NO MIREN TV 1,1 1,2

Font: C.A. RTVE C.V. 7/90. * En percentatges verticals.
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OUADRE 253
AUDIENCIA* DE TELEVISIÓ PER DIA DE LA SETMANA
AUDIENCIA DIL. DIM. DIX. DIJ. DIV. DIS. DIU.
MIREN TV 97 ,7 99,4 99,0 99,1 100, 98,2 97,9
VAN M. AHIR 8 1 , 5 94,3 94,7 89,5 87,5 82,3 86,8

TVE 1 5 1 , 6 72,4 61,1 61,6 52,5 67,2 60,0
TVE 2 1 0 , 6 19,0 18,8 34,7 21,0 14,6 44,8
TVE C.V. 5 , 8 15,4 5,8 18,2 4,6 --- ---
TW-CANAL 9 59,5 23,0 35,1 40,2 33,6 23,3 20,9
TELE 5 4,4 10,1 27,0 9,3 9,8 9,5 7,7
ANTENA 3 1 , 5 3,6 5,5 0,5 --- 2,8 6,:

TV 3 1 , 5 --- 2,0 0,5 1,9 2,0 ---
TV LOCALS --- --- --- 5,9 0,6 --- ---
ALTRES TV 1,8 --- --- 2,2 --- 4,8 0,5
ESTRANGER 1,4 --- --- 2,9 --- --- 2,1
VIDEO 0,8 4,9 2,4 1,0 4,0 10,2 0,8

NO MIREN TV 2,3 0,6 1,0 0,9 --- 1,8 2,1

Font: C.A. RTVE C .V. 7/9C► . * En percentatges ver tica

QVADRE 254 AUDIENCIA GLOBAL* DE TELEVISIÓ SEGONS BLOCS HORARIS
PER ]DIES DE LA SETMANA

BLOCS TOT. DIL. DIM. DIX. DIJ. DIV. DIS. DIU.
MATI 6,7 5,8 2,3 11,6 14,9 3,3 1, 6 7,8
MIGDIA 47,6 40,9 cr>00 54,3 53,0 38,2 58,7 u> o

VESPRADA 51,0 42,1 46,5 58,7 53,9 52,3 51,8 51,4
NITS 73,9 67,8 76,9 79,8 80,1 72,1 74,9 65,4
MATINADA 16,5 h-1 o <T\ 27,7 30,1 17,5 10,9 8,2 10,4

Font: C.A. RTVE C.V. 7/90. * En percentatges verticals.
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OUADRE 255
FREOÚÉNCIA AMB QUE MIREN LA TVEl

SEGONS ANY DE L 'ENOUESTA
FREQÜENCIA 1990 1991 1992 1994
HABITUALMENT

I oiI o1 CN 16,5 6,4 6,9
MOLT FREQÜENT 30, 4 37,8 oo 35,0
ALGUNES VOLTES 38,3 34,9 00co 47,9
POC/MOLT POC 10,3 9,9 9,0 8,1
GENS 1,1 1,0 0,9 2,0

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
* En percentatges verticals.

OUADRE 256
FREOÚÉNCIA AMB QUE MIREN LA TVE2 

SEGONS ANY DE L 'ENOUESTA
FREQÜENCIA 1990 1991 1992 1994
HABITUALMENT 9,8 9,3 1,6 4,0
MOLT FREQÜENT co 00 o 34,4 0000co 23,3
ALGUNES VOLTES 45,0 41,6 49,8 51,9
POC/MOLT POC 15,5 12,9 8,8 U1 00

GENS 1/ 6 1,8 1,1 4,9

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
* En percentatges verticals.



QH&DBE...25.7.FREQÜENCIA AMB QUE MIREN LA TVE-AITANA 
_______ SEGONS ANY DE L /ENOUESTA______
FREQÜENCIA 1990 1991 1992 1994
HABITUALMENT 10,3 6,1 1,5 1,6
MOLT FREQÜENT 9,8 11,3 9,0 6,0
ALGUNES VOLTES 27,8 31,8 31,5 25,6
POC/MOLT POC 20,7 18,0 19,1 20,5
GENS 31,5 32,9 38,9 46,3

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
* En percentatges verticals.

OUADRE 258
FREQÜENCIA AMB QUE MIREN LA TW-C9 
_____SEGONS ANY DE L fENOUESTA
FREQÜENCIA 1990 1991 1992 1994
HABITUALMENT 15,9 22,1 7,1 14,4
MOLT FREQÜENT 30,5 37,9 50,6 44,8
ALGUNES VOLTES 36,6 29,3 33,4 32,3
POC/MOLT POC 12,4 8,9 8,6 8,1
GENS 4,7 1,9 0,3 0,5

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
* En percentatges verticals.



OUADRE 259
FREOUENCIA AMB QUE MIREN LA  TV3
 SEGONS ANY DE L 'ENOUESTA
FREQÜENCIA 1990 1991 1992 1994
HABITUALMENT 1/7 1/6 0,6 0,9
MOLT FREQÜENT 4/5 7,6 5,6 4/9
ALGUNES VOLTES 13,6 24,4 28,9 20,4
POC/MOLT POC 16/5 23,8 22,4 14,8
GENS 63,7 42,5 42,5 59,1

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
* En percentatges verticals.
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DADES ESTRUCTURALS DELS 
PÚBLICS DE LA TELEVISIÓ

OUADRE 260
FREQÜENCIA AMB QUÉ MIREN LA TVE 
_______ SEGONS S E X E * ________
FREQÜENCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA 73,6 79/1 76,4
2/3 V. SETMANA 1 2 , 1 9/2 10,6
1 V. SETMANA 1 , 2 0/2 0,7
DE TANT EN TANT 6 , 3 5,7 6,0
QUASI MAI 3 , 4 3,8 3,6
NO MAI 3 , 3 2,0 2,7

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437 .Elaboració
própia.* En percentatges verticals. 
Base País Valenciá.

OUADRE 261
FREQÜENCIA AMB QUE MIREN LA TVE 
________ SEGONS EDAT*___________

FREQÜENCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MES
CADA DIA 75,8 69,6 71,2 77,6 78,9 76,9 00r-

2/3 V.SETMANA 16,9 12,2 17,4 11,0 8,9 8,0 7,4
1 V. SETMANA 1,6 0,6 1/4 1,0 0,6 0,6
DE TANT EN TANT 2,5 10,8 2,4 5,8 6,2 8,4 5,2
QUASI MAI 3,2 5,6 4,9 3,8 2,1 3,8 3,1
NO MAI 1/3 2,8 1,8 2,9 2,3 5,2

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 262
FREQÜENCIA AMB QUE MIREN LA TVE

SEGONS NIVELL D'ESTUDIS

FREQÜÉNCIA
SENSE . 
ESTUDIS

PRIMA, 
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV. 
MITJ.

UNIV.
SUPER

CADA DIA 75,6 77,6 73,6

1 00 
i1 o 
i oo 70,4 76,7

2/3 V.SETMANA 9,3 11,2 14,2 00orH 00 00en

1 V. SETMANA 00o 0,3 1,6 0,5
DE TANT EN TANT 6,9 6,9 4,3 1,7 5,5 7,3
QUASI MAI 3,7 2,0 5,8 4,5 6,5
NO MAI 3,7 2,0 0,4 1,7 co 00 6,1

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 263
FREOÚÉNCIA AMB QUE MIREN LA TVE 

SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

FREQÜÉNCIA
MENYS DE 
10.000 HB.

10.001 
A 50.000

50.001 A 
100.000

MÉS DE 
100.000

CADA DIA 78,1 77,4 75,9 74,4
2/3 V.SETMANA 12,5 9,8 5,9 10,8
1 V. SETMANA 1 , 4 0,6 0,5 0,7
DE TANT EN TANT 4,4 7,2 6,8 5,9
QUASI MAI 2,5 2,8 4,2 5,1
NO MAI 1,1 2,2 7,2 3,2

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 264
FREQÜÉNCIA AMB QUE MIREN LA TVE 

SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA*

FREQÜÉNCIA
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

CADA DIA 74,3 78,8 79,1 78,3 87,3
2/3 V. SETMANA 00 \—i 11,6 7,2 10,6 4,2
1 V. SETMANA 1.1 0,7 0,8
DE TANT EN TANT 2,4 4,4 6,7 8,3 8,5
QUASI MAI 1,1 3,0 3,1 2,8
NO MAI 6,1 1/ 4 3,1

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 265
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN LA TVE 
_______SEGONS PROVINCIA*_______
FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALÉNCIA
CADA DIA 78,1 78,3 75,0
2/3 V.SETMANA i>oi—i 5,0 11,7
1 V. SETMANA 0,4 1.8 0,7
DE TANT EN TANT 5,3 9,4 5,8
QUASI MAI 3,1 3,2 4,0
NO MAI 2,5 2,3 2,8

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 266
FREQÜÉNCIA AMB QUE MIREN AITANA-TVE 
__________ SEGONS SEXE*_____________
FREQÜÉNCIA baró DONA TOTAL
CADA DIA 36,9 37,4 37,2
2/3 V. SETMANA 14,6 14,9 00

1 V. SETMANA 2,9 2,5 2,7
DE TANT EN TANT 14,1 15,0 14,6
QUASI MAI 12,1 11,5 I-

1 00

NO MAI 18,7 17,7 00 CO

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437 .Elaboració
própia.* En percentatges verticals. 
Base País Valenciá.

OUADRE 267
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN AITANA-TVE 
___________SEGONS EDAT*_____________

FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MES
CADA DIA 25,7 36,5 27,7 33,9 34,8 40,9 49,0
2/3 V.SETMANA 11,1 16,5 15,2 16,5 13,9 16,1 13,2
1 V. SETMANA 4,6 2,9 3,9 2,3 4,1 0,6 2,4
DE TANT EN TANT 18,1 13,8 12,5 11,5 20,9 14,4 12,8
QUASI MAI 13,1 7,9 16,4 14,9 9,4 15,0 7,3
NO MAI 26,2 22,3 24,4 20,2 16,8 11,7 13,8

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 268
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN AITANA-TVE
______ SEGONS NIVELL D'ESTUDIS

FREQÜÉNCIA
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV.
MITJ.

UNIV.
SUPER.

CADA DIA 40,0 37,7 33,2 29,2 37,7 34,2
2/3 V.SETMANA 13,3 i—1 00 o 14,8 7,4 15,2 17,1
1 V. SETMANA 2,8 2,3 2,5 6,8 3,7
DE TANT EN TANT 14,7 14,9 12,8 24,4 10,3 4,8
QUASI MAI 12,2 8,9 12,9 13,0 19,0 6,1
NO MAI 00L

D 17,6 23,2 19,2 16,9 34,1

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració propia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 269
FREOÚÉNCIA AMB QUÉ MIREN AITANA-TVE 

SEGONS LLOC DE RESIDÉNCIA*
MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE

FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
CADA DIA 35,3 31,3 \—io 44,0
2/3 V.SETMANA 13,6 18,4 9,7 13,0
1 V. SETMANA 4,1 3,2 1,9
DE TANT EN TANT 15,4 15,6 18,1 12,2
QUASI MAI 15,9 9,1 13,9 10,9
NO MAI 15,3 20,8 18,1 17,8

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 270
FREQÜÉNCIA AMB QUE MIREN AITANA-TVE 
SEGONS ESCALA D *IDEOLOGIA POLÍTICA*

ESQUERRA DRETA
FREQÜÉNCIA (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
CADA DIA 34,0 39,4 33,6 39,8 38,7
2/3 V.SETMANA 22,2 13,4 17,3 12,4 17,9
1 V. SETMANA 1,1 5,2 0,8 1,6
DE TANT EN TANT 9,7 12,8 17,9 19,0 26,5
QUASI MAI 7,3 11,4 12,0 16,2 4,2
NO MAI 22,0 17,4 17,7 10,7 12,7

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 271
FREQÜÉNCIA AMB QUE MIREN AITANA-TVE

SEGONS PROVINCIA*
FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALÉNCIA
CADA DIA 32,3 46,2 38,2
2/3 V.SETMANA 14,6 10,6 15,7
1 V. SETMANA 2,5 1,2 3,2
DE TANT EN TANT 14,0 14,7 14,9
QUASI MAI 13,2 9,1 11,5
NO MAI 22,4 i—1 CT> 00 16,0

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 272
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN LA TV3
_________SEGONS SEXE*____________
FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA 0,7 1/ 6 1,6
2/3 V. SETMANA 0,1 0,3 0,2
1 V. SETMANA o to 0,1
DE TANT EN TANT 1,1 0,3 0,7
QUASI MAI 00o 0,6 0,7
NO MAI 11,1 77,4 77,5
NC 19,6 19,6 19,6

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració 
própia.* En percentatges verticals.
Base País Valenciá.

OUADRE 273
FREOÜÉNCIA AMB OUÉ MIREN LA TV3 

SEGONS EDAT*
FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉí
CADA DIA 3,3 1,3 2,4 0,4 1,3 1,0 0,5
2/3 V.SETMANA 0,7
1 V. SETMANA 1,3
DE TANT EN TANT 0,6 1,7 0,4 1,0
QUASI MAI 1,0 0,6 1,6 0,4 0,7
NO MAI 73,5 73,1 75,3 79,8 80,3 80,1 75,6
NC 21,6 24,7 21,2 17,3 <y

\ 00 i—‘ 00 H» 21,7

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 27 4
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN LA TV3

SEGONS NIVELL D'ESTUDIS

FREQÜÉNCIA
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P. UNIV.MITJ. UNIV.SUPER.

CADA DIA 0,7 1,9 0,4 3,9 3,8
2/3 V.SETMANA 0,3
1 V. SETMANA 0,6
DE TANT EN TANT 0,6 1 , 1 1,1 1,9
QUASI MAI 0,8 0,4 1,5 0,5
NO MAI 82,1 73,4 75,0 85,6 70,3 71,8
NC 15,4 24,1 20,8 12,8 23,9 24,4

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 275
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN LA TV3

SEGONS LLOC DE RESIDÉNCIA*
MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE

FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
CADA DIA 2,3 1,7
2/3 V.SETMANA 0,2 o u>

DE TANT EN TANT 1,0 1,0 0,4
QUASI MAI 2,0 0,6
NO MAI oLO00 oo00 60,0 73,6
NC 9,5 17,0 oo

i

25,4

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 27 6
FREQÜENCIA AMB QUE MIREN LA TV3
______ SEGONS PROVÍNCIA*________
FREQÜENCIA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
CADA DIA 0,4 9,0 0,2
2/3 V.SETMANA 0,6 0,2
1 V. SETMANA 0,2
DE TANT EN TANT 3,9 0,5
QUASI MAI 0,6 2,1 0,5
NO MAI 71,9 69,9 82,0
NC 27,0 14,9 16,4

Font: CIS/ octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 277
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L'AUDIENCIA* DE TELEVISIÓ 
___________________ SEGONS CADENES_________________
SEXE TVE 1 TVE 2 AITANA TOTAL TV
BARÓ 45,5 44,2 45,2 45,9
DONA 54,5 55,8 54,8 54,1

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals.Base País Valenciá.

OUADRE 278
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L'AUDIENCIA* 
________DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES__________
CLASSE SOCIAL TVE 1 TVE 2 AITANA TOTAL TV
ALTA-MITJANA ALTA 4,5 4,0 5,2 4,6
MITJANA 40,2 38,6 39,8 40,1
MITJANA-BAIXA 35,5 37,0 35,2 36,0
BAIXA 19,8 20,4 19,9 19,3

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

163



OUADRE 279
DISTRIBUCIÓ PER CRUPS D ' EDAT DE L ' AUDIENCIA*
_________DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES__________
EDAT TVE 1 TVE 2 AITANA TOTAL TV
15-19 10,7 9,7 12,9 11,1
20-24 9,3 12,8 7,3 9,2
25-34 17,5 18,1 13,2 17,6
35-44 15,4 17,4 11,9 15,5
45-54 17,1 16,2 16,8 17,0
55-64 14,1 15,7 18,7 14,1
65 0 M E S 15,9 10,1 19,2 15,5

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 280
DISTRIBUCIÓ PER AREES GEOGRÁFIOUES SEGONS AUDIENCIA* TV
ÁREA TVE 1 TVE 2 AITANA TOTAL TV
VALENCIANA 48,8 47,8 53,3 49,1
ALACANT 16,9 18,4 10,1 16,7
ALCOI-GANDIA 10,1 8,6 14,9 10,5
CASTELLÓ 12,2 13,6 12,0 11,7
REQUENA 5,7 5,6 6,2 5,6
ORIOLA 6,3 6,0 3,5 6,4

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 281
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES I CAPITALS
_______ SEGONS AUDIENCIA* TV__________
ÁREA TVE 1 TVE 2 AITANA TOTAL '
VALENCIA SENSE AM 28,3 0000CN 38,6 28,2
CASTELLÓ PROV. 9,2 11,6 10,6 8,8
ALACANT PROV. 22,5 I—1 00 00 17,7 22,7
VALENCIA AM 30,5 30,6 27,8 30,9
ALACANT CAP. 6,6 8,1 3,8 6,6
CASTELLÓ CAP. 2,9 2,1 1,5 2,8

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85.Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 282
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES DE L ' AUDIENCIA*
_____DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES__________
PROVINCIA TVE 1 TVE 2 AITANA TOTAL TV
ALACANT 29,1 26,9 21,5 29,3
CASTELLÓ 12,1 13,7 12,1 11,6
VALENCIA 58,8 59,4 66,4 59,1

Font: C. A. RTVE C.V. 3/85. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 283
DISTRIBUCIÓ PER ÁREES GEOGRAFIOUES
_____ SEGONS AUDIENCIA TV___________
AREA TELESPECT(MILERS)
VALENCIA 1.135 83,0
ALACANT 386 75,2
REQUENA 129 90,8
CASTELLÓ 271 86,6
ALCOI-GANDIA 242 77,1
ORIOLA 149 74,5

Font: C.A. RTVE C.V. 3/85.

OUADRE 284
DISTRIBUCIÓ PER ÁREES GEOGRAFIOUES
SEGONS AUDIENCIA* DELS CANALS TV

AREA TVE 1 TVE 2 AITANA
VALENCIA 78,2 25,1 37,6
ALACANT 72,3 25,9 18,5
REQUENA 88,1 28,2 39,4
CASTELLÓ 85,3 31,3 o00co

ALCOI-GANDIA 70,7 19,7 47,1
ORIOLA 68,5 21,5 16,0

Font: C.A. RTVE C.V. 3/85
* En percentatges horitzontals.
Base País Valenciá.



OUADRE 285
FREQÜENCIA AMB QUÉ MIREN LA TVE
_________SEGONS SEXE*____________
FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA 80,8 00 

1 
O 

1 1
VO 

1

00 o vo

2/3 V. SETMANA 10,4 9,2 00

1 V. SETMANA 1,7 0,6 1,2
DE TANT EN TANT 2,3 4,3 3,3
QUASI MAI 2,1 2,0 2,0
NO MAI 2,7 2,8 2,7

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.:Elaboració
própia.* En percentatges verticals. 
Base País Valenciá.

OUADRE 286
FREQÜÉNCIA AMB QUE MIREN LA TVE 
_________ SEGONS EDAT*__________

FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MES
CADA DIA 77,7 72,3 86,3 00 to to 78,3 oID00 82,6
2/3 V.SETMANA 11,9 16,6 7,8 12,1 9,8 7,9 5,2
1 V. SETMANA 1,1 1,3 1,1 1,3 1,7 0,7 0,9
DE TANT EN TANT 3,1 5,8 2,2 2,6 3,4 3,3 2,7
QUASI MAI 5,2 1,3 0,4 1,3 3,2 0,7 2,3

NO MAI 1,1 2,6 2,2 0,2 2,9 2,4 6,1

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 287
FREQÜENCIA AMB QUE MIREN LA TVE

SEGONS NIVELL D'ESTUDIS

FREQÜÉNCIA
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV.
MITJ.

UNIV.
SUPER.

CADA DIA 81,4 cor-co 75,3 79,8 69,9 56,8
2/3 V.SETMANA 8,3 6,1 14,1 15,8 17,2 24,3
1 V. SETMANA 0,8 1,0 2,4 4,5
DE TANT EN TANT 3,0 2,2 4,0 3,2 5,1 7,5
QUASI MAI 1,3 2,0 3,6 1,3 5,2 2,5
NO MAI 5,2 1,0 0,7 2,6 4,5

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 288
FREQÜENCIA AMB QUE MIREN LA TVE 

SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*
MENYS DE 10.001 50.001 A MÉS DE

FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
CADA DIA 81,3 oLT>

C
O 83,9 76,2

2/3 V. SETMANA 12,0 3,8 7,1 14,1
1 V. SETMANA 0,7 0,9 1,2 1,8
DE TANT EN TANT 2,0 4,0 3,9 3,5
QUASI MAI 1,4 3,1 2,7 1,4
NO MAI 2,6 2,9 1,2 2,9

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 289
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN LA TVE 

SEGONS ESCALA D 'IDEOLOGIA POLÍTICA*

FREQÜÉNCIA
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

CADA DIA 61,4 83,1 00 81,3 oo00

2/3 V.SETMANA 12,5 10,6 8,0 9,3 16,2
1 V. SETMANA 2,1 0,5 1,6 2,8
DE TANT EN TANT 7,2 3,0 2,3 3,9
QUASI MAI 3,2 2,1 1,3 2,8 3,8
NO MAI 13,6 0,6 1,9

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 290
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN LA TVE 
_______SEGONS PROVÍNCIA*_______
FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALÉNCIA
CADA DIA CN00 79,9 (No00

2/3 V. SETMANA 9,6 6,9 10,5
1 V. SETMANA 0,6 o to 1,7
DE TANT EN TANT 3,7 6,7 2,3
QUASI MAI 2,9 2,5 1,5
NO MAI 00o 3,2 3,7

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.



OUADRE 291
FREOÚÉNCIA AMB QUE MIREN AITANA-TVE

_____________ SEGONS SEXE*_____________
FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA 49,7 54,1 51,9
2/3 V. SETMANA 14,6 10,7 12,6
1 V. SETMANA 2,5 2,0 2,2
DE TANT EN TANT 9,3 9,1 9,2
QUASI MAI 5,6 5,7 5,7
NO MAI 18,0 17,8 17,9

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració 
própia.* En percentatges verticals.
Base País Valenciá.

QUAPRE 292
FREOÚÉNCIA AMB QUÉ MIREN AITANA-TVE 
______SEGONS NIVELL D'ESTUDIS______

FREQÜÉNCIA
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV. 
MITJ.

UNIV.
SUPER.

CADA DIA 56,7 53,1 44,5 57,0 36,5 35,1
2/3 V.SETMANA 12,4 12,5 14,9 6,5 15,1 14,1
1 V. SETMANA 1,6 1,6 4,3 2,0 5,3 4,5
DE TANT EN TANT 8,9 8,7 8,0 12,3 12,3 8,7
QUASI MAI 4,6 6,5 8,5 2,0 2,7 4,4
NO MAI 15,3 16,8 19,9 20,2 28,2 33,2

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 293
FREQÜÉNCIA AMB QUE MIREN AITANA-TVE
 SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

FREQÜÉNCIA
MENYS DE 
10.000 HB.

10.001 
A 50.000

50.001 A 
100.000

MES DE 
100.000

CADA DIA 44,1 57,1 61,8 50,7
2/3 V. SETMANA 17,5 12,4 3,2 11,2
1 V. SETMANA 0,8 2,8 1,2 2,7
DE TANT EN TANT 12,5 7,6 17,3 6,5
QUASI MAI 5,9 5,3 6,4 5,9
NO MAI 18,7 14,1 10,1 22,6

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 294
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN AITANA-TVE 
SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA*

FREQÜÉNCIA
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

CADA DIA 42,9 48,5 68,6 51,4 32,3
2/3 V. SETMANA 14,6 15,2 5,7 14,1
1 V. SETMANA 3,2 3,4 0,5 2,1 3,8
DE TANT EN TANT 7,3 10,4 4,7 13,7 20,0
QUASI MAI 4,2 5,5 4,2 6,6 7,7
NO MAI 27,9 17,1 16,0 11,2 36,2

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 295
FREOÚÉNCIA AMB QUE MIREN AITANA-TVE
__________ SEGONS PROVÍNCIA*__________
FREQÍJÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
CADA DIA 57,7 41,2 51,0
2/3 V.SETMANA 9,3 5,5 15,9
1 V. SETMANA 1,9 0,3 2,8
DE TANT EN TANT 13,4 15,1 5,7
QUASI MAI 8,2 7,0 4,0
NO MAI 9,3 28,9 20,2

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 29 6
FREOÚÉNCIA AMB QUE MIREN LA TV3 
_______SEGONS SEXE*____________
FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA 0,9 1,3 1,1
2/3 V. SETMANA 1,4 1,6 1,5
1 V. SETMANA 0,2 0,3 0,2
DE TANT EN TANT 1,9 1,3 1,6
QUASI MAI 2,8 1,7 2,3
NO MAI 90,5 91,0 90,7
NC 2,4 2,8 2,6

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració 
própia.* En percentatges verticals.
Base País Valenciá.

172



OUADRE 297
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN TV3
SEGONS NIVELL D'ESTUDIS

FREQÜÉNCIA
SENSE 
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV.
MITJ.

UNIV.
SUPER

CADA DIA 0,4 1,9 0,6 0,8 2,3
2/3 V. SETMANA 2,3 1,4 0,3 2,3 1,3
1 V. SETMANA 0,4 1,5
DE TANT EN TANT 2,3 1,8 4,0 1,3 2,9
QUASI MAI 1,2 2,7 3,4 4,1 1,5
NO MAI 93,2 89,5 91,8 82,3 89,3 90,2
NC 2,4 2,1 2,2 9,8 4,1 1,6
Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valencia.

OUADRE 298
FREOÜENCIA AMB QUÉ MIREN TV3 
SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

MENYS DE 10.001 50.001 A MÉS DE
FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
CADA DIA 0,7 1,0 4,0 1,1
2/3 V.SETMANA 1,1 3,1
1 V. SETMANA 0,5
DE TANT EN TANT 1,3 2,9 0,7
QUASI MAI u> o 3,5 0,6
NO MAI 92,3 87,4 93,5 92,2
NC 1,6 1,6 2,4 5,3

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.



OUADRE 299
FREQÜÉNCIA AMB QUE MIREN TV3

SEGONS ESCALA D 'IDEOLOGIA POLÍTICA*

FREQÜÉNCIA
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

CADA DIA 2,8 0,6 1/8 0,8 12,9
2/3 V.SETMANA 1# 3 0,4 0/4 1/1 6,5
1 V. SETMANA 1/3 0/7
DE TANT EN TANT 5/2 1/9 1/1 00o 6,5
QUASI MAI 1/3 1/7 2,7 3,2 6,5
NO MAI 85,5 93,3 0000 91,8 67,6
NC 2,8 1/9 4,7 2,4

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració propia* 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 300
FREQÜENCIA AMB QUÉ MIREN TV3 
______SEGONS PROVINCIA*_____
FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALÉNCIA
CADA DIA 2,7 2,6 0,4
2/3 V.SETMANA 3,7 1/4
1 V. SETMANA 0,6 0,2
DE TANT EN TANT 8,0 0,6
QUASI MAI 7,1 1/8
NO MAI 89,1 75,4 94,3
NC 8,2 2,6 1/4

Font: CIS, abril 1985. Estudi 1458.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 301
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L'AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986

TOTAL
SEXE TVEl TVE2 TV
BARÓ 48,8 49,7 48,8
DONA 51,2 50,3 51,2

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 302
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L * AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986

TOTAL
SEXE TVEl TVE2 TV
BARÓ 86,2 27,1 88,2
DONA 86,8 26,1 88,9

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 303
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L 1 AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986

TOTAL
EDAT TVEl TVE 2 TV
14/19 14,3 13,9 14,2
20/24 10,3 10,7 10,3
25/34 16,8 21,4 17,2
35/44 13,2 13,7 13,2
45/54 13,8 15,1 13,8
55/64 15,1 14,3 15,0
65/MES 16,5 11,0 16,3

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.



OTTADRK 3 04
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L ' AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986

EDAT TVEl TVE 2
TOTAL
TV

14/19 89,8 27,0 91,7
20/24 82,2 26,3 83,5
25/34 83,5 32,7 87,3
35/44 87,3 27,8 coen00

45/54 89,5 30,3 91,6
55/64 ooen 26,4 91,8
65/MES 83,7 17,2 00 00
Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 305
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 'AUDIENCIA* 
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986________

CLASSE SOCIAL TVEl
ALTA 3,1
MITJANA ALTA 13,6
MITJANA 32,9
MITJANA BAIXA 23,7
BAIXA 26,7

TVE2
TOTAL
TV

3,6 3,3
15,8 13,7
34,9 32,9
25,0 23,5

to o o 26,6

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.



OUADRE 3 06
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L 1 AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986________

CLASSE SOCIAL TVEl TVE2
TOTAL
TV

ALTA 81,3 28,5 86,7
MITJANA ALTA 85,2 30,6 o0000
MITJANA 89,2 29,2 91,3
MITJANA BAIXA 0000 28,9 89,8
BAIXA 83,0 19,9 84,8

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá

OUADRE 307
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L'AUDIENCIA*

DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986

NIVELL EDUCATIU TVEl TVE2
TOTAL
TV

SENSE ESTUDIS 28,1 21,9 28,0
PRIMARIS 35,0 37,2 34,9
EGB/FPl 22,2 23,1 22,0
BUP/FP2 7,2 8,3 7,4
GRAU MITJÁ 3,2 3,7 3,3
GRAU SUPERIOR 4,2 5,4 4,3

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.



OUADRE 308
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L • AUDIENCIA*
_____ DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986_________

NIVELL EDUCATIU TVEl TVE2
TOTAL
TV

SENSE ESTUDIS 84,6 20,3 86,3
PRIMARIS 89,9 29,5 91,8
EGB/FPl C

Q

0
0

0
0 28,4 89,7

BUP/FP2 78,9 27,9 oro0
0

GRAU MITJÁ 86,9 31,1 90,8
GRAU SUPERIOR 77,8 30,8 81,4

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá

OUADRE 309
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDÉNCIA DE L'AUDIENCIA* 
______DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986________

TOTAL
LLOC DE RESIDENCIA TVEl TVE 2 TV
MENYS DE 2.000 6,6 5,9 6,6
DE 2. A 10.000 16,7 13,7 16,4
DE 10. A 50.000 34,7 35,7 00ro

DE 50. A 500.000 10,7 9,4 10,6
CAPITALS 31,4 35,2 31,7

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.



OUADRE 310
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L'AUDIENCIA*
______ DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1986_________

TOTAL
LLOC DE RESIDENCIA TVEl TVE2 TV
MENYS DE 2.000 o00 23,4 85,9
DE 2. A 10.000 84, 9 21,5 in00
DE 10. A 50.000 86,6 27,5 r-0000

DE 50. A 500.000 00 -J 00 24,0 00 00

CAPITALS 00 u> o LO 90,3

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horit zontals. Base País Valenciá.

OUADRE 311
AUDIENCIA* TELEVISIÓ SEGONS AREES DEL PAÍS VALENCIA 
___________________ PER CADENA______________________
AREA M. TV M.AHIR TVE 1 TVE 2 TV-3 TVE CV NO M.
VALENCIA 99,2 87,8 83,3 20,7 9,8 35,1 0,8
Horta Nord 99,0 95,1 92,8 16,7 9,0 33,5 1,0
Horta Oest 98,7 79,8 73,3 23,4 11,9 28,3 1,3
Horta Sud 100 89,6 87,6 13,3 6,6 25,5 ---
Llíria 100 79,0 79,0 7,7 21,8 44,7 ---
Sagunt 100 100 100 18,8 13,0 19,1 ---
Requena 100 96,9 96,9 4,7 --- 44,1 ---
Alzira 100 98,1 83,5 44,2 7,0 44,4 ---
Xátiva 100 87,8 87,8 6,4 --- 49,3 ---
Gandia 100 77,9 72,9 14,7 --- 12,8 ---
Valéncia c. 98,2 86,6 81,6 25,5 9,8 36,7 1,8
ALACANT 100 88,2 82,8 23,5 2,4 24,0 ---
Alcoi 100 78,7 78,7 22,7 9,8 63,2 ---
Elda 100 93,2 80,2 10,6 --- 6,2 ---
Dénia 100 84,8 80,7 24,1 --- 15,9 ---
Alacant c. 100 93,3 91,9 38,7 2,4 22,3 ---
Elx 100 81,6 72,7 11,8 --- 17,3 ---
Oriola 100 90,5 84,8 21,0 4,6 31,1 ---

CASTELLÓ 95,3 82,9 78,9 13,5 15,6 39,3 4,7
Vinarós 85,9 68,0 63,4 8,3 30,0 21,5 14,1
Castelló c. 97,8 86,7 83,5 15,0 11,6 45,4 2,2
Sogorb 100 91,0 78,6 14,7 13,2 28,7 ---

Font: C.A. RTVE C.V. 10/89. * En percentatges horitzontals.
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OUADRE 312
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 1 AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990

TOTAL
SEXE TVEl TVE 2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
BARÓ 45,2 54,0 49,3 51,8 49,5 46,3 68,7 48,6 48,3
DONA 54,8 46,0 50,7 48,2 50,5 53,7 31,3 51,4 51,7

Font:EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 313
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 1 AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990

TOTAL
SEXE TVEl TVE 2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
BARÓ 64,0 37,5 38,7 3,0 6,5 11,3 1,8 1,8 87,9
DONA 73,0 30,1 37,4 2,6 6,2 12,4 0,6 1,8 88,5

Font:EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horit zontals. Base País Valenciá.

OUADRE 314
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L 1 AUDIENCIA* 
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990

EDAT TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL + ALTR
TOTAL

TV
14/24 22,3 23,6 21,0 33,6 23,5 32,6

1 00
i1 00 
1 ID 27,1 23,0

25/34 16,4 17,3 17,4 16,2 27,1 24,1 33,5 8,8 18,5
35/44 15,0 15,2 16,9 18,9 16,1 15,1 7,7 14,1 15,4
45/64 28,4 27,3 30,1 22,0 27,2 21,1 32,1 27,1
65/MES 17,8 16,5 14,6 9,3 6,1 7,1 o00 t—1 15,7

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 315
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L 1 AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990

EDAT TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR
TOTAL

TV
14/24 66,4 34,7 34,7 4,1 6,5 16,8 3,0 2,1 89,4
25/34 60,3 31,2 35,3 2,4 9,2 15,3 2,1 0,8 87,1
35/44 65,3 32,5 40,6 3,3 6,5 11,3 0,6 1,6 86,2
45/64 72,7 34,4 42,8 2,3 6,4 9,4 2,2 89,1
6 5/MES 78,0 35,5 35,4 1,7 2,5 5,4 2,1 ro0000

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horit zontals. Base País Valenciá.

OUADRE 316
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L ' AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990________

TOTAL
C/SOC. TVEl TVE2 CNL9 TV3
AL/M/A. 17,1 18,6 15,9 17,1
MITJ. 39,0 39,9 38,6 46,6
M/BAIX. 29,3 27,5 31,6 24,4
BAIXA 14,7 14,0 13,9 11,9

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals.

ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
23,9 17,9 37,8 13,3 17,7
47,2 46,1 36,3 41,0 39,2
22,7 29,4 25,9 27,2 28,8
6,2 6,5 18,5 14,3

Base País Valenciá.



OUADRE 317
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L'AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990_________

c / s o c . TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR
TOTA
TV

AL/M/A. 64,6 34,7 33,4 2,6 8,4 11,7 2,4 1/ 3

i in
ii v.0
1 
<30

MITJ. 69,9 35,2 38,4 3,4 7,8 14,3 1/ 2 1/ 9 90,3
M/BAIX. 70,3 32,4 42,1 2,4 5,0 12,2 1/ 2 ■1,7 00 vo o

BAIXA 67,0 31,3 35,0 2,2 2,6 5,2 2,2 83,5

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 318
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L'AUDIENCIA*

DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990

N/EDU. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR
TOTAL
TV

S/EST. 14,2 12,1 12,3 8,3 5,7 7,0 19,6 13,3
PRIMAR. 18,5 16,5 21,0 9,9 11,9 13,3 19,2 17,3
EGB/FP 43,9 45,6 45,4 47,5 48,0 56,5 40,0 46,5 44,8
BUP/FP2 15,0 17,5 14,0 22,9 21,5 17,5 41,8 11,6 16,0
UNIV. 8,4 8,2 7,3 11,4 12,9 5,6 18,2 3,0 8,5

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 319
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L 'AUDIENCIA*

DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990_________
TOTAL

N/EDU. TVEl TVE 2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
S/EST. 69 , 0 28,9 33,1 1,7 2,6 5,9 2,5 82,7
PRIMAR. 75,3 33,1 47,4 1,6 4,5 9,4 2,0 90,7
EGB/FP 68,6 35,0 39,4 3,0 6,9 15,3 1,2 1,9 90,1
BUP/FP2 64,1 36,7 33,2 4,0 8,5 12,9 3,0 1,3 87,9
UNIV. 63,5 30,7 30,6 3,5 9,1 7,4 2,4 0,6 83,3

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 320
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE. L 1AUDIENCIA* 
______DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990________

TOTAL
L/R**. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
-10 23,9 22,3 27,4 28,1 11,5 13,2 10,1 26,8 24,0
10/50 30,3 31,9 32,3 35,5 36,2 36,6 31,6 34,3 30,9
50/200 15,4 15,2 12,1 9,5 4,6 9,8 35,3 14,7
CAPIT. 30,4 30,7 28,2 26,9 47,7 40,5 58,3 3,7 30,5

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
** En milers d'habitants.
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OUADRE 321
DISTRIBUCIÓ PER LLOC PE RESIDENCIA DE L * AUDIENCIA*

DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990

L/R**. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL + ALTR
TOTAL
TV

-10 69,1 31,7 43,9 3,3 3,1 6,6 0,6 2,0 00 UD O

10/50 66,6 34,4 39,4 3,2 7,4 13,9 1,2 2,0 87,5
50/200 71,7 34,6 31,2 1,8 2,0 7,8 4,3 87,5
CAPIT. 68,8 34,1 35,4 2,5 10,0 15,9 2,4 0,2 88,7

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontal 
** En milers d'habitants.

s. Base País Valenciá.

OUADRE 322
DISTRIBUCIÓ PER PROVINCIA DE L ‘AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990
PROV. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR

TOTAL
TV

ALACAN. 36,1 35,1 27,9 25,7 4,5 1,7 72,5 32,9
CASTEL. 12,2 12,6 14,2 41,7 1,4 0,6 6,2 12,1
VALÉNC. 51,7 52,4 57,8 32,6 94,1 97,6 100 21,4 55,1

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 323
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIA DE L'AUDIENCIA* 
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1990

PROV. TVEl TVE2 CNL9 TV3
ALACAN. 75,5 36,0 32,4 2,2
CASTEL. 70,9 35,6 45,4 9,8
VALÉNC. 64,1 31,9 39,8 1,7

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzonta

TOTAL
ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
0,9 0,6 4,0 88,3
0,8 0,6 0,9 89,5
10,8 21,0 2,1 0,7 87,9

s. Base País Valenciá.
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OUADRE 32 4
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L 1 AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994

SEXE TVEl
BARÓ 47,5 
DONA 52,5

TVE2 CNL9
58.5 55,3
41.5 44,7

TV3 ANT3
51,4 45,6
48,6 54,4

TEL5 CNL+
46,9 62,6
53,1 37,4

TOTAL 
ALTR TV
58,6 48,8
41,4 51,2

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 325
DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L ' AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994

TOTAL
SEXE TVEl TVE 2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
BARÓ 44,2 22,3 39,7 2,5 45,2 35,6 6,8 1,2 91,4
DONA 45,8 14,8 30,1 2,2 50,7 37,8 3,8 0,8 89,8

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 32 6
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L' AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994

TOTAL
EDAT TVEl TVE 2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR

14/24 17,1 24,2 19,6

i ^ 
i1 00 
1 CN 29,1

Ii1 o1 CN 37,5 15,7 23,3
25/34 15,5 20,9 16,6 26,6 19,1 16,3 23,8 13,3 18,2
35/44 15,2 16,6 15,6 14,7 15,0 15,5 19,7 16,1 15,8
45/64 oro 25,3 30,6 22,2 24,2 27,6 15,6 39,5 26,2
65/MES 22,0 13,0 17,5 8,1 12,7 20,0 3,4 15,4 16,5

Font:EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 327
DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE L 'AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994

EDAT TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR
TOTAL

TV
14/24 33,4 19,3 29,5 2,9 60,7 32,9 8,6 0,7 91,6
25/34 37,0 20,5 30,6 3,3 48,7 31,8 6,7 0,7 87,7
35/44 43,9 19,6 34,9 2,2 46,2 36,7 6,7 1,0 91,7
45/64 52,0 17,7 40,4 2,0 44,2 38,5 3,1 1,5 90,3
65/MES 00o 14,8 37,5 1,2 37,4 45,2 1,1 0,9 91,7

Font:EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.

OUADRE 328 
DISTRIBUCIÓ :PER CLASSE SOCIAL DE L 'AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994

C/SOC. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR
TOTAL
TV

AL/M/A. 17,2 24,1 18,7 29,5 20,9 15,6 34,4 26,7 19,5
MITJ. 37,2 40,4 36,8 46,8 41,0 36,9 38,9 39,7 38,3
M/BAIX. 28,4 25,5 30,5 16,8 26,5 31,2 20,5 18,1 27,9
BAIXA 17,2 10,0 14,0 6,9 11,6 16,4 6,3 15,5 14,3

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá •

OUADRE 329
DISTRIBUCIÓ PER CLASSE SOCIAL DE L'AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994

C/SOC. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR
TOTAL
TV

AL/M/A. 38,4 22,0 32,3 3,5 49,8 28,4 9,0 1,3 87,8
MITJ. 44,0 19,5 33,5 2,9 51,7 35,5 5,4 1,0 91,0
M/BAIX. 46,6 17,1 38,6 1,5 46,4 41,8 3,9 0,6 91,9
BAIXA 54,2 13,0 33,9 1,2 39,0 42,2 2,3 1,1 90,6

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.
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OUADRE 330
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L 1 AUDIENCIA*
_____ DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994_________

TOTAL
N/EDU. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
S/EST. 18,6 9,3 15,7 6,4 11,7 19,1 5,3 23,8 15,1
PRIMAR. 16,9 11,2 16,4 6,1 13,8 18,3 3,5 9,2 14,8
EGB/FP 38,6 43,9 40,7 44,2 44,0 40, 6 42,2 35,8 41,0
BUP/FP2 17,3 23,2 18,7 23,4 21,8 16,1 31,9 14,3 20,0

UNIV. 8,7 12,4 8,5 19,9 8,6 5,8 17,1 17,0 9,1

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 331
DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE L * AUDIENCIA* 
_____DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994________

TOTAL
N/EDU. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
S/EST. 55,5 11,4 36,2 1,0 37,4 46,6 1,8 1,5 90,8
PRIMAR. 51,8 14,1 38,9 1,0 45,3 46,0 1,3 0,6 91,2
EGB/FP 43,1 20,0 35,0 2,6 52,5 37,0 5,5 0,9 92,1
BUP/FP2 38,9 21,4 32,4 2,8 52,4 29,6 8,4 0,7 90,5
UNIV. 39,4 22,9 29,9 4,7 41,7 21,6 9,0 1,7 00 U) I—4

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.
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OUADRE 332
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L ’AUDIENCIA*
______ DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994_________

L/R**. TVEl TVE 2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá. 
** En milers d'habitants.

TOTAL
TV

-10 23 , 3 20,0 27,7 21,3 18,8 18,4 18,5 14,9 22,3
10/50 33,3 29,3 32,8 28,9 32,6 37,4 26,5 26,7 33,4
50/200 13,1 14,7 11,5 10,9 14,7 15,6 8,9 11,9 13,8
CAPIT. 30,3 35,9 27,9 38,9 33,9 28,6 46,1 46,6 30,5

OUADRE 333
DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE RESIDENCIA DE L'AUDIENCIA*

L/R**. TVEl TVE 2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR
TOTAL
TV

-10 47,1 16,5 43,1 2,3 tfs. 
1 

O 
1 1

CTv
 
1

30,2 4,4 0,7 90,5
10/50 44,8 16,2 34,1 2,1 46,9 41,1 4,2 0,8 90,5
50/200 42,4 19,5 0000CN 1,9 50,7 41,2 3,4 0,8 89,6
CAPIT. 45,0 21,8 32,0 3,0 53,7 34,7 8,0 1,5 91,1

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges horitzontals. Base País Valenciá.
** En milers d'habitants.

OUADRE 334
DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIA DE L 1AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994_____

TOTAL
PROV. TVEl TVE2 CNL9 TV3 ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
ALACAN. 36,8 35,4 28,2 21,8 34,3 38,9 28,8 55,8 34,4
CASTEL. 11,8 10,2 10,9 38,6 10,6 10,6 10,6 21,4 11,2
VALÉNC. 51,5 54,3 60,9 39,6 55,1 50,5 60,6 22,8 54,5

Font: EGM. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 335
DISTRIBUCIÓ PER PROVINCIA DE L'AUDIENCIA*
DE TELEVISIÓ SEGONS CADENES ANY 1994

TOTAL
PROV. TVEl TVE2 CNL9 TV3
ALACAN. r-00 19,2 28,8

1 
ID

 
11 

rH
 

1

CASTEL. 46,4 16,5 33,1 O00

VALÉNC. 42,5 18,3 38,8 1,7

Font: EGM. Elaboració própia 
* En percentatges horit zonta

ANT3 TEL5 CNL+ ALTR TV
48.4 42,1 4,5 1, 6 91,5
44,7 34,0 4,9 1,8 88,4
48.5 34,0 5,9 0,4 90,4

s. Base País Valenciá.

OUADRE 33 6
EMISSORES DE TV PREFERIDES PER LA POBLACIÓ

DE L'ÁREA ALACANT--ELX (PRIMERA ELECCIÓ)
EMISSORA PERCENTATGE
TVEl 27,1
TVE 2 16,2
T W - CANAL 9 14,2
TV3 0,4
TELE 5 10,8
ANTENA 3 10,7
CANAL + 1 , 8
TELE ELX 0,1
TELE ALACANT 0,1
ALTRES 0,1
NC 18,5

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics.
DGPL.Generalitat Valenciana. 1994.
En percentatges verticals. Elaboració própia.

189



OUADRE 337
EMISSORES DE TV PREFERIDES PER LA POBLACIÓ 

DE L ' ÁREA ALACANT-ELX (TRES ELECCIONS)
EMISSORA PERCENTATGE
TVEl 27,1
TVE 2 22,6
TW-CANAL 9 24,5
TV3 0,9
TELE 5 22,6
ANTENA 3 45,6
CANAL + 4,5
TELE ELX 4,1
TELE ALACANT 1,7
ALTRES 0,1
NC 18,5

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1994.
En percentatges verticals acumúlate. Elaboració própia.

OUADRE 33 8
EMISSORES DE TV PREFERIDES PER LA POBLACIÓ 
________DE LES COMARQUES CENTRALS_________
EMISSORA PERCENTATGE
TVEl 26,6
TVE2 19,8
TW-CANAL 9 46,2
TV3 4,7
TELE 5 18,3
ANTENA 3 45,3
CANAL + 5,8
ALTRES 1,8
NC 14,7

Font: Ninyoles, R (dir.),CEIC ALFONS EL VELL. 1994
En percentatges verticals acumulats.
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QUAPRE 339
DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ (PRIMERA ELECCIÓN
EMISSORA PERCENTATGE
TVEl 17,3
TVE 2 12,4
TW-CANAL 9 13,8
TV3 oro

TELE 5 00

ANTENA 3 26,7
CANAL + 4,7
CASTELLÓ TV 0,7
ALTRES
NC 14,5

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
En percentatges verticals. Elaboració própia.

OUADRE 340
DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ (TRES ELECCIONS)
EMISSORA PERCENTATGE
TVEl 33,2
TVE 2 25,0
T W - CANAL 9 31,6
TV3 10,2
TELE 5 17,6
ANTENA 3 49,5
CANAL + 8,0
CASTELLÓ TV 4,0
ALTRES
NC 14,3

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995. 
En percentatges verticals acumulats. Elaboració própia,
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EL VALENCIÁ EN LA TELEVISIÓ

OUADRE 3 41
OPINIÓ SOBRE LA CREACIÓ DEL TERCER CANAL DE TV 
________ PER A LA C.A.V. SEGONS SEXE*_________
OPINIÓ BARÓ DONA TOTAL
A FAVOR 87,8 00 

I 
tSJ 

I I
00 

I
85,3

EN CONTRA 3,3 4,1 3,7
N.S. o00 11,9 O O

N.C. 0,9 1 / 2 1,1
Font: CIS, maig 1984. Estudi 
* En percentatges verticals.

1414.
Base

Elaboració própia. 
País Valenciá.

OUADRE 342 
OPCIONS DE LLENGUA PER A L'EMISSIÓ DEL TERCER CANAL

SEGONS SEXE★
0PCIÓ BARÓ DONA TOTAL
N0MÉS EN 
VALENCIA 11,9 9,4 10,7
MES EN 
VALENCIA 18,2 17,5 17,8
A PARTS 
IGUALS 46,2 44,2 45,1
MES EN 
CASTELLÁ 11,8 15,3 13,6
N0MÉS EN 
CASTELLÁ 7,7 9,3 8,5
N.S. 3,6 3,5 3,5
N.C. 0,5 1,0 0,7
Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 343
OPINIÓ SOBRE LA CREACIÓ DEL TERCER CANAL DE TV
_________PER A LA C.A.V. SEGONS EDAT*__________
OPINIÓ 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MES
A FAVOR 0000 86,2 95,2 a

\

0000 87,0 00 en 73,8
EN CONTRA 5, 8 4,7 3,3 4,5 3,7 3,9
N.S. 7,4 7,4 4,8 6,0 7,4 9,6 20,9
N.C. 1 , 1 1,9 1,1 0,3 1,3 1,1

Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 344
QPCIONS DE LLENGUA PER A L,EMISSIÓ DEL TERCER CANAL 
__________________ SEGONS EDAT*_____________________
OPCIÓ 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
NOMÉS EN 
VALENCIA 21,4 16,1 11,7 9,3 00\—1 iH 6,7 6,7
MÉS EN 
VALENCIA 19,2 21,7 23,4 16,9 19,0 14,1 16,1
A PARTS 
IGUALS 39,9 41,6 43,6 46,8 43,9 51,4 43,4
MÉS EN 
CASTELLÁ 12,4 H1 O O 12,0 13,5 00IDiH 17,2 12,2
NOMÉS EN 
CASTELLÁ 6,0 8,4 8,1 10,4 7,8 6,7 10,1
N.S. 2,2 1,2 2,0 1,1 3,4 10,2
N.C. 1,1 1,1 0,6 0,5 1,2
Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 345
OPINIÓ SOBRE LA CREACIÓ DEL TERCER CANAL DE TV

PER A LA C.A.V. SEGONS NIVELL D'ESTUDIS*

OPINIÓ
. .SENSE . . 

ESTUDIS
PRIMA.
-RIS

. SECUN . 
DARIS F.P.

UNIV.
MITJ. UNIV. SUPER.

A FAVOR 81,1 89,3 87,2 96,7 81,9 87,8
EN CONTRA 4,2 1,9 5,5 2,2 10,5 1,6
N.S. 13,7 8,0 5,7 1,1 7,6 6,8
N.C. 1,0 0,8 1,6 3,8

Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 346
OPCIONS DE LLENGUA PER A L'EMISSIÓ DEL TERCER CANAL 
_____________ SEGONS NIVELL D'ESTUDIS*______________

SENSE PRIMA SECUN UNIV. UNIV.
OPCIÓ ESTUDIS -RIS DARIS F.P. MITJ. SUPER
NOMÉS EN 
VALENCIA 6,7 13,0 13,8 16,5 21,8 12,8
MÉS EN 
VALENCIÁ 14,5 17,3 22,3 21,3 21,5 35,0
A PARTS 
IGUALS 44,9 46,4 43,5 49,7 43,1 40,0
MÉS EN 
CASTELLÁ 16,1 14,0 10,3 6,6 10,5 5,8
NOMÉS EN 
CASTELLÁ 10,6 7,5 7,9 4,8 3,1 4,3
N.S. 6,5 1,3 1,4 1,1
N.C. 0,8 0,6 0,8 2,1
Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 347
OPINIÓ SOBRE LA CREACIÓ DEL TERCER CANAL DE TV
PER A LA C ♦ A. V. SEGONS LLOC DE RESIDENCIA* ..

MENYS DE 10.001 50.001 A MÉS DE
OPINIÓ 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
A FAVOR 86,5 84,5 90,5 84,0
EN CONTRA 3,5 3,1 1,1 5,0
N.S. 9,6 11,8 5,2 9,4
N.C. 0,3 0,6 3,2 1,6

Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 348
OPCIQNS DE LLENGUA PER A L'EMISSIÓ DEL TERCER CANAL 
___________ SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*______________

MENYS DE 10.001 50.001 A MÉS DE
OPCIÓ 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
NOMES EN
VALENCIA 14,2 10,6 11,6 8,0
MÉS EN
VALENCIA 19,2 17,6 10,2 18,8
A PARTS
IGUALS 37,6 47,0 42,9 49,0
MÉS EN
CASTELLÁ 13,9 14,7 19,8 11,0
NOMÉS EN
CASTELLÁ 9,0 6,1 14,2 9,3
N.S. 5,6 3,5 1,4 2,6
N.C. 0,5 0,5 1,3
Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 349
OPINIÓ SOBRE LA CREACIÓ DEL TERCER CANAL DE TV

OPINIÓ ALACANT. . CASTELLÓ VALENCIA
A FAVOR 84,2 84,5 86,1
EN CONTRA 4,9 7,0 2,4
N.S. 9,4 8,1 10,5
N.C. 1,6 0,4 0,9

Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. 
* En percentatges verticals. Base

Elaboració própia. 
País Valenciá.

OUADRE 350 
OPCIONS DE LLENGUA PER A L'EMISSIÓ DEL TERCER CANAL

SEGONS PROVINCIA*
OPCIÓ ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
NOMÉS EN 
VALENCIA 6,5 10,5 12,9
MÉS EN 
VALENCIA 8,9 21,4 22,0
A PARTS 
IGUALS 47,5 38,9 45,1
MÉS EN 
CASTELLÁ 19,3 19,5 9,2
NOMÉS EN 
CASTELLÁ 13,8 6,2 6,1
N.S. 2,9 2,7 4,1
N.C. 1,0 0,8 0,6
Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 3 51
OPINIÓ SOBRE LA CREACIÓ DEL TERCER CANAL DE TV

PER A LA C.A.V. SEGONS ESCALA D*IDEOLOGIA POLÍTICA*

OPINIÓ
ESQUERRA
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

A FAVOR 95,2 90,1 in00 84,5 62,2
EN CONTRA 00* 2,3 4,6 4,2 17,1
N.S. 7,1 9,5 11,4 20,7
N.C. 0,4 1/ 4

Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració propia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 352
OPCIONS DE LLENGUA PER A L'EMISSIÓ DEL TERCER CANAL 
_______ SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA*_________

ESQUERRA DRETA
OPCIÓ (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10)
NOMES EN
VALENCIA 33,4 12,8 6,3 10,1 20,7
MES EN
VALENCIA 18,0 17,1 19,3 17,1
A PARTS
IGUALS 30, 6 45,1 49,1 44,3 50,0
MES EN
CASTELLÁ 8,4 14,2 14,2 18,8
NOMÉS EN
CASTELLÁ 9,6 8,1 7,5 7,8 8,6
N.S. 2,8 2,3 1,9 20,7
N.C. 1,4
Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 353 
OPINIÓ SOBRE LA CREACIÓi DEL TERCER CANAL DE TV
PER A LA C.A.V. SEGONS CONEIXEMENT DEL VALENCIÁ*

. PARLA I ENTÉN.I. . ENTÉN I . NO
OPINIÓ ESCRIU PARLA NO PARLA L'ENTEN
A FAVOR 91,0 88,2 83,9 73,6
EN CONTRA 2,6 2,8 4,3 6,7
N.S. 5,3 9,0 9,6 17,5
N.C. 1,1 2,3 2,2

Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 3 54
OPCIONS DE LLENGUA PER A L'EMISSIÓ DEL TERCER CANAL 
_________SEGONS CONEIXEMENT DEL VALENCIA*_________

PARLA I ENTÉN I ENTÉN I NO
OPCIÓ ESCRIU PARLA NO PARLA L'ENTÉN
NOMES EN
VALENCIA 28,2 14,2 5,4
MES EN
VALENCIA 32,7 24,8 10,3
A PARTS
IGUALS 38,5 47,7 49,3 28,2
MES EN
CASTELLÁ 0,6 6,5 20,3 32,1
NOMÉS EN
CASTELLÁ 3,0 9,3 35,5
N.S. 3,7 3,5 5,3
N.C. 0,1 1,8 0,9
Font: CIS, maig 1984. Estudi 1414. Elaboració própia.
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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QUAPRE 355
OPINIÓ SOBRE L'tíS DEL VALENCIA A LA TW-C9
SEGONS ANY DE REALITZACIÓ DE L 'ENOUESTA

HAURIA DE SER 1990 1991 1992 1994
TOT EN VALENCIA 36,9 35,3 33,6 34,1
MES EN VALENCIA 11,3 15,9 17,9 16, 6
IGUAL QUE ARA 35,8 37,0 38,1 40,6
MES EN CASTELLÁ 10,7 7,5 7,0 7,6
TOT EN CASTELLÁ 4,2 2,1 1,6 0,6
NS/NC 1,1 2,3 1,8 0,4

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. 
DGPL.Generalitat Valenciana. 1995.
* En percentatges verticals.
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PROGRAMACIÓ I INFORMATIUS
j
í OUADRE 356
ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓ TELEVISIVA* 1989
GENERES TVE1 TVE 2 CSur TV3 TM3 T W TOTA
FICCIÓ 33/6 19,0 44,7 21,0 44,3 44,4 34,5
FILMS 14/8 5,5 21,8 7,2 28,5 29,1 17,8
SERIES
TELENOV.

16/9
1/8

8,4
2/7

15/5
7/3

11,4
2/4

15,7 15,3 13,8
2,3

CULTURA 6/2 14,2 3,9 13,1 2,1 3,1 7,1

INFORM. 24,5 17,3 8,4 11,2 12,7 13,0 14,5
NOTICIES 13/0 4,1 8,4 6,9 7,0 8,6 8,0
ALTRES 11/4 13/6 4,3 5,6 4,3 6,4

ENTRETE-
NIHENT 23,0 15,2 19,9 22,9 18,0 13,4 18,7
JOCS 1/8 6,6 3,9 6,5 5,3 9,3 5,5
VARIETAT 20,7 12/7 7,2 9,5 4,1 9,0
ALTRES 0/3 8/6 3/2 9,2 3,1 4,1

INFANTIL 9,6 5,1 8,8 9,4 6,3 9,9 8,2
DIBUIXOS
ALTRES

4,0
5,5

2,2
2,8

8,8 4.1
5.2

6,3 9,9 5,8
2,2

ESPORT 1/8 26,7 10,8 21,6 14,8 9,5 14,2

ALTRES 0,9 1/4 2,4 0,3 5,5 1/7

NO CLAS. 0,8 0,8 0,8 0,4 1/2 0,5 0,6

MINUTS
TOTALS 8011 7252 3060 5199 2828 2418 28768

Font:Villagrasa, J. M., dins Sil j, A. "La Nuova Televisione 
in Europa". Volum III.Gruppo Fininvest, Milano. 1992 
* En percentatges sobre els minuts totals de cada emissor. 
Setmana del 27/11 al 3/12 de 1989
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OUADRE 357
ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓ TELEVISIVA* 1990
GENERES TVEl TVE2 Ant3 Te 15. CSur. TV3 TM3 T W TOTAL
FICCIÓ 32,6 U) to 00 50,9 56,1 39,0 34,3 44,2 54,2 43,0
FILMS 10,0 21 ,1 20,3 19,1 21,1 8,9 17,3 25,1 17,9
SERIES 15,4 10,4 18,2 26,4 12,7 25,3 18,0 19,9 18,2
TELENOV. 6,6 12,4

K
O

o \—1 5 ,2 7 ,6 9,9 6,6

CULTURA 3,7 24,4 3,4 0,5 16,5 9,9 9,0 4,3 8,8

INFORM. 22,4 16,3 13,0 3,6 10,1 13,7 10,4 8 ,8 12,3
NOTICIES 12,0 3 ,0 9,0 2,9 9,0 10,7 9,3 6,9 7 ,8
ALTRES 10,3 13,3 3,9 0,7 1,1 2,9 1 ,1 1,8 4,4

ENTRETE-
NIMENT 22,6 2,3 13,3 19,7 17,3 15,3 18,1 12,9 15,2
JOCS 2,9 5,6 9,9 3,1 8,5 3,3 7 ,0 5,0
VARIETAT 5,0 3,3 5,1 6,7 1,5 5,5 5,8 4 ,1
ALTRES 14,7 2 ,3 4,3 4,6 7,4 5,3 9 ,1 5,9

INFANTIL 10,3 8 ,8 16,7 11,3 7,8 12,6 8 ,6 9 ,5 10,7
DIBUIXOS 2,3 5 ,7 12,3 10,0 7,8 11,7 7 ,6 6,2 8 ,0
ALTRES 7,9 3 ,0 4,3 1,2 0,8 1,0 3,3 2 ,7

ESPORT 6,2 13,4 2,0 6,9 7,7 11,7 8 ,6 7 ,8 8 ,0

ALTRES 1,0 1 ,4 0,6 1,7 0,8 1 ,6 0,9

NO CLAS. 1,4 0 ,4 0,3 1,5 0,5 1,4 0 ,5 0,7

MINUTS
TOTALS 7474 7393 7190 6814 4760 5618 5900 6356 51505

Font:Villagrasa, J. M., dins Silj, A. "La Nuova Televisione 
in Europa". Volum III.Gruppo Fininvest, Milano. 1992 
* En percentatges sobre els minuts totals de cada emissor. 
Setmana del 26/11 al 2/12 de 1990
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OUADRE 3 58
ESPAIS CINEMATOGRAFICS SETMANALS 1990 I 1991*
EMISSORES E L DM DX m m D 2 . m 1991 1990
TVEl 0 1 0 1 i 3 2 8 11
TVE 2 3 2 2 3 2 2 1 15 6
ANTENA 3 2 1 1 2 3 5 3 17 8
TELE 5 2 2 o 1 2 1 2 12 12
CANAL + 7 7 8 8 12 10 5 57
CSUR 2 1 2 1 3 2 1 12 8
TV3 1 0 1 0 0 3 1 6 5
C33 0 0 0 1 2 1 1 5 2
TM3 2 3 2 2 3 2 1 15 10
TW-C9 2 2 2 2 1 3 3 15 7
TVG . 1. 0 .1 . 0 1 2 0 5 8
ETBl 0 0 1 1 0 0 1 3 4
ETB2 1 0 0 0 1 1 2 5 5

TOTAL 23 19 22 22 31 35 23 175 86

Font:Villagrasa, J. M., dins Silj, A. "La Nuova Televisione 
in Europa". Volum III.Gruppo Fininvest, Milano. 1992.
* Setmana del 10 al 16 de marg

OUADRE 3 59
NOMBRE DE LLARGMETRATGES EMESOS PER TVE 

I HORES ANUALS EN PERCENTATGE______
ANY CEE(%) EUA(%) ALTRES(%) TOTAL
1982 152(36,7%) 255(61,5%) 7 (1,8%) 414
1985 208(52,5%) 138(34,8%) 50(12,7%) 396
1989 328(35,5%) 497(53,8%) 98(10,7%) 923

Font: Anuaris RTVE. Percentatges horitzontals. 
Elaboració própia
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OUADRE 360
TELEFILMS EMESOS NO PRODUÍTS PER TVE 

I HORES ANUALS EN PERCENTATGE
ANY CEE(%) EUA(%) ALTRES(%) TOTAL
1982 276 (47,3%) 248(42,5%) 59(10,2%) 583
1985 179(27,2%) 398(60,4%) 81(12,4%) 658
1989 256(15,7%) 937(57,4%) 438(26,9%) 1.631

Font: Anuaris RTVE. Percentatges horitzontals. Elaboració 
própia.

OUADRE 3 61 
CLASSIFICACIÓ PER GENERES DE L 'OFERTA TELEVISIVA. :1993

CINE CONCUR SPORT INF A INFOR SÉRI VAR. DIVUL
EMISSORES -MA -SOS NTIL MATIU -ES MUSIC GATIU
TVEl 19,9 6,8 3,4 17,7 9,0 18,2 14,8 5,6
TVE 2 20,6 2,8 17,1 4,9 19,5 7,0 7,2 17,9
ANTENA 3 27,2 2,0 5,0 14,6 7,6 24,9 12,1 4,6
TELE 5 29,3 8,3 3,5 16,6 6,2 20,2 13,4 1,9
CANAL + 59,9 0,0 7,9 4,1 6,0 4,2 9,1 6,2
CANAL 9 33,6 6,9 6,4 17,6 10,9 10,7 5,9 6,4
CANAL 33 2,2 0,0 36,3 6,6 2,2 7,2 10,8 30,8
CANAL SUR 23,8 7,8 5,4 12,8 11,0 9,9 11,5 14,2
ETBl 4,4 2,9 23,5 21,5 9,6 11,5 10,4 12,2
ETB2 28,4 3,7 2,9 0,0 15,5 19,6 8,0 20,3
TV3 17,5 5,0 3,0 16,7 18,4 23,7 7,1 7,7
TVG 16,1 4,1 11,0 8,4 12,8 24,3 13,2 8,0
TVM 30,6 2,5 9,4 11,5 15,7 15,9 6,7 5,1

TOTAL 25,9 4,2 9,2 12,0 11,2 15,4 10,0 2,5

Font: Díaz Nosty,B.:"Comunicación Social, 1994", Fundesco
Madrid, 1994. Elaboració própia.
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OUADRE 362
CLASSIFICACIÓ PER GÉNERES DEL CONSUM TELEVISIU. 1993

CINE CONCUR SPORT INFA INFOR SÉRI VAR. DIVU1
EMISSORES -MA -SOS NTIL . MATIU . -ES MUSIC. GATI1
TVEl 20,0 10,5 4,1 5,6 15,7 15,9 12,7 9,8
TVE2 22,7 5,6 27,1 6,1 6,8 7,6 4,6 16,7
ANTENA 3 33,5 3,1 2,4 3,8 9,1 28,4 12,8 4,6
TELE 5 u> 00 o 11,9 3,4 5,4 3,9 17,8 15,1 3,5
CANAL + 35,4 0,0 17,7 3,7 o*o\—i 15,4 9,0 5,1
CANAL 9 36,7 7,3 10,2 8,7 17,7 6,7 4,8 6,0
CANAL 33 3,1 0,0 60,9 2,4 1,6 4,9 2,9 22,8
CANAL SUR 28,3 8,3 9,2 8,1 13,5 5,4 7,4 16,4
ETBl 2,8 2,7 47,5 19,6 7,0 5,7 5,8 6,9
ETB2 35,7 2,9 3,6 0,0 19,6 11,5 8,7 17,5
TV3 19,3 7,5 2,8 27,2 27,2 18,9 4,2 9,5
TVG 17,5 5,3 16,0 9,5 0000 t—1 16,9 11,3 3,9
TVM 32,9 2,7 16,2 8,5 15,5 10,3 6,2 3,9

Font: Díaz Nosty,B .:"Comunicación Social,
Madrid, 1994. Elaboració própia.

1 9 9 4 », Fundesco.

OUADRE 363
TEMPS D # EMISSIÓ PUBLICITARIA* . 1990- 1991

EMISSORES
PUBLICITAT 
HORES 90 %

PUBLICITAT 
HORES 91 %

VARIACIÓ
90-91

TVE 284 15,7 309

i 
t" 

i 
-

' 
rH 

1 
H

11

8,8
TVEl 199 11,0 245 9,1 21,1
TVE2 85 4,7 68 2,6 i to o o

a u t o n ó m i q u e s 960 53,0 1.118 42,4 16,5
PRIVADES 568 31,3 1.211 45,9 113,2
ANTENA 3 167 9,2 493 18,7 195,2
TELE 5 383 21,1 667 25,3 74,2
CANAL + 18 1,0 50 1,9 177,8

TOTAL 1.812 100,0 2.638 100,0 45,6

* No inclou les autopromocions.
Font: Media Planning. Citat a Díaz Nosty,B .:"Comunicación
Social, 1992", Fundesco. Madrid, 1992. Elaboració própia.
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OUADRE 3fi4
EVOLUCIÓ DE LES HORES DE PUBLICITAT EN TV

1989-1993
ANY HORES 1980=100
1989 886 100,0
1990 1.812 204,5
1991 2.638 297,7
1992 3.403 384,1
1993 4.257 480,5

Font: Media Planning, citat a Díaz Nosty,B
"Comunicación Social, 1994", Fundesco. Madrid, 
1994.

OUADRE 3 65
TIPUS DE PROGRAMES DE TV QUE MES AGRADEN (PRIMERA ELECCIÓ) 
________ SEGONS ANY DE REALITZACIÓ DE L/ENQUESTA*__________
PROGRAMA 1990 1991 1992 1994
INFORMATIUS 24,0 21,4 27,1 33,6
ESPORTIUS 17,1 19,0 16,4 19,5
CULTURALS 8,4 5,0 10,1 8,9
MUSICALS 6,8 7,1 7,1 4,3
TELEFILMS 6,1 11,6 6,9 5,1
PEL.LÍCULES 29,6 22,3 19,9 19,3
RECREATIUS 6,6 11,6 11,3 7,6
DOCUMENTALS 1,0 0,3
ALTRES 0,2 0,8 0,3 1,6
NINGUN 0,1 1,0 1,0

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. DGPL.
Generalitat Valenciana. 1995.
* En percentatges verticals.
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OUADRE 366
TIPUS DE PROGRAMES DE TV QUE MES AGRADEN (PUES ELECCIONS) 
________ SEGONS ANY DE REAL IT Z ACIÓ DE L'ENQUESTA*_________
PROGRAMA 1990 1991 1992 1994
INFORMATIUS 41,3 33,1  ̂

i
o 

1 i
u> 

I i ^iI o 
i in

ESPORTIUS 28,9 28,9 29,9 30,3
CULTURALS 16,0 13,5 20,3 20,1
MUSICALS 16,9 17,8 13,4 10,5
TELEFILMS 12,1 23,6 16,1 11,9
PEL.LÍCULES 58,7 51,9 51,9 49,1
RECREATIUS 21,2 25,6 25,1 22,5
DOCUMENTALS 1,7 1,0
ALTRES 0,5 2,3 1,0 4,0
NINGUN '1,9 1,3 1,3

Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. DGPL. 
Generalitat Valenciana. 1995.
* En percentatges verticals acumulats.

OUADRE 3 67
AUDIENCIA D 1INFORMATIUS SEGONS HORARI PER CADENES
HORARI TVE 1 TVE 2 TVE C.V. TW-C9 ANTENA 3
14.30-15.00 --- --- 6,6 2,1 0,7
15.00-15.30 29,0 --- --- --- 0,5
20.00-20.30 --- --- 3,2 --- ---
20.30-21.00 12,7 --- --- --- ---
21.00-21.30 --- --- --- 15,5 ---
21.30-22.00 --- --- --- --- 0,2
22.00-22.30 --- 10,7 --- --- ---
MATINADA 7,8 --- --- --- ---

Font: C.A. RTVE C.V. 7/90
*Per aquesta cadena només audiéncia de Valéncia ciutat. 
Percentatges sobre el total de la mostra, País Valenciá.
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OUADRE 368
FREOÜÉNCIA AMB QUE MIREN LES NOTÍCIES A LA TELEVISIÓ
_______________________ SEGONS SEXE*_______________________

FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
CADA DIA c 

1 1 1
00 

1 1 
00

i1 
CN 

1 
f" 00 
C0r-*

3/4 V. SETMANA 16,8 15,8 16,8
1 V. SETMANA 2,8 3,9 3,4
QUASI MAI 4,2 4,3 4,3
NO MAI LDO 2,0 1 / 3

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 369
FREOÚENCIA AMB QUÉ MIREN LES NOTÍCIES A LA TELEVISIÓ 
____________________ SEGONS EDAT*____________________
FREQÜENCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
CADA DIA 62,5 75,7 71,7 76,2 75,4 74,9 73/7
3/4 V. SETM. 25,5 15,3 19,4 17,1 15,4 14,6 13,5
1 V. SETM. 3,1 2,3 3,7 1/9 3,6 5,7 3,3
QUASI MAI 7,0 2,7 3,9 3,2 4,6 2,5 6 , 0
NO MAI 1 , 1 2,4 0 , 1 0 , 6 1/5 2 , 6

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 370
FREQÜÉNCIA AMB QUE MIREN LES NOTÍCIES A LA TELEVISIÓ

SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE
FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
CADA DIA 68,0 71,8 74,0 79,7
3/4 V. SETM. 24,6 13,9 20,6 11,8
1 V. SETM. 2,7 4,5 4,0 2,8
QUASI MAI 3,6 5,7 1,5 3,9
NO MAI 0,6 2,9 0,5

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 371
FREOÜENCIA AMB QUE MIREN LES NOTÍCIES A LA TELEVISIÓ 
___________________ SEGONS PROVÍNCIA*__________________
FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALÉNCIA
CADA DIA 70,5 69,9 76,5
3/4 V. SETMANA 00 19,3 14,5
1 V. SETMANA 3,4 5,5 2,9
QUASI MAI 6,4 3,7 3,1
NO MAI o u> 00o 1,9

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 372
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN LES NOTÍCIES A LA TELEVISIÓ
________ SEGONS ESCALA D/ IDEOLOGIA POLÍTICA*___________

FREQÜÉNCIA
ESQUERRA
(1 -2 ) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

CADA DIA 79,3 75,6 73,1 74,3 77,5
3/4 V. SETMANA 14,1 16,0 20,5 15,4 8,4
1 V. SETMANA 5,9 3,6 1,7 5,5 1,7
QUASI MAI 0 , 8 3,3 3,3 2 , 1 1 0 , 8
NO MAI 0, 1 0,9 0,9

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 373
FREQÜÉNCIA AMB QUÉ MIREN LES NOTÍCIES A LA TELEVISIÓ 
_______ SEGONS GRAU DE CONEIXEMENT DEL VALENCIA*

PARLA I
FREQÜÉNCIA ESCRIU
CADA DIA 72,1
3/4 V. SETM. 2 0 , 0
1 V. SETM. 1,4
QUASI MAI 4,2
NO MAI 0 , 6

ENTEN I ENTEN I NO
PARLA NO PARLA ENTÉN
75,4 73,3 oo

15,0 16,7 16,9
4,0 3,4 2 , 6
4,2 4,1 5,1
0,6 1,5 4,6

F o n t: C IS , novembre 1992. E s tu d i 2034.E la b o ra c ió  p r ó p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base País V a le n c iá .



OUADRE 374
FREQÜENCIA AMB QUE MIREN LES NOTÍCIES A LA TELEVISIÓ
___________ SEGONS CLASSE SOCIAL SUBJECTIVA*___________

FREQÜÉNCIA
MITJANA
ALTA

MITJANA
MITJANA

MITJANA
BAIXA BAIXA

CADA DIA 84,2 75,1 71,8 73,2
3/4 V. SETM. 6,5 Ch 00 17,3 15,1
1 V. SETM. 3,3 2,5 5,0 2,7
QUASI MAI 3,9 5,2 4,7
NO MAI 0 , 8 0,3 3,2

Font: CIS, novembre 1992. Estudi 2034.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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DADES COMPARATIVES PER 
COMUNITATS AUTONÓMIQUES I 
TELEVISIONS AUTONÓMIQUES

OUADRE 375
AUDIENCIA TELEVISIVA* EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES 1990-91
COMUNITAT NOVEMBRE 1990 GENER 1991
AUTÓNOMA TVE AUTON. PRIV. TVE AUTON. PRIV.
ANDALUSIA 65,3 23,3 11,4 59,3 23,4 17,3
CATALALUNYA 32,6 26,3 41,1 36,8 25,9 37,3
GALÍCIA 74,6 18,9 6,5 72,7 19,9 7,4
MADRID 58,3 1 2 , 2 29,5 57,2 14,1 28,7
P. BASC 74,7 16,2 9,1 69,4 16,7 13,9
P.VALENCIA 62,6 24,2 13,2 59,1 24,2 16,7

TOTAL
ESPANYA 6 6 , 6 16,1 16,8 64,6 16,4

i 
i

1 
M 

1 
00

1 
£*

* Percentatges horitzontals.
Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social.1991", Fundesco. 
Madrid, 1991.
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OUADRE 37 6
AUDIENCIA DE TV EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1991

ANDA- CATA- GALÍ- MA- P. VALEN PAÍS RESTA
EMISSORES LUSIA LUNYA CIA DRID -CIA BASC ESTAT TOTAL
TVE 53,2 46,1 65,7 44,0 50,6 59,2 72,6 57,1
TVEl 40,1 34,1 50,2 31,4 37,5 42,6 55,8 42,9
TVE2 13,1 1 2 , 0 15,5 1 2 , 6 13,1 16,6 16,8 14,2
AUTONÓM. 21,8 23,0 18,8 13,2 22,4 14,2 15,5
PRIVADES 23,9 30,0 15,5 42,8 24,3 26,3 23,1 27,0
ANTENA 3 8 , 6 10,5 5,1 15,9 9,2 10,4 9,3 1 0 , 1
TELE 5 14,3 18,8 9,5 25,4 14,1 15,1 13,2 16,0
CANAL + 1 , 0 0,7 0,9 1,5 1 , 0 0 , 8 0 , 6 0,9
ALTRES 1,1 0,9 0,0 0,0 2,7 0,3 4,3 0,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

| Font: Ecotel. Citat a Díaz Nosty,B.:"Comunicación Social, 1992", 
!Fundesco. Madrid, 1992.
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OUADRE 377
AUDIENCIA DE TV EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1992

ANDA- CATA GALI MA P.VALEN PAÍS RESTA
EMISSORES LUSIA LUNYA CIA DRID -CIA BASC ESTAT TOTAL
TVE 38,0 37,9 48,0 36,8 42,5 47,6 59,2 45,4
TVEl 27,3 26,8 34,9 24,6 29,6 33,2 42,9 32,4
TVE2 10,7 1 1 , 1 13,1 1 2 , 2 11,9 14,4 16,3 U

>

O

AUTONÓM. 20,3 26,8 17,0 18,4 22,5 13,6 3,9 16,5
CANAL SUR 20,3
TV3 21,4
CANAL 33 5,4
TVG 17,0
TELEMADRID 18,4
CANAL 9 22,5
ETBl 4,3
ETB2 9,3
PRIVADES 40,0 33,5 32,3 44,7 33,8 38,1 36,0 37,2
ANTENA 3 14,0 14,2 10,5 18,3 13,8 17,2 14,6 14,7
TELE 5 24,5 18,3 2 0 , 2 23,3 18,7 19,3 19,7 2 0 , 8
CANAL + 1/ 5 1 , 0 1 , 6 3,1 1,3 1 , 6 1,7 1,7
ALTRES 1,7 1,7 0,8 0,1 2,2 0,6 0,9 0,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Sofres (Ecotel) . Citat a Díaz Nosty,B. : "'Comunicación 
Social/ 1993", Fundesco. Madrid, 1993.

213



OUADRE 378
AUDIENCIA DE TV EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES. 1993

EMISSORES
ANDA-
LUSIA

CATA
LUNYA

GALI
CIA

MA
DRID

P.VALEN 
-CIA

PAIS
BASC

RESTA
ESTAT TOTAL

TVE 33,4 32,7 45,3 34,1 35,7 39,9 49,8 39,4
TVEl 25,7 24,1 35,8 24,8 27,3 29,1 38,1 29,8
TVE 2 7,7 8 , 6 9,5 9,3 8,4 1 0 , 8 11,7 9,6
AUTONÓM. 19,1 25,4 15,5 18,8 21,2 16,2 4,0 15,6
CANAL SUR 19,1 0,7 3,8
TV3 19,2 0,4 3,4
CANAL 33 5,6 0 , 1 1 , 0
TVG 15,5 0 , 1 1 , 0
TELEMADRID 18,8 1,5 3,1
CANAL 9 19,9 0 , 6 2,3
ETBl 4,3 0 , 1 0,3
ETB2 9,3 0 , 6 0,7
PRIVADES 46,0 41,7 39,0 47,0 42,7 43,4 45,7 44,4
ANTENA 3 20,5 2 1 , 0 16,7 23,0 21,5 23,3 2 1 , 2 2 1 , 1
TELE 5 23,5 19,5 2 0 , 6 21,3 18,8 18,5 2 2 , 6 21,4
CANAL + 2 , 0 1 , 2 1,7 2,7 1,4 1 , 6 1,9 1,9
ALTRES 1,5 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0,6
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Sofres A.M. Citat a Díaz Nosty,B.:"Comunicación Social, 
1 9 9 4 », Fundesco. Madrid, 1994.
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OUADRE 379
VARIACIÓ DEL CONSUM DE TV EN MINUTS
EN LES COMUNITATS AUTÓNOMES ■ 1991-93

COMUNITAT
AUTÓNOMA 1991 1992 1993
ANDALUSIA 194 2 1 0 2 1 2
MADRID 198 203 219
CATALUNYA 195 2 0 0 207
P VALENCIA 185 194 2 1 0
RESTA ESPANYA 169 191 203
P. BASC 159 173 174
GALICIA 157 160 171

TOTAL 187 193 204
Font: Sofres A.M. Citat a Díaz Nosty,B.: 
"Comunicación Social, 1994", Fundesco. 
Madrid, 1994

OUADRE 380
EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PUBLICITARIS* 

EN LES EMISSORES DE TV. 1989-1993
EMISSORES 1989 1990 1991 1992 1993
TVE 165.330 137.006 104.883 102.234 72.565
AUTONÓM. 19.500 29.808 31.703 29.271 30.220
CANAL 9 1.000 3.051 3.751 4.600 4.200
CANAL SUR 1.500 5.470 6 . 0 0 0 4.800 4.400
ETBl/2 1.450 1.689 1.788 1.644 1 . 1 0 0
TELEMADRID 1.500 5.834 5.067 5.614 6.900
TVG 1.050 1.264 1.106 1.481 1.400
TV3/C33 13.000 12.500 15.540 11.132 1 1 . 1 0 0
PRIVADES 15.435 42.291 61.584 84.584
ANTENA 3 5.317 16.284 28.378 47.008
TELE 5 9.842 25.146 31.706 35.604
CANAL + 276 861 1.500 1.972

TOTAL 184.830 182.249 178.877 192.089 187.369
* En milions de pessetes.
Font: Díaz Nosty,B.:"Comunicación Social, 1994", 
Fundesco. Madrid, 1994.
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OUADRE 381
PRESSUPOSTOS* I GRAU D ' AUTOFINANCAMENT DE LES TELEVISION5 
__________________ AUTONÓMIQUES. 1991_____________________
TV AUTÓNOM. PRESSUPOST INGRESSOS SUBVENCIÓ %SUBV.
TV3/C33 21.500 17.840 3.660 17
CANAL SUR 14.154 6.267 7.877 56
CANAL 9 9.278 4.117 5.032 56
ETBl/2 8.999 2.694 6.305 70
TVG 7.994 2.525 5.469
TELEMADRID 20.500 14.500

Font: Díaz Nosty, B.: "Comunicación Social.1991", 
Fundesco. Madrid, 1991.

OUADRE 382
SUBVENCIONS DELS CANALS AUTONÓMICS*

1994
EMISSORES 1994 HISTÓRIC
CATALUNYA 13.740 91.379
P. BASC 1 0 . 1 1 2 53.755
GALÍCIA 7.660 53.755
MADRID 7.500
ANDALUSIA 13.663 70.727
P. VALENCIÁ 1 2 . 8 6 8 44.391

* En milions de pessetes.
Font: Díaz Nosty,B.:"Comunicación Social, 1994", 
¡Fundesco. Madrid, 1994.
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OUADRE 383

__________ OBJECTIUS I FINANC AMENT DE LA FORT A____________
OBJECTIUS
1.- INTEGRAR-SE EN ELS ORGANS PROFESSIONALS INTERNACIONALS
2.- CREAR SERVEIS COMUNS PER A REDUIR COSTOS
3.- ESTABLIR XARXES DE COMUNICACIÓ ENTRE ELS MEMBRES
4.- COMPRAR ALS MERCATS INTERNACIONALS
5.- INVERTIR EN PRODUCCIÓ PRÓPIA
6 .- DESENVOLUPAR EL SEU NIVELL TECNOLÓGIC

FINANCAMENT
ORDINARI: 30% A PARTS IGUALS

70% SEGONS POBLACIÓ DE CADA TERRITORI 
EXTRAORDINARI: SEGONS CRITERIS DE POBLACIÓ 
ESPECIAL: EN ELS CASOS QUE ALGUNA TV NO ESTÁ INTERESSADA 

EN EL PROJECTE CONCRET

FORTA. CONSTITUIDA A BILBAO 5/4 DE 1989.
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OUADRE 384
DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS FINANCERS. TECNICS I  HUMANS
_________________ DE LA FORTA. 1990________________________

RECURSOS RTVA . CCRTV . RTVM R T W RTVG
PLANTILLA* 758 1.141 600 577 900
INVERSIONS 
EXPLOTACIÓ 
TOTAL(milions)

2.772
18.400
21.172

1.600
26.322
27.922

932
14.912
15.844

391
7.814
8.205

786
8.697
9.483

FACTURACIÓ PU- 
CITAT(milions) 3.083 14.854 5.070 2.783 1 - 918
POBLACIÓ DE 
COBERTURA EN 
MILERS D/HAB: 
OFICIAL 
REAL

7.019
7.500

6.125
9.700

4.965
6.800

3.853
4.000

2.897
3.000

HORES D'EMIS. 
SETMANAL TV 80,30 144,00 117,4 104 88

% PROD. PRÓPIA 66,50 60,56 36,4 48,6 64,5

•  •  •

RECURSOS EITB RTVMUR TOTAL
PLANTILLA* 748 9 4.733
INVERSIONS 
EXPLOTACIÓ 
TOTAL(milions)

1.243
10.405
11.648

0
2 0 0
2 0 0

7.724
86.750
94.474

FACTURACIÓ PU- 
CITAT(milions)

2.650 0 30.358

POBLACIÓ DE 
COBERTURA EN 
MILERS D'HAB: 
OFICIAL 
REAL

2.158
2.600

1.048
1.048

28.065
34.648

(71%)
(87%)

HORES D'EMIS. 
SETMANAL TV 148,4 0 , 0 682,3
% PROD. PRÓPIA 56,6 0 , 0

* Personal fixe + contractat + col.laborador.
Font: Forta, 1990. Citat a Amorós Pons, A. M. :
"La transformació del model de televisió a l'Estat 
Espanyol (1980-1992)". Tesi Doctoral. UAB. 1994
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ELS PÚBLICS DE LA INFORMACIÓ 
SOBRE EL PAÍS VALENCIÁ ALS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ

OUADRE 3 85
PERCEPCIÓ SOBRE L#EVOLUCIÓ DEL PODER DE LA PREMSA 

DES DE FA TRES ANYS SEGONS PROVÍNCIA I RESTA ESPANYA*
PODER PREMSA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA RESTA ESPANYA
MES 46,2 73,1 55,5 59,8
MENYS 5,6 15,4 5,7 8,4
NS 47,9 10,1 35,6 28,8
NC 0,3 1,4 3,2 2,9

Font: CIS, novembre 1985. Estudi 1492.Elaboració própia.
*En percentatges verticals. Base País Valenciá i resta Espanya.

OUADRE 386
MITJÁ PRINCIPAL DE SEGUIMENT DE LES NOTÍCIES 

SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS SEXE*_____
MITJÁ BARÓ DONA TOTAL
RADIO 25,5 32,1 0000CN

PREMSA/REVISTES 21,9 9,2 15,5
TELEVISIÓ 46,8 ooLO 48,5
N/C 5,7 8,7 7,2

F o n t: C IS , o c tu b re  1984. E s tu d i 14 37 .E la b o ra c ió  p r ó p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P aís V a le n c iá .
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OUADRE 387
FREOÜENCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ

SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS SEXE*

FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
DIARIA 29,7 23/8 26,6
ALG.VOLTA SETM. 35/8 31/4 33,6
QUASI MAI 16/7 23/2 2 0 , 1
NO MAI 17/6 21/3 19,5

Font: CIS, novembre 1986. Estudi 1556.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 388
MITJÁ PREFERENT DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ

SOBRE EL PAÍS VALENCIÁ SEGONS SEXE*
MITJÁ BARÓ DONA TOTAL
TVE 40,4 44,7 42,6
TVE-AITANA 6 8 , 6 75,0 71,8
TV3 2,9 3,7 3,3
RNE-RCE 11,3 1 2 , 2 11,7
CADENA SER 27,4 27,9 27,6
RÁDIO POPULAR 10,3 2 2 , 0 16,2
ANTENA 3 RÁDIO 5,3 6 , 6 6 , 0
HOJA DEL LUNES 4,7 3,8 4,3
LAS PROVINCIAS 23,2 16,3 19,7
LEVANTE 22,3 9,4 15,8
LA VERDAD 4,7 1 , 1 2,9
CASTELLÓN DIARIO 2,5 1 , 8 2 , 1
INFORMACIÓN 11,9 6 , 0 8,9
MEDITRRÁNEO 3,8 2,7 3,3
EL PAÍS 8,5 3,9 6 , 2
ALTRES 5,4 5,8 5,6

F o n t: C IS , novembre 1986. E s tu d i 1556.E la b o ra c ió  p ró p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals .Només p e r a is  que c o n te s te n
a lg ú n  s e g u im e n t. Base País V a le n c iá .
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OUADRE 389
FREOÜENCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ

SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS SEXE*

FREQÜÉNCIA BARÓ DONA TOTAL
DIARIA 23,2 15,7 19,3
ALG.V.SETM. 43,2 35,6 39,2
QUASI MAI 21,9 31,8 27,0
NO MAI 1 1 . 1 16,5 13,9

Font: CIS, novembre-desembre 1988. Estudi 1774.
Elaboració propia.* En percentatges verticals. 
Base País Valenciá.

OUADRE 390
MITJÁ PRINCIPAL DE SEGUIMENT DE LES NOTICIES

SOBRE EL PAÍS VALENCIÁ SEGONS¡ EDAT*
MITJÁ 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MES
RÁDIO 36,8 32,3 30,6 32,3 o00CN 27,8 21,5
PREMSA/REV. 10,0 16,2 24,0 23,0 18,5 8,2 8,7
TELEVISIÓ 44,9 en00 41,5 oo 46,5 56,7 56,7
N/C 8,4 2,7 3,9 4,7 7,0 7,4 13,1

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 391
FREQÜÉNCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ 

SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS EDAT*
FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MES
DIÁRIA 18,7 26,4 32,7 31,0 25,6 25,0 25,1
ALG.V.SETM. 28,0 45,2 43,4 33,8 38,3 33,0 21,9
QUASI MAI 23,9 14,5 1 0 , 2 2 2 , 0 19,6 20,7 23,6
NO MAI 29,4 13,9 12,9 13,0 16,3 2 1 , 0 29,3

F o n t: C IS , novembre 1986. E s tu d i 1556.E la b o ra c ió  p r ó p ia .
* En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P aís V a le n c iá .



OUADRE 392
MITJA PREFERENT DE SEGUIMENT DE LA INFQRMACIÓ

SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS EDAT*
MITJÁ 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
TVE 38,4 36,8 41,9 40,8 3 6 , 6 46,3 51,9
TVE-AITANA 68,4 69,0 63,9 6 8 , 2 75,8 75,7 76,5
TV3 0,9 3,6 1 , 2 2,9 2,9 4,3 4,7
RNE-RCE 9,0 10,3 9,9 H

1
O to 13,5 13,4 13,2

CADENA SER 27,7 31,3 26,7 34,5 25,0 23, 6 23,5
R. POPULAR 14,5 21,4 16,5 1 2 , 6 16,0 2 0 , 2 14,7
ANTENA 3 R. 8 , 0 5,9 7,6 7,0 8 , 2 3,6 3,5
HOJA LUNES 2 , 6 5,3 2,7 3,8 4,1 7,6 2 , 8
PROVINCIAS 25,7 2 1 , 0 16,2 23,1 18,2 16,7 00 CT

i

LEVANTE 13,6 18,4 20,3 24,2 14,7 11,7 7,5
LA VERDAD 1,4 2 , 2 4,6 3,5 3,6 2 , 8 1 / 6
CAST. DIARIO 2 , 1 2,3 2 , 6 1 , 6 2,3 3,0 1/ 4
INFORMACIÓN 14,9 9,9 9,8 9,4 9,3 7,9 5,7
MEDITERRÁNEO 3,2 5,1 4,4 3,3 3,3 2 , 6 2 , 2
EL PAÍS 5,4 10,4 1 2 , 1 6 , 6 4,6 4,6 3,3
ALTRES 4,3 7,0 8,7 5,4 5,9 5,4 3,9

Font: CIS, novembre 1986. Estudi 1556.Elaboració própia.
* En percentatges verticals.Només per ais que contesten algún 
seguiment. Base País Valenciá.

OUADRE 393
FREOÚENCIA DE SEGUIMENT DE LA INFQRMACIÓ

SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS EDAT*

FREQÜÉNCIA 18/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 60/MÉS
DIARIA 8,7 19,9 13,4 23,9 26,9 19,9 15,9
ALG.V.SETM. 30,3 40,9 49,8 42,9 40,4 42,0 31,7
QUASI MAI 36,6 26,0 26,6 29,1 22,4 27,1 26,1
NO MAI 24,5 11,9 1 0 , 2 3,4 10,4 1 1 , 1 25,2

F o n t:  C IS , novem bre-desem bre  1988. E s tu d i 177 4 . E la b o ra c ió
p r ó p ia . *  En p e rc e n ta tg e s  vert icals. Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 394
MITJÁ PRINCIPAL DE SEGUIMENT DE LES NOTÍCIES
SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS NIVELL D'ESTUDIS*

SENSE PRIMA SECUN UNIV. UNIV.
MITJÁ ESTUDIS -RIS DARIS F.P. MITJ. SUPER.
RÁDIO 26,0 31,2 33,7 33,2 19,8 2 2 , 0
PREMSA/REV. 9,7 13,1 2 1 , 1 27,9 35,0 45,2
TELEVISIÓ 52,8 52,0 42,0 30,4 40,5 26,7
N/C 1 1 , 6 3,8 3,1 8,5 4,8 6 , 1

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges vert icals. Base País Valenciá.

FREQOÉNCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE 
EL PAÍS VALENCIÁ SEGONS NIVELL D'ESTUPIS*

FREQÜÉNCIA
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV.
MITJ.

UNIV.
SUPER.

DIÁRIA 18,1 27,9 32,5 18,7 49,5 52,2
ALG.V.SETM. 26,0 38,6 36,1 43,1 30,7 31,1
QUASI MAI 25,6 18,3 18,2 17,3 12,7 7,8
NO MAI 29,9 15,0 13,1 20,9 6,9 9,0

Font: CIS, novembre 1986. Estudi 1556.Elaboració própia. 
* En percentatges vert icals. Base País Valenciá.

223



OUADRE 396
MITJÁ PREFERENT DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE

EL PAÍS VALENCIA SEGONS NIVELL D'ESTUDIS*______

MITJÁ
SENSE
ESTUDIS

PRIMA
-RIS

SECUN
DARIS F.P.

UNIV.
MITJ.

UNIV.
SUPER.

TVE 50,9 41,9 35,8 27,2 40,7 38,4
TVE-AITANA 77,6 74,9 64,7 77,3 51,8 42,4
TV3 3,9 3,4 2,7 1 , 8 4,1 2 , 6
RNE-RCE 12,3 9,8 1—V o 00 14,1 15,3 19,4
CADENA SER 28,2 27,1 25,3 44,5 25,7 15,7
R . POPULAR 18,6 17,3 13,1 15,9 8 , 6 6,5
ANTENA 3 R. 7,7 5,6 3,9 7,3 9,5 2,4
HOJA LUNES 4,5 4,7 4,5 4,5 3,4 0 , 8
PROVINCIAS 9,3 20,4 32,3 2 0 , 6 34,3 25,3
LEVANTE 6,7 15,3 2 2 , 6 34,9 23,6 2 1 , 8
LA VERDAD 2,4 2,3 4,7 0,7 7,2 2 , 8
CAST. DIARIO 0 , 8 2,9 2 , 2 2 , 0 3,7 2 , 6
INFORMACIÓN 7,1 7,4 1 1 , 8 7,8 15,4 19,2
MEDITERRÁNEO 1,5 3,3 4,8 2,7 2,1 9,2
EL PAÍS 1,9 3,7 1 0 , 6 4,0 16,5 28,5
ALTRES 5,8 6,4 5,6 3,1 2 , 1 7,4

Font: CIS, novembre 1986. Estudi 1556.Elaboració própia.
* En percentatges verticals.Només per ais que contesten algún 
seguiment. Base País Valenciá.

OUADRE 397
FREOOÉNCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE
EL PAÍS VALENCIÁ SEGONS NIVELL D'ESTUDIS¡*

SENSE PRIMA SECUN UNIV. UNIV.
FREQÜÉNCIA ESTUDIS -RIS DARIS F.P. MITJ. SUPER.

DIÁRIA 9,9 19,3 25,1 19,7 47,5 25,1
ALG.V.SETM. 31,1 44,2 39,3 37,1 43,3 53,2
QUASI MAI 33,1 27,1 24,6 30,0 6,3 13,8
NO MAI 25,3 9,4 1 0 , 6 10,7 2,9 4,9

Font: CIS, novembre-desembre 1988. Estudi 1774. Elaboració
própia.* En percentatges vert icals. Base País Valenciá.
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OUADRE 39 8
MITJÁ PRINCIPAL DE SEGUIMENT DE LES NOTÍCIES SOBRE
 EL PAÍS VALENCIA SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

MITJA
MENYS DE 
10.000 HB.

10.001 
A 50.000

50.001 A 
100.000

MES DE
1 0 0 . 0 0 0

RADIO
PREMSA/REV.
TELEVISIÓ
N/C

22.5
19.5 
48,3
9,7

25,7
13.4
52.5 
8,3

24,9
11,0
57,4

6 , 8

37,1
15,6
42,9
4,4

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges vert icals. Base País Valenciá.

OUADRE 399
FREOÜÉNCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE 
EL PAÍS VALENCIA SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE
FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
DIARIA 20,3 19,6 19,4 38,8
ALG.V.SETM. 31,4 40,0 36,7 28,8
QUASI MAI 24,0 25,1 18,2 13,2
NO MAI 24,2 15,0 25,4 18,9

Font: CIS, novembre 1986. Estudi 1556.Elaboració própia. 
* En percentatges vert icals. Base País Valenciá.

225



OUADRE 400
MITJÁ PREFERENT DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE

EL PAÍS VALENCIA SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*______

MITJÁ
MENYS DE 
10.000 HB.

1 0 . 0 0 1  
A 50.000

50.001 A 
1 0 0 . 0 0 0

MÉS DE 
1 0 0 . 0 0 0

TVE 37,6 39,7 39,8 49,1
TVE-AITANA 78,8 82,2 72,5 57,4
TV3 6,4 2,9 0,4 2 , 1
RNE-RCE 10,5 11,3 15,2 12,3
CADENA SER 30,1 27,4 40,8 23,7
R . POPULAR 15,5 19,8 13,8 14,0
ANTENA 3 R. 7,2 4,8 1 0 , 0 5,5
HOJA LUNES 4,6 6 ,6 5,0 1,7
PROVINCIAS 19,4 24,0 9,3 18,0
LEVANTE 13,4 19,7 6 , 0 15,4
LA VERDAD 2,4 1 , 6 7,3 3,6
CAST. DIARIO 2,3 2,7 0 , 1 1,9
INFORMACIÓN 4,7 4,6 1 2 , 1 14,7
MEDITERRÁNEO 3,4 3,2 0 , 1 3,9
EL PAÍS 3,0 2,4 5,1 1 2 , 0
ALTRES 3,2 4,8 9,6 7,1

Font: CIS, novembre 1986. Estudi 1556.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals.Només per ais que contesten 
algún seguiment. Base País Valenciá.

OUADRE 401
FREOÜÉNCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE 
EL PAÍS VALENCIA SEGONS LLOC DE RESIDENCIA*

MENYS DE 10.001 50.001 A MES DE
FREQÜÉNCIA 10.000 HB. A 50.000 100.000 100.000
DIARIA 13,9 17,3 12,4 26,7
ALG.V.SETM. 40,2 35,4 36,5 42,7
QUASI MAI 26,5 29,2 35,7 23,1
NO MAI 18,6 17,7 15,4 6,9

F o n t:  C IS , novem bre-desem bre  1988. E s tu d i 1774. E la b o ra c ió
p r ó p ia . *  En p e rc e n ta tg e s  verticals. Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 402
MITJA PRINCIPAL DE SEGUIMENT DE LES NOTÍCIES

SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS PROVÍNCIA*

MITJÁ ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
RADIO 39,3 27,6 23,5
PREMSA/REV. 7,5 9,0 20,7
TELEVISIÓ 49,9 59,0 46,0
N/C 3,3 4,4 9,8

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració propia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 403
FREOÚÉNCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ 
SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS PROVÍNCIA*
FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
DIARIA 15,1 32,6 31,9
ALG.V.SETM. 32,9 30,4 34,6
QUASI MAI 23,9 13,0 19,5
NO MAI 27,8 23,3 14,0

Font: CIS, novembre 1986. Estudi 1556.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 404
MITJÁ PREFERENT DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ

SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS PROVÍNCIA*

MITJÁ ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
TVE 30,7 45,4 47,5
TVE-AITANA 69,0 78,1 72,0
TV3 0 , 1 15,9 2,4
RNE-RCE 14,3 5,1 11,7
CADENA SER 54,8 9,0 18,6
R. POPULAR 14,3 11,4 18,1
ANTENA 3 R. 13,1 2 , 6 3,4
HOJA LUNES 1/ 5 8 , 1 4,8
PROVINCIAS 1 ,6 1 0 , 1 29,9
LEVANTE 0,5 2,4 25,4
LA VERDAD 9,8 0 , 6 0 , 1
CAST. DIARIO 0, 2 17,8 0 , 1
INFORMACIÓN 31,1 0 , 1 0 , 1
MEDITERRÁNEO 0 , 6 25,8 0,3
EL PAÍS 7,3 4,7 6 , 0
ALTRES 1 1 , 8 2 , 2 3,3

Font: CIS, novembre 1986. Estudi 1556.Elaboració própia. 
* En percentatges vert icals.Només per ais que contesten 
algún seguiment. Base País Valenciá.

OUADRE 405
FREOÜENCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ 
SOBRE EL PAÍS VALENCIA SEGONS PROVÍNCIA*
FREQÜÉNCIA ALACANT CASTELLÓ VALENCIA
DIARIA 14,2 28,5 20,5
ALG.V.SETM. 40,8 38,8 38,4
QUASI MAI 33,8 24,8 23,6
NO MAI 10,6 7,8 17,1

F o n t: C IS , novem bre-desembre 1988. E s tu d i 1774.
E la b o ra c ió  p r ó p ia . *  En p e rc e n ta tg e s  verticals.
Base P a ís  V a le n c iá .
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OUADRE 406
M ITJÁ PRINCIPAL DE SEGUIMENT DE LES NOTICIES SOBRE EL PAÍS
VALENCIÁ SEGONS :RECORD DE VOT* EN LES ELEC.GRALS. D'OCTUBRE 1982
MITJÁ AP UCD CDS PSOE UPV PCE ABST.
RÁDIO 27,2 17,5 37,6 30,2 17,3 30, 5 33,1
PREMSA/REV. 21,4 6, 8 24,8 14,0 30,4 41, 7 10,7
TELEVISIÓ 46,4 72,3 37,7 50,0 52,3 27, 8 U) o

N/C 5,0 3,4 5,9 13,1

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 407
MITJÁ PRINCIPAL DE SEGUIMENT DE LES NOTICIES SOBRE 
EL PAÍS VALENCIÁ SEGONS ESCALA D'IDEOLOGIA POLÍTICA*

MITJÁ
ESQUERRA
(1 -2 ) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

RÁDIO 35,2 31,5 24,9 0000(N 65,6
PREMSA/REV. 25,9 16,4 19,4 20,7 4,2
TELEVISIÓ 38,9 46,7 48,8 42,1 30,2
N/C 5,3 7,0 8,3

Font: CIS, octubre 1984. Estudi 1437.Elaboració própia. 
* En percentatges verticals. Base País Valenciá.
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OUADRE 408
FREOÜÉNCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE

EL PAÍS VALENCIA SEGONS ESCALA D' IDEOLOGIA POLÍTICA*

FREQÜÉNCIA
ESQUERRA
(1 -2 ) (3-4) (5-6) (7-8)

DRETA
(9-10)

DIARIA 34,1 24,3 25,0 2 2 , 6 23,5
ALG.V.SETM. 44,1 41,6 41,0 51,2 34,3
QUASI MAI 14,6 27,2 29,0 23,3 30,9
NO MAI 7,3 6,4 4,5 2,9 11,4

Font: CIS, novembre-desembre 1988. Estudi 177 4. Elaboració
própia.* En percentatges verticals. Base País Valenciá.

OUADRE 409
INFQRMACIONE QUE S'HAN TINGUT EN COMPTE

A L'HORA DE DECIDIR EL VOT*
INFORMACIÓ PAÍS VALENCIA ESPANYA
INTERVENCIÓ LÍDERS 
PRG. ESPECIALS TVE 51,9 39,1
INFORMACIÓ TELEDIARIS 51,6 40,7
INFORMACIÓ PREMSA 29,6 27,1
INFORMACIÓ RADIO 38,1 27,6
ASSISTÉNCIA MITINS 14,2 12,3
Font: CIS, juliol 1986. Post-Electoral Generáis 1986. 
Estudi 1542. Elaboració própia. Base País Valenciá 
i Global.* Percentatges verticals deis que declaren 
haver tingut en compte.
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QUADRE 410
DISTRIBUCIÓ PER COMUNITATS AUTÓNOMES DE LES INFORMACIONS 
QUE S'HAN TINGUT EN COMPTE A L'HORA DE DECIDIR EL VOT*

LIDERS PROG. 
C.AUTONOMA ESPECI. TVE

INFORM. 
TELEDI.

INFORM.
PREMSA

INFORM.
RADIO

ASSIST
MÍTINS

ANDALUSIA 40,4 39,5 23,7 23,7 15,8
ARAGÓ 31,7 40,3 22,9 27,9 1 0 , 1

BALEARS 38,4 41,2 23,6 24,0 5,6
CANÁRIES 37,8 *

00CQ 23,7 24,6 8,3
CASTELLA/LLEÓ 37,1 37,4 26,0 25,0 1 0 , 0

CATALUNYA 45,1 47,4 27,8 27,7 7,6
EXTREMADURA 31,1 33,5 17,2 24,4 10,4
GALÍCIA 31,8 35,8 28,6 28,9 12,9
NAVARRA 33,2 32,8 33,2 30,4 15,8
MADRID 36,2 38,9 32,4 30,1 13,0
CAST./LA MANXA 32,6 34,4 18,2 19,7 1 1 , 0

MURCIA 36,6 38,3 26,9 20,5 18,2
ASTÚRIES 48,7 48,7 35,5 35,7 16,2
RIOJA 39,3 42,0 30,0 31,0 12,4
CANTABRIA 29,3 23,6 2 1 , 0 20,3 9,0
P. VALENCIA 51,9 51,6 29,6 38,1 14,2
P. BASC o00<N 34,2 31,1 26,1 14,9
Font: CIS, juliol 1986. Post-Electoral Generáis 1986.Estudi 
1542. Elaboració própia. Base Pais Valenciá i Global.* 
Percentatges horitzontals deis que declaren haver tingut en 
compte.

231



QUADRE 411
FREQÜENCIA DE SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE 

EL PAÍS VALENCIA SEGONS AUTOIDENTIFICACIÓ LINGÜÍSTICA*

FREQÜENCIA

DIARIA 
ALG.V.SETM. 
QUASI MAI 
NO MAI

CASTELLANO
-PARLANT

16,2
37,1
30,0
16,4

VALENCIANO
-PARLANT

2 2 , 8
39.6
23,4
13.6

BILINGÜE

22,9
44,5
24,8
7,5

Font: CIS, novembre-desembre 1988. Estudi 1774. Elaboració
propia.* En percentatges verticals. Base Pais Valenciá.
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CAPÍTOL 1

En eixe moment estem tots polititzats; 

s'ha de produir el trencament
ENTREVISTA A SALVADOR BARBER. GENER 1995.

-Per comengar d'aíguna manera, voldria que comengares per contar-me, 

breument, com t'entrá el cuquet del periodisme, com comenges, on fas les 

primeres armes.

-Jo vaig comentar en el periodisme de pura casualitat, com són aqüestes 

coses normalment. Estava matriculat a Saragossa per a fer Veterinaria, quan vaig 

conéixer una emissora de radio d'una forma absolutament casual, vaig entrar, em 

vaig fer amic deis qui havia allí. Aixó era a Bunyol, i em digueren, "per qué no te'n 

véns demá que volem fer un informatiu...?" Era a Pestiu, em va agradar Pambient, 

em vaig enganxar i quan va acabar l'estiu em vaig matricular en una Escola de 

Periodisme que hi havia ací, de PEsglésia, en lloc d'anar-me'n a fer Veterinaria. 

Després ens examinárem a Madrid i, bo, simultániament jo ja estava fent radio a 

Bunyol. Després, en una emissora que hi havia ací, que era Radio Túria, feia les 

dues alhora, els caps de setmana anava a Bunyol, entre setmana feia programes 

ací, a Radio Túria, que la dirigía, no sé que se n'ha fet, Gonzalo Zaragoza. Li he 

perdut la pista. Mentrestant convocaren un curset de locutors i redactors en una 

emissora que era Radio Joventut de Burjassot. Jo estava matriculat i vaig fer el 

curset; hi havia un lloc de locutor, dos de redactor i no sé qué més, i a mi 

m'agafaren. Jo volia ser redactor, pero m'agafaren per a locutor. Aixó ho vaig 

comengar a Pestiu del 64, més o menys. L'any 65 es quan es produeix el Decret 

Fraga.

-El 66, la Llei de Premsa i Impremta?

-No vull dir la Llei de Premsa; una cosa que era el Pía Transitori
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d'Ordenació de les ones mitjanes. Llavors, Radio Joventut, que tenia uns estudis a 

Valéncia, al carrer de Verónica, i uns altres al mateix Burjassot, es va fusionar com 

La Voz de Levante; eren totes les emissores aquelles del "Movimiento", les 

emissores del sindicat, ací a Manises, pense. Hi havia La Voz de Levante i la 

Cadena Azul. Es va fusionar alió i la gent que estava en practiques o contractada, 

pense que cobrava mil pessetes o una cosa d'eixes per fer sis hores diáries i 

dotze els diumenges, pero estava matant el cuquet. Aleshores ens quedárem al 

carrer. I em vaig assabentar que s'acabava de muntar també, fruit d'eixa 

reconversió de les ones mitjanes, totes les parroquials havien desaparegut també, 

Radio Popular de Valéncia. Hi vaig anar amb uns guions. L'emissora estava en 

formado, vaig comengar com a guionista d'un programa de matí, a primera hora, i 

ais mesos ja vaig entrar de redactor i ja vaig estar de redactor vint anys 

prácticament. Vaig acabar la carrera i, mentrestant, jo estudiava Filosofía, 

treballava allí i feia col.laboracions aíllades en el Levante, molt poques. Així que, 

quan vaig acabar la carrera, 70 o 71, immediatament vaig entrar de redactor en 

Las Provincias.

-Pero mantenies també la rádio?

Sí. Era una professió que estava molt mal pagada i treballaves com un 

negre. A Las Provincias vaig comengar a fer una página de reportatges de carrer, 

d'informació d'entrevistes, tots els dies.

-"La Calle" es deia aixó, no?

-Exactament, "La Calle". Eren entrevistes i coses d'eixes i una columneta 

amb noticies breus i tal. Jo parlava amb cangonetistes, cantants, escriptors; el que 

passava per Valéncia. Llavors, es va produir alió de P"espír¡tu del 12 de febrero" 

d'Arias Navarro, comengaren les associacions polítiques. La noticia comengava a 

ser la política.

-Donar veu a l'oposició.

-Bo, no era l'oposició, perqué en el primer moment era alió que es deia «el
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sano espíritu de pluralidades dentro de lo que es la ideología común», o no sé 

qué, com es deien aquelles?, ja no me'n recordé.

-"Asociaciones políticas"

-Comentaren també a florir els partits de 1'oposició, el Partit Comunista, el 

Partit Socialista, i vaig comengar ja a fer entrevistes. Ciar, no es podia parlar 

directament; jo no entrevistava Manolo del Hierro, com a socialista. José Luis 

Albiñana, «un abogado profundo conocedor de la ideología socialista»; era una 

fórmula que utilitzávem, no? Arriba un moment que hi havia molta informado, la 

página es va convertir en una página d’entrevistes i d'informació de política i una 

seccioneta curta que l'anomenávem «El Patio», que la inaugurárem precisament 

en una visita que va fer Felipe González a Valéncia que parlá en les escoles 

professionals de Sant Josep.

-Sí, ais jesuites. Va fer el discurs dalt d'una escala.

- Cert. Va donar el míting des de Péscala, perqué hi havia una amenaga de 

bomba. Bé. Així va comengar la meua activitat com a periodista polític. Després 

vaig deixar Las Provincias, em dedicava a la rádio, feia els informatius i per la 

vesprada un magazine, mentrestant vaig entrar a fer un programa setmanal 

cultural en Aitana, al Centre Regional de Televisió Espanyola, després, peí gener 

del 83, em vaig fer cárrec de La Hoja del Lunes. I bo, Rádio Nacional ací i ara 

Rádio Nacional a Madrid.

Tomem a eixe període predemocrátic, quan está a punt de morir-se 

Franco, que és quan tu entres a Las Provincias, quin era l'ambient que es 

respirava en el diari? Com eren les relacions deis professionals amb la propietat 

del mitjá, si els Controls eren molt rígids, si hi havia prou marge per a anar fent...

-En la redacció de Las Provincias hi havia una plantilla de persones d'edat, 

no hi havia una generació intermédia. Entrárem en eixe moment, tal vegada amb 

mesos de diferéncia, Paco Pérez Puche, Fernando Herrero i jo, els tres de la 

mateixa edat, quan Consuelo va assumir la sots-direcció del periódic. Consuelo
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Reyna va voler rejovenir alió i ens va dur a nosaltres que acabávem de fer la 

carrera i teníem una certa experiéncia. La veritat és que es va treballar durant 

alguns anys molt a gust, i s'ha de reconéixer que Las Provincias va ser un periodic 

que va estar en l'oposició clarissíma al franquisme.

-Sí, aquell període en qué es dóna veu a l'oposició.

-També s'ha de reconéixer que un paper important que jugava 

fonamentalment Consuelo Reyna era que, quan hi havia detinguts, cridava ella o 

ens indicava a algú que cridárem. Cridávem a la policia social per a demanar 

quants detinguts hi havia. La funció d'agó era que saberen que el periodic estava 

assabentat i que no es passaren amb ningú. És a dir, que es va fer un paper 

important; se li dona veu a l'oposició, al nacionalisme en un moment determinat, i 

el periodic va estar en una línia molt progressista durant uns anys.

-Respecte a les autoritats, hi hagué tensions especiáis?, récordes algún 

moment?

-Home, les tensions especiáis eren permanents, és a dir -entre una altra 

vegada en la nit deis temps-, jo recordé com una heroícitat el dia que se'ns va 

ocórrer, prácticament en assemblea amb les dues persones que t'he anomenat i 

tal vegada amb la própia Consuelo Reina, amb aquelles coses de sindicats que 

arribaven amb el seu encuny i es publicaven, i un dia ens ficárem a canviar titulars 

de les notes de sindicats i alió es va viure amb una certa tensió, perqué en lloc de 

posar «sindicato del corcho», dones posávem «Decrece el número de 

empledados en el sindicato del corcho». Després llevárem algunes coses que ara 

resulten coses molt pintoresques, pero bé, després de llevar el titular i en veure 

que no érem detinguts en fer-se de dia, dones comengárem a llevar títols, perqué 

eixes notes venien amb el «Excelentísimo señor Gobernador y Jefe Provincial del 

Movimiento don», i ja comengárem a llevar els «excelentísimos» i coses 

d'aquestes, després ja ens atrevíem a reconver-tir els textos, a fer informació, i a 

poc a poc...
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Tensions n’hi havia, evidentment. Les tensions en aquell moment arribaven 

més directament al director, Ombuena, que a nosaltres, no?, a nosaltres ens 

arribaven de gaidó. Sí que hi hagué algún deis companys que t'he indicat, que el 

crida el governador civil, Ruiz de Sánchez Malo, i li dona una renyina fortíssima 

perqué s'havia permés publicar una noticia on deia que havia pujat el preu del 

metre cúbic d'aigua per al consum de no sé quina cosa, diu «la noticia no ha sido 

bien acogida por», com era normal, li muntá una renyina fortíssima, pero cridant i 

ficant-se roig, el tipus.

-A partir de quin moment comenga a notar-se, diguem-ne, més llibertat en 

l'activitat periodística?

-S'anava notant, no et diré dia a dia, pero sí diria que mes a mes. El 

franquisme s'anava aflebint i nosaltres anávem pujant el Mistó. És un procés, no hi 

ha un moment; no, a partir de la mort de Franco encara hi ha por i preocupado. 

Era una época de tensions amb les autoritats, home, tensions, per exemple, amb 

la policía, dones hi havia vertaderes tensions perqué la gent que féiem 

habitualment informació política, després ho vaig poder saber perqué m'ho contá 

gent de dins, duiem el que s'anomenava «cola»; ens ficaven un social per a 

seguir-nos i si tu quedaves amb algú per a fer una entrevistra, dones anava el 

social, i féiem vertaderes peripécies, és a dir, jo entrava i deixava el meu cotxe 

aparcat a la porta de l'Albereda, estava un temps, eixia per la porta de darrere, 

agafava un taxi, em deixava en Sant Agustí i allí m'arreplegava algú. Els partits 

també tenien els seus mecanismes de protecció i mai et deien exactament on 

anava a ser l'entrevista o la roda de premsa; et recollien ells.

-La relació amb els polítics, és a dir, d'una banda els periodistes prenen un 

protagonisme social, i el fet que els polítics no poden parlar i els periodistes són 

els instruments deis polítics per a poder arribar a la gent...

-Aixó está tornant, eh?, en aquest moment també.

-En aquell moment, aixó implica que els periodistes tenen una relació amb
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els nous actors, que és un poc especial, que no és la normal.

-No és la normal. Hi ha una relació que, més enllá de ser el periodista i el 

protagonista de la noticia, dones hi ha una complicitat, perqué tampoc els 

periodistes en eixe moment estem fent exactament periodisme; en eixe moment 

estem tots polititzats, s'ha de produir el trencament...

-Aixó arriba a pactes o aliances?

-No hi ha pactes escrits, sí hi ha complicitats. Tots participem un poc de tot, 

un poc els polítics tan de periodistes i els periodistes de polítics, tots junts.

-També hi havia molt de l'altre periodisme.

-Sí. Havies d'anar molt en compte. En algunes redaccions hi hagué 

tensions entre redactors. Jo he vist en un semisoterrani de la Diputado, amb motiu 

del lliurament deis premis "Valéncia" de Literatura, un periodista, entre cometes, 

encañonar amb una pistola un altre periodista, «eres un rojo». Ciar, que el 

periodista entre cometes era inspector de policia.

-Ja sha mort Franco, estem pels setanta...

-De la mort de Franco tinc jo una anécdota histórica; estávem de guardia en 

Las Provincias, Vicent Andrés Estellés de redactor en cap i jo de redactor, i 

estávem xerrant, i de sobte sentírem les campanetes del teletip. Dic «será l'hora», 

perqué el teletip de tant en tant feia «tin-tin-tin, las tres y cuarto», i vaig jo a la sala 

de teletips i li dic «Vicent, que s'ha mort, Vicent, que s'ha mort», «de veritat?», 

«s'ha mort, s'ha mort», s'abragá a mi, i estiguérem plorant un temps allí, «Vicent, 

Vicent, hem de fer el periodic!», plorant d'alegria, collons, va ser un moment molt 

emocionant que no se m'oblidará mai. Cridárem a la resta de la redacció, a 

Consuelo, i comengárem a fer el periodic. Hi havia molta tensió; recordé que vaig 

estar en un homenatge que van fer els feixistes al momument de José Antonio i 

era de pegar a fugir.

-Entrem de pie en la transido?

-La recordé com una etapa de manifestado darrere de manifestació, hi
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havia vegades que la mateixa vesprada corríem per a informar de tres 

manifestacions, Pepe Penalba, el fotógraf, i jo les corríem. Anávem amb roba de 

correr les manifestacions quan ens solidaritzávem. I quan no, era molt subtil el 

tema, anávem amb vestit i corbata. Aleshores la policía no ens deia res.

-A partir d'un cert moment comenga a haver moviments per a crear mitjans 

de comunicado diferents, i apareix aquella experiéncia de La Marina, que duia 

Pérez Benlloch, després el Dos i Dos que va durar molt poc i, sobretot, la més 

important que va ser Valencia Semanal. Com récordes alió?

-Jo vaig col.laborar en dos o tres números, perqué al tercer, -vaig a contar- 

ho i no ho he contat mai- i no vaig a dir-te qui em va dir «home, no passaria res 

que fores un poc més monárquic, eh?, i no semblares massa catalanista», i li vaig 

dir «dones mira, jo no sóc monárquic, acabem ací», i me'n vaig anar.

-Aixó era quan la revista estava controlada per un sector de la UCD, els 

antics Unió Democrática del País Valenciá?

-La Democrácia Cristiana, que concretament estava Vicent Ruiz Monrabal.

-No seria Amadeu qui et va dir aixó?

-Jo no et dic res. El missatge va ser que no fóra tan catalanista, cosa que jo 

no he sigut mai, perqué massa nacionalista no he sigut mai.

-El paper de Valencia Semanal, com el veus tu dins el seu context 

historie?

-Com tot el que es publicava des d'una perspectiva progressista, dones 

jugava un paper aglutinador de tots els corrents, un dinamitzador social, i va ser 

un paper important en alguns moments. A banda de l'anécdota que t'he contat, 

dones va ser una finestra nova oberta a la llibertat.

-Alguns han interpretat, jo no sé si li han donat més importáncia de la que 

va tindre la revista, que va jugar un cert paper provocador respecte al món de les 

falles.

-Home, aixó també, exactament com ho has dit. En eixe moment també
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jugava el mateix paper la Turia.

-Valencia Semanal podría haver fet un paper, a cavall entre, salvant totes 

les distancies, el Cambio 16 i Cuadernos para el Diálogo. Valencia Semanal no 

era res de tot aixó?

-L'ámbit era de Comunitat Valenciana, de provincia de Valéncia 

prácticament. Tot el que era antifranquisme tenia connotacions i jugava papers 

molt similars a favor de la democracia. També va ser una escola de periodisme. És 

una revista d'informació compromesa amb la llibertat. Dir aixó ara no sembla dir 

molt, pero aleshores era molt. Era també un signe d'identitat, a més de ser una 

publicació, era una pancarta sota el brag.

-S'acaba Valencia Semanal i comenga quasi immediatament el Diario de 

Valencia. Tu no tingueres cap relació amb el diari indirectament?

-No, no.

-I com a diari, com a projecte periodístic, com el veus?

-Un projecte il.lusionant, pero des del meu punt de vista se'ls esvara de les 

mans, se'ls en va anar de les mans fins i tot d'una manera organizativa, no? Una 

plantilla massa nombrosa amb un capital curt; va fallar el projecte empresarial 

básicament. Com a lector, va tindre una hiperpreocupació per les minories, i ciar, 

les minories no compren diaris o en compren pocs. Era una utopia, preciosa com 

totes les utopies, peró després falla com a estructura empresarial i quant a 

producte periodístic. Allí un accionista de mil pessetes, anava per la nit a veure 

qué deia l'editorial i volia que la canviaren. Va náixer també en un moment que ja 

no era de tanta aglutinado antifeixista. Cadascú anava per la seua banda, pels 

seus interessos, el seu partit.

-I Las Provincias també es decanta pels seus interessos.

-Igual que a la Junta i la Mesa del Consell estaven els demócrata cristians, 

els nacionalistes, els comunistes i comencen cadascú a anar-se'n al seu lloc, 

dones Las Provincias se'n va al seu lloc i es converteix en un diari conservador,
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opció que no és la meua, pero que jo respecte.

-Per entendre'ns en la comparado, La Vanguardia també és un diari 

conservador, m'entens?, yufl dir que probablement Las Provincias podia haver fet 

un altre paper.

-Quina cosa haguera fet La Vanguardia si a Catalunya hi haguera 

problemes d'identitat? No ho sabem. Mira, et vaig a donar una clau; quan el 

Consell pre-autonómic, jo li vaig fer a Albiñana una entrevista per a Las 

Provincias. Tu saps qui estava assegut darrere de la taula, amb Albiñana?

- Manuel Broseta

-Que contestava i matisava les preguntes. Després Manuel Broseta va jugar 

un paper molt important en Paltra opció, en l'opció UCD i en les senyes d'identitat i 

tal. Eixa és l'opció que va seguir Las Provincias, evidentment. I no ho oblides, 

algunes preguntes d'Albiñana les contestava Broseta. També es planteja la UCD 

que té un camp de captació de vots en una manera d'entendre les senyes 

d'identitat, no? Veuen una mina en el tema de les senyes d'identitat. També 

reconec que es manipulen emocionalment des d'un costat i des de l'altre, eh?, i 

es crea un problema que a la millor no haguera sigut tal si s'haguera plantejat des 

d'una racionalitat integradora. S'ha de reconéixer que el Consell va fer un paper 

important, per exemple, quant a símbols, i va tractar d'aglutinar. Súpose que 

s'intenta accentuar el problema per tal d'obtindre vots.

-Hi ha manipulacions molt clares; Las Provincias en cap moment va dir 

que la bandera que havia adoptat el Consell era exactament la mateixa que tenia 

la Diputado General d'Aragó, o quan ataquen Albiñana, que cada vegada que 

eixia del Palau de la Generalitat el corrien, alió de la rebentaplenaris i tota 

aquella colla. La meua pregunta, tu que coneixes un poc el diari per dins, és si hi 

ha una operado clarament política, una consciéncia del que s'está fent, en el 

sentit de dur les coses cap a una determinada línia?

-Jo súpose que sí, t'ho he dit abans. Las Provincias pren una opció
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determinada, política, que és l'opció UCD, que ací té unes peculiaritats, la UCD i 

els personatges de la UCD, que no té a nivell estatal. És a dir, per exemple, Abril 

Martorell és un home que juga ací des d'una perspectiva dura. En canvi, és el 

progressista reconegut a nivell d'Estat; tu no coneixes des de Valéncia l'Abril 

Martorell que et conten des de Madrid o des de Sevilla.

-I comencen les "accions" del GAV i les agressions a gent i a Sanchis 

Guarner el maten a disgustos i amenaces de bomba.

-El nacionalisme també es radicalitza molt, no hi ha voluntat de diáleg per 

cap deis bándols, i súpose que no hi ha eixa voluntat, dones uns per falta de 

transigéncia, els altres perqué veuen una mina electoral ací.

-No creus que també hi ha una desproporció de mitjans considerable? 

Uesquerra en general i el nacionalisme no tenen instruments de comunicado 

com té la dreta; está Las Provincias, Levante és del «Movimiento» i després de la 

cadena de l'Estat, «medios de comunicación social del Estado». Vull dir, que aixó 

és una clau important per a entendre la batalla de Valéncia, no?

-Sí, sí, absolutament.

-Bo, quan el Diario de Valencia fracassa, la segona operado, Noticias al 

Dia, com la veus?

-Més racional des del punt de vista empresarial, té el mateix problema que 

solen tindre tots els mitjans de comunicació que naixen; no hi ha mai capital i es fa 

en unes condicions de precarietat que fan inviable qualsevol projecte. El 

problema que va tindre Noticias, tal com ho vaig veure jo, és que si Noticias 

haguera aguantat un any més s'haguera consolidat. Un projecte periodístic 

necessita temps i diners.

-Els empresaris i la gent que té diners ja están bé amb Las Provincias i no 

necessiten més...?

-Están bé amb Las Provincias, están bé amb el Levante. No hi ha tampoc, 

perqué aixó és una vocació com un altra qualsevol, editors periodístics. Home, és
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un mercat difícil, el de Valéncia, perqué hi ha dos diaris molt consolidáis en el 

temps i en la difusió i, ficar un altre producte és molt difícil.

-L’operació aquella del Levante de la subhasta i tot aixó com... ?

-És una operació que encara no he entés.

-Parlem un poc, si et sembla, del període socialista. Et demanaría com és 

que ha canviat tan poc l'estructura de la premsa en el cas valenciá, és a dir, 

seguim tenint una estructura provincial; uns diaris a Castelló, uns diaris a 

Valéncia i uns diaris a Alacant. Els intents del tercer diari a la ciutat de Valéncia 

han fracassat. Potser ¡'única novetat és que els diaris de Madrid com El País, 

Diario 16, ABC han anat entrant.

-Sí que ha canviat l'estructura, eh?, l'estructura impresa no, pero 

l'audiovisual, tenim Canal 9, un grapat d'emissores noves, ha canviat l'estructura 

d'una manera important. Quant a premsa impresa, t'hauria de respondre el mateix 

que abans, és a dir, els intents que hi ha hagut han fracassat sempre per part deis 

empresaris, no ha sigut mai un problema de periodistes, perqué s'han fet coses 

periodísticament interessants, si no que el problema ha sigut sempre un problema 

d'empresaris.

-No et sembla un poc perillos, per dir-ho d'alguna manera, el procés de 

concentrado en la premsa autóctona, el fet que Levante i Información siguen del 

mateix propietari que a més és el propietari d’una cadena, l’única no participada 

de capital estranger? No hi ha un cert perill per a la comunicado valenciana que 

aquest senyor puga decidir un dia vendre els diaris? No és perillosa eixa 

concentrado a hores d'ara?

-A més a més, t'he de contestar que a un periodista el que li interessaria és 

que hi haguera tres-cents diaris valencians, la concentració de mitjans de 

comunicació sempre és perillosa, a qualsevol nivell, audiovisual o de mitjans 

impresos, sempre és perillosa, perqué a més concentració menys pluralitat, i a 

menys pluralitat més risc del que tu has dit. Pero la realitat és eixa.
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-A quina cosa obeeix tot eixe interés de la premsa de Madrid en aquest 

mercat, quan d'una altra banda diem que hi ha dos diaris molt consolidáis i que 

el mercat és difícil?

-Valéncia és una plaga molt bona des del punt de vista económic, de 

concentració de població, i és lógic que les empreses tracten de fer mercat, 

perqué és més apetitos vindre a Valéncia que anar-se'n a una provincia de 

Castella.

-Creus que aixó fará mal ais diaris d’ací?

-No, jo pense que aixó és un altre producte i no té res a veure. Per més 

intents que fins ara s'han fet, la realitat és que els periódics valencians són Las 

Provincias i Levante, i la resta són diaris de Madrid que, a més, donen informació 

de Valéncia. Per planes i planes que hi duguen, els diaris de Valéncia són els 

d'ací; així cree que ho veu el comprador. Me'n recordé, per exemple, de la Hoja 

del Lunes que jo dirigía, quan ix El País dilluns, dones nosaltres no ho notávem. 

El País venia, pero nosaltres també. Nosaltres érem el diari de dilluns de Valéncia 

i segurament hi havia gent que comprava El País i el nostre. Nosaltres no ho 

notárem mai.

-Ho notareu quan van eixir Provincias i Levante, no?

-No sé si es notaría perqué jo ja no estava.

-Podríem dir que a partir d'eixe moment comenga la crisi de la Hoja del 

lunes?

-Sí, i per aixó eixiren; aquesta és la meua interpretado del tema.

-En relació amb aixó, la penosa caiguda i desaparició de rAssociació de la 

premsa, no era reconvertible, com han fet a Catalunya, en un col.legi de 

periodistes? Era precís que s’enfonsará... ?

-La historia eixa sí que la conec molt bé. Hi hagué un grup que duia la Hoja 

del Lunes en un moment donat i també hi havia una directiva que portávem un 

projecte empresarial que donava molts bons resultats, de vendes, passava deis
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cent mil. Hi hagué vegades de cent vint mil exemplars. Quan comengárem 

nosaltres, aixó va ser peí 83, la Hoja estava pels setanta mil exemplars, amb molt 

poques planes. Passárem, tirávem quadernets i tal, a números de més de cent 

planes, de més de cent mil exemplars. Estava el producte molt consolidat. Tant 

consolidat que nosaltres ja teníem problemes de rotativa i haguérem de comprar 

una rotativa i ficar-nos en una inversió de tres-cents milions, una inversió totalment 

planificada que estávem pagant religiosament, perqué la Hoja produía un benefici 

al voltant de cent noranta milions de pessetes anuals. Llavors, quan es plantegen 

unes eleccions, la persona que encapgalava l'Associació de la Premsa ja no es 

torna a presentar, Iñaki Zaragüeta. Pensávem que les guanyávem de correguda; 

ni es va fer campanya, ni ens preocupárem, i aleshores ens va guanyar una 

candidatura per catorze vots. Era gent prou nova, amb molt poca experiéncia, prou 

desconeguda.

-Arrosseguen tots els periodistes joves...

-I els vells; mogueren els vells amb qué els anaven a donar no sé qué, 

perqué nosaltres ens estávem quedant sense diners, cosa que era absolutament 

falsa, i no ens preocupárem de la campanya, déiem «bo, "los jóvenes halcones" 

no tenen res a fer, agó está funcionant i está bé». Ens guanyen les eleccions i 

comencen a intentar muntar escándols -eren "jóvenes halcones" de l'escola de 

Mario Conde. El primer que fan és contractar auditories caríssimes, dissenyadors 

que cobraven milions i milions, tot s'auditava. Jo vaig aguantar amb eixa situado 

tres mesos, em sentia absolutament incomode a nivell ideológic, també és veritat 

que tampoc es clavaren ideológicament de moment. Comengaven a dir que 

«s'han de reduir les col.laboracions, perqué reduint les col.laboracions 

estalviarem diners i podrem canviar els aplics de l'Associació de la Premsa». De 

veritat. Jo estava fart i me'n vaig anar. La gent se'n va anar. Comengaren a retallar 

i el diari comengá a caure, en tres mesos perderen tres mil exemplars. Reconegut 

pels altres editors, la situado ací era perfecta per a tots; ells descansaven els
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dilluns, s'estalviaven molts diners, perqué treballar els diumenges suposa 

pagaments extres, la cartera de publicitat tampoc creix massa perqué els que 

s'anuncien diuen, «jo tinc vint milions enguany per al Levante, o no sé quants per 

a Las Provincias», i no en posen més, aleshores la situado era perfecta, perqué la 

Hoja era un producte fort, féiem de tap de bassa, no? El perill era que si la Hoja no 

apareixia, dones podia entrar un diari d'aquests de Madrid i generar un costum. La 

satisfacció que tinguérem, entre cometes, era que, quan ja estava tot enfonsat i les 

pérdues ja sumaven no sé si vuit-cents milions de pessetes, aleshores es va 

plantejar una moció de censura i es va formar prácticament per aclamado una 

directiva on estávem tots els que havíem eixit. Ho intentárem, pero ja era massa 

tard -allí estava Luciano Romero i José Luís García que van treballar molt en el 

tema- pero ja tornárem massa tard i se n'aná tot a fer punyetes.

-És prou lamentable perqué és novament iniciar un procés d'organització

-Ara han muntat l'Ateneu, precisament ahir vaig estar parlant amb Ramón 

Ferrando perqué vull anar a donar-me d'alta.

-La teua experiéncia en la Televisió Valenciana, com la récordes?

-No vaig tindre problemes. El problema és que no mai devia d'haver fet el 

programa que vaig fer, un programa estel.lar que no era el meu programa. 

M'haguera sentit més cómode en una experiéncia més periodística. De tota 

manera és una experiéncia que está ahí, i ja ningú m'ha de contar qué és fer un 

programa en directe amb vuit cámeres.

-Com veus el panorama actual en la comunicació d'ací?, hi haurá canvis 

importants o agó está prou estabilitzat... ?

-Aixó t'anava a dir. El mercat deis mitjans de comunicació a nivell nacional 

és un mercat on s'estan produint canvis molt importants, i els que es produiran, 

pero en canvi, en contraposició al mercat nacional, el mercat de la Comunitat 

Valenciana está absolutament establert i está molt consolidat i jo veig molt difícil 

que es produesquen canvis ací, canvis estructuráis.
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-Probablement no t'ho haurás plantejat mai, pero si hagueres de fer una 

mena d'examen de consciencia deis principáis encerts i els principáis errors del 

periodisme valencia, des de la transido fins a l'actualitat. Quines coses hi 

destacarles?

-El problema que tenim ací és que som molt crítícs amb tot, sempre tenim 

una certa sensació de menyscapte de les nostres coses, aixó ha passat sempre, 

els valencians som molt iconoclastes, pero a Chora de la veritat tu mires els diaris 

d'ací, amb les seues virtuts i els seus detectes, home en comparació amb la resta 

de la premsa regional d'Espanya són uns productes, després estarás d'acord o no 

ideológicament amb ells, peró són productes de primera magnitud. Jo pense que 

ací s'ha fet i s'está fent un bon periodisme, en la mesura en qué ara s'está fent un 

bon periodisme o no a nivell nacional, peró está en la línia, en molt bona línia del 

que s'está fent, sincerament. Detectes que hem tingut ací? Dones ací, d'uns anys 

engá, s'ha introduít una mena de batalla campal del periodistes i aixó ha 

destabilitzat molt la professió, els insults, clavar-nos els uns amb els altres, 

convertir-nos en noticia els periodistes, cosa que pense que ací comengárem 

abans. Els confidencials deis periódics es dediquen a clavar-se els uns amb els 

altres, i aixó pense que és un error, per a la professió més que per a la societat.

-Creus que és possible un projecte, com siga, de diari en valencia?

-Pense que no, perqué el problema és que no tindria lectors. Si el projecte 

fóra económicament viable, ja estaria fet, hi hauria una empresa, que ni tan sois 

tindria per qué ser valenciana. Les coses en un món que es regeix per l'economia 

de mercat es fan quan són viables económicament. Seria interessant, positiu i 

bonic, dones sí, peró pense que és una utopia. El manteniment i l'expansió del 

valenciá está ciar que és l'áudio-visual, la rádio i la televisió, fonamentalment la 

televisió. Mira, jo vise en un poblé que és castellanoparlant absolutament i la gent 

veu Canal 9 com una opció més, ho entenen perfectament i súpose que 

d'entendre'l acabaran parlant-lo.
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CAPITOL 2

Som anécdotes en la realitat dfaquell moment
ENTREVISTA AMB FERRAN BELDA. 24 DE FEBRER DE 1993

-Com récordes la teua activitat periodística durant la transido política?

-Jo entre a treballar en Valencia Semanal en 1979 i, per tant, et puc parlar 

de la meua experiéncia com a periodista des del 1977. És el moment de Peufória 

valencianista, la lluita per PEstatut... És a dir, jo conec una transido, pense, que 

tardana. Com ha canviat la cosa des de la mort de Franco? Des del que jo conec, 

et puc dir que a RNE hi ha la mateixa estructura, la mateixa redacció que hi havia 

en temps de Franco. En aquell moment, hi ha, si més no, tres pistóles en la 

redacció. Tres pistóles de foc, no metafóriques. Hi treballa fins i tot un policía, 

curiosament demócrata i amant de Machado. En f¡, és una redacció franquista, en 

la qual Púnica nota discordant som jo mateix, Toni Mestre, José Manuel Alcañiz. 

Les relacions són molt violentes.

Peí que a mi respecta, soc objecte d'una persecució constant i arribe a 

rebre fins i tot amenaces internes. Quan Patemptat contra El Papus, jo estava fent 

els informatius en valencia, els primers que es fan en la rádio, i em tenia que 

limitar a donar el mateix butlletí horari, peró mitja hora després i en la nostra 

llengua. La noticia en castellá deia "se desconoce la identidad de los autores" i jo 

afegisc "peró hom suposa que es tracta d'elements d'extrema dreta". Aleshores, 

una persona de la redacció crida a Vicente Giner Boira, li conta el cas i li demana 

que munte un número contra mi. Giner Boira crida al director que llavors era 

Antonio Montoro, un senyor de Múrcia próxim a POpus Dei, i li demana la meua 

destitució. L'home em conta el cas; que han demanat el meu cap i que no té més 

remei que cedir-lo, perqué la situació está molt difícil i ell no vol arriscar-se. Al 

remat, em va plantejar que em prenguera vacances, que tornara al cap d'un 

temps i que procurara no fer-me de notar massa. Allá estava el sogre de Martín
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Villalba, president del GAV, col.locat avui dia per Unió Valenciana cree que en 

| bombers. Aquell home es permetia venir a dir-me com tenia de redactar les
i

noticies. I un dia li vaig dir que es cuidara moltíssim de donar-me instruccions o 

acabaríem malament. Se'm va presentar Martín Villalba dient-me que, com 

continuara amenaqant el seu sogre, em partiría la cara...

La veritat és que sembla molt pel.liculer, pero, la redacció de RNE en Baró 

de Cárcer era un quadrat dins del qual hi havia un corredor que anava unint els 

despatxos amb un pati de llum central. I quan el travessava, tenia la sensació que 

de sobte s'obriria una porta i em pegarien una punyalada en l'esquena sense 

que saberen qui me l'havia pegada. Aixó era una auténtica psicosi. Hi estávem 

I convivint la nova realitat del país i la vella que es resistía ferotgement al canvi. Allí,

| per exemple, treballava un deis primers dirigents d'AP, encara molt franquista. 

Treballava un deis promotors de FN en Carcaixent, el qual afortunadament va 

derivar cap a posicions únicament conservadores. Alió era un niu. Com es diluíx 

aixó? Dones com s'ha fet en un país que no ha fet el trencament. El temps, que no 

perdona, ha anat jubilant a uns, fent morir a uns altres i...

-L'impuls reformador del govern, per dalt, va moderant-los i controlant-los 

perqué no facen...

-Bo, peró no penses que la UCD podia controlar tot alió. Fins i tot els 

directors nomenats ja pels socialistes han de batallar amb una tropa que és 

totalment contrária. Fins fa poc, encara hi treballava algún deis elements més 

radicáis d'aleshores.

-Eixa situado difícil i tensa troba algún suport; per contrast, si no del carrer 

| en general, sí deis grups de l'oposició?

-Jo l’alé i el suport del carrer no el vaig notar massa.

-Més en concret, en referisc ais militants de I'esquerra, els diputáis 

socialistes, l'ambient nacionalista...

-Mira, quan ja hi havia el Consell Preautonómic i Josep Beviá era el
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conseller de Cultura, De Dalt a Baix va travessar una de les seues crisis cícliques. 

Ens va donar molt bones paraules allí, en Pedifici de la Llotgeta. Que faria una 

pregunta al Govern, que probablement la va fer, i prou. El suport que tenies era... 

Recordé que vaig rebre una trucada telefónica d'una "maruja" posant-me a parir, i 

em vaig deixar el teléfon damunt la taula, vaig baixar al bar, em vaig comprar un 

"bocata", vaig tornar, i allá estava encara la dona despotricant. Paraules d'alé? 

Les cartes que rebia el programa. Alguna carta encoratjadora...

-Home, peró tu mateix tenies moits amics en ei nacionalisme, en 

l'esquerra...

-Efectivament, quinze mil pessetes per nou hores diáries. Quan ens tiraren 

amb totes les de la llei, Púnic suport que vam tindre va ser de Magistratura i al cap 

de molt de temps quan a mi ja no m’interessava tornar a la Radio per a res, entre 

altres coses perqué alió era una selva on no es podia ni conviure.

-És el moment de la batalla de Valéncia...

-La batalla de Valéncia en aquell moment ja va fina. Augmentará a partir 

d’eixe moment. Del 77 al 81 és Pesclafit més gros, i arriba al 83-84. El que vull dir 

és que allá tot s'emmerda i nosaltres som uns elements que Púnica cosa que fem 

és rebre hósties. La meua sensació, més o menys, és: ací no em volen per a res, a 

mi ningú em defén, els altres només em donen bones paraules, encara que 

entenc que tampoc em poden donar unes altres coses. Una sensació de 

soledat...Dones aixó, de Papunyalament en qualsevol moment.

-S'ha parlat molt, en referir-se a la transido, del paper central deis 

periodistes, els pactes i les aliances amb els partits polítics de l'oposició, més en 

concret, és alió que delen el periodisme militant: No sé fins a quin punt és una 

actitud militant militant o, senzillament, és una actitud professional que, per les 

circumstáncles apareix com a militant.

-No sé si a Madrid, allá se n'ha parlat molt, efectivament, de tot aixó. Peró, 

on hi ha militáncia en la premsa valenciana? En la periféria deis mitjans.

252



Nosaltres, com a elements margináis, podíem ser militants... Jo podía ser militant 

de la causa del valencianisme cultural; al capdavall lluitava per uns informatius en 

valencia, malgrat totes les malifetes. Toni Mestre, en la mesura que estava en De 

Dalt a Baix, feia bandera d'un nacionalisme estrictament cultural, perqué el 

programa era eminentment cultural. Després, només quedava Valencia Semanal 

(1978-80), que sí que portava a terme una militáncia informativa, peró, alió és la 

periféria. Valencia Semanal arriba a vendre deu o dotze mil exemplars en algún 

número aíllat, peró la mitjana devia anar pels cinc mil.

-Que ja era molt per a l'época.

-Cinc mil militants. I la realitat és que Las Provincias, Levante, les 

emissores importants, Popular, Nacional, Radio Valencia, continúen funcionant a 

la vella "usanza". Que Salvador Barber, José Miguel García, Luciano Romero, en 

R. Popular; digueren alguna coseta? Dones és possible. Peró en Radio Valencia 

continuaren els monstres de la radio, les estrelles de la rádio espectacle, de la 

radio "show". I a tota eixa colla, la causa de Talliberament nacional no li deia res.

-Des d'eixa perspectiva, no s'acaba d'entendre com no s'ha parat més 

atenció al problema deis mitjans, és a dir, com era possible tirar endavant els 

objectius que en aquell moment aglutinaven l'esquerra i el nacionalisme...

-Bona prova d'aixó és que aquells objectius no acabaren de tirar 

endavant. Som anécdotes en el conjunt de la realitat del moment. La veritat és
i

| que els mitjans comencen a ser una miqueta permeables. Quin és el gran encert 

de Las Provincias respecte al Levante tardofranquista? Dones que Las Provincias 

obri una miqueta la porta i deixa entrar, d'aquella manera, eixa sensibilitat que 

está canviant, eixe país que está canviant. Sí que recull algunes de les 

manifestacions que están produint-se al carrer. Aixó li dona, al diari, una certa 

vida i el fa recuperar-se, perqué era un diari decadent i en franc retrocés, i el fa 

anar guanyant terreny a un Levante més reaccionan. Ara, la realitat, si era tal, 

camina per un costat i els mitjans continuaven fent-se a la vella "usanza". Els
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polítics sempre han estat agraíts ais ¡grans periodistes! que tant els van ajudar i 

citen el casos de Barber de Las Provincias i de Radio Popular, o de José Luís 

Torró, de Levante, actualment director de Canarias 7, perqué eren els que els hi 

feien cas i els hi treien les notetes. Peró, ciar, mires ara els diaris de l'época i eren 

aixó: notetes. No significaven res més enllá.

Les primeres eleccions són les que transformen una miqueta la valoració 

informativa que está tenint l'activitat política. Així i tot, jo, el paper deis mitjans de 

comunicació en el procés d'obertura i transformació del país, en el nostre cas, el 

relativitzaria. Més aviat, a partir d'un moment determinat, el paper és precisament 

el contrari, així en el cas de Las Provincias com en el de Levante en l'etapa de 

Barberá Armelles. La major viruléncia antidemocrática de la premsa arriba en 

plena transició. Las Provincias radicalitza el seu posicionament, Broseta canvia 

de barco i se'n passa amb armes i bagatges al foment de l'anticatalanisme. Molt 

després, Fernando Abril Martorell, continuava pensant que, si no hagueren creat 

l'espantall del catalanisme, s'hagüera produít una separado, un trencament de 

l'estat, perqué Catalunya i el País Valenciá haurien proclamat la independéncia; 

ell n'estava absolutament convengut. Tant és així que fa un parell d'anys, en un 

sopar en aquesta casa (al Levante-EMV) encara m'ho deia. Aleshores, a partir 

d'aquell moment, fomentaren alió, i els mitjans de comunicació sí que tingueren 

una participado activa, peró, en la crispado social. Activíssima. I engreixada en la 

mesura que els diaris alimenten l'opinió de les emissores de rádio.

-/ Castelló i Alacant, qué pinten en tot agó? Perqué la lluita se centra molt 

a la ciutat de Valéncia i rodalies.

-Tant que s'ha criticat que els diaris de Valéncia no tinguen un carácter 

autonómic -per la preexisténcia d'una divisió provincial, no per manca de vocació- 

i haurem de concloure que, per sort, en aquest cas. Perqué, si els diaris de 

Valéncia hagueren tingut un pes específic més enllá de l'área d'influéncia de la 

ciutat, ens hauríem trobat amb un blaverisme a Alacant i un blaverisme a Castelló,
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cosa que, afortunadament, no s'ha produít. Els diaris dfAlacant, fonamentalment 

Información, no juga al blaverisme en cap moment. Mediterráneo, de Castelló, ni 

juga al blaverisme, ni juga al antivalencianisme, cosa que sempre haurem 

d'agrair. I donen el que dóna el país; ni donen gran vibracions nacionalistes, ni les 

donen antinacionalistes. És en aquests moments, en qué el PP está sent capag 

d'utilitzar qualsevol recurs per tal de desestabilitzar al PSOE, quan s'estan 

enregistrant uns brots d'antivalencianisme, sobretot, a Alacant, perqué, a Castelló, 

amb el PP al poder, no están jugant a aixó. Tot al contrari del que s'ha dit fins ara, 

caldrá alegrar-se en aquest sentit que la premsa de Valéncia no penetre amb 

¡ntensitat, perqué físicament sí que hi arriba, en totes les comarques del país.

-Home, una cosa és que no arribara en aquell moment i una cosa diferent 

és que no arribe ara.

-Que no arribe ara no és cert. Jo tinc una edició, Levante de Castellón, que 

va molt bé, que cada dia ven més exemplars i forma part del ventall informatiu de 

Castelló. Una altra cosa és que haja de dir-se Levante de Castellón i haja de 

portar una edició molt singularitzada per a calar en una societat sobre la qual 

pesen cent cinquanta anys de divisió provincial i, sobretot, d'existéncia de 

governs civils i diputacions.

-Sí, sí. Jo em refería a l'abséncia d'un diari regional actualment. ¿Encara 

continua sent bo que no hi haja un diari regional, marcat peí pes de Valéncia, en 

la mesura que aixó continuaría alimentant problemes, blaverismes, etc?

-Aquest és un nou enfocament del problema, perqué tot el que s'ha 

publicat fins ara ha sigut penós, trist i miop, tot han sigut lamentacions sobre el 

fracás d'una premsa de carácter autonómic. Dones mira, afortunadament hem de 

dir que aixó és de veres, perqué, si no, hauríem exportat maníes, xenofóbies i 

complexes d'inferioritat. Contemplem-ho des d'aquest prisma. És el cas ben ciar 

de Las Provincias; que se suma a eixe carro i, encara avui dia, és capag de 

fomentar la divisió i l'enfrontament entre els valencians per a vendre diaris. No és



el cas, peró, del diari Levante-EMV i, en conseqüéncia, el seu missatge seria un 

altre. Tot i aixó, el problema de per qué els diaris de Valéncia no penetren a 

Alacant com ho tan a Gandía, Alzira, Oliva, és un altre. Hi ha unes altres realitats, 

un sentiment de diferenciació que fa rebre les coses de Valéncia d'una manera 

distant. Eixe és el problema, cree jo. No perqué no vulgues o no perqué no faces 

el diari de carácter autonómic que t'agradaria fer, sino perqué la gent s'estima 

més... té un sentiment que ja porta heretat de cent cinquanta anys de divisió 

provincial. I després, és que els diaris d'Alacant i de Castelló li donen alió que ell 

vol conéixer que és la informado més próxima. La informado es valora en raó de 

la proximitat. Per a nosaltres, ha estat més important que encallara el ferry de 

Gandía a Eivissa que no que s'enfonsara un ferry a Haití i moriren dues-centes 

persones. Aleshores, nosaltres no podem competir amb els diaris d'Alacant 

perqué ells porten trenta o trenta cinc págines dedicades a Alacant, i ciar, sempre 

satisfarán millor els alacantins que no nosaltres

-O fas un model diversificat.

-Aixó fem. Sis edicions cada dia. Així, li portem al ciutadá alió que cap altre 

diari li donará que és la informació del seu poblé, barrí, falles, equip de fútbol... I 

hem complicat la xarxa de distribució fins al punt que qualsevol paregut, 

técnicament, entre el diari Levante-EMV de 1993 i el de 1983 és pura 

coincidéncia; no hi ha més similitud que la capgalera.

-Tornem ais vuitanta. L'etern problema, si és que es vol considerar així, 

perqué també hi ha qui pensa que no és problema, Valencia Semanal, 

anteríorment Dos i Dos, tot i que amb una audiéncia curta, peró, qualificada, és 

l'intent de construir alió de l'intel.lectual orgánic, de fer un referent semblant al 

que va ser El País a nivell d'estat durant la transició, cosa que no sé fins a quin 

punt va ser un impediment a l'existéncia duradora d'un referent autócton. Hi ha el 

problema historie de no haver pogut fer mai una publicado relativament sólida, 

siga en revista, siga en diari, que d’alguna manera simbolitze alió que es deia de



El País.

-Valéncia Semanal sí que ho fa.

-Sí, pero durant un temps molt limitat.

-El que li donen els seus lectors. Peró com tots els mitjans de comunicació, 

té un poder superior al de la seua audiéncia. I juga un paper important en la 

transició; precisament, per adoptar unes actituds i alimentar uns posicionaments, 

unes determinacions, que d'una altra manera possiblement no hagueren conduít 

ais enfrontaments que després van haver-hi. Jo d'aquell temps sí que recordé 

amb una certa incredulitat el per qué de determinades batalles. No acabava 

d'entendre per qué dimonis havíem de batallar contra les falles, per exemple. No 

ho he entés mai. Ara, resulta que molts d'aquells treballen avui dia per a la Junta 

Central Fallera o ai voltant de tot el que signifiquen les falles. I en aquell moment 

feren que tota l'esquerra s'enfrontara al món taller i, en conseqüéncia, creara 

animadversió envers eixe món que és el major moviment de masses que té la 

Comunitat Valenciana. En aixó sí que es va fer un paper ben dolent. Aixó ho tinc 

claríssim. I, de vegades, he lamentat que el senyor Fabregat, a la volta d'uns anys, 

abominara de tot el que ell mateix havia propiciat des de Valencia Semanal.

Algunes de les lluites que erróniament va portar endavant l'esquerra, les 

van alimentar ideológicament Valencia Semanal i altres publicacions margináis 

on escrivíem tots, peró molt especialment tota una gent que defensava aquells 

plantejaments, i després n'ha defensat uns altres per a beneficiar-se'n. Lluís 

Fernández és un deis protagonistes fonamentals de l'enfrontament de l'esquerra 

amb les falles, "La fallera mecánica" i totes aquelles conyes al voltant de la festa. 

Julio Tormo és la falla King-Kong, la nina deis ulls de Valencia Semanal. Fabregat 

és Ajoblanco i la sátira a la fallera major. Ens embarcaren a tots en una guerra 

que, si més no, va tindre batalles absolutament estérils. I després, abominaren de 

tot alió, peró a ('esquerra l'havien marcat de per vida. Valencia Semanal sí que té 

una influéncia decisiva, si més no, en la mesura en qué radicalitza a l'esquerra en
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posicions que, d'una altra manera, potser no s'haurien mantingut. L'esquerra li 

regala en bloc, i sense regatejar-li ni una pesseta, tot el moviment taller a la dreta. 

Valencia Semanal, que no tenia un gran pes específic, sí que té en canvi una gran 

influéncia en els dirigents de l'esquerra, i fa un paper miop, maldestre i 

desficaciat. Sobretot, perqué está en mans de "moderns", de gent que, com s'ha 

vist després, ni s'ho creia, ni li importava, ni li agradava... i senzillament feia alió 

perqué era modern. Julio Tormo, Lulú, el mateix Amadeu. Era la provocació, 

s'alimentaven d'aquesta estética. I l'esquerra, en comptes de jugar a transformar 

o a rendibilitzar torces alienes, cau en el parany i juga també a la provocació, al 

desafiament... un desficaci. Era tot molt modern.

-Comportaments elitistes per a esdevenir protagonistes?

-Mira, jo forme part del col.lectiu B. Pérez, en realitat, jo soc B. Pérez, Belda 

Pérez, el famós col.lectiu que provoca cinquanta querelles per un reportatge 

sobre la trama negra del feixisme valencia. Dones, bé, la segona part del que ja 

s'ha hagut de transformar en un col.lectiu perqué no em peguen a mi totes les 

hósties, i de la qual jo no sóc autor, és un auténtic desficaci. Com no ens han de 

portar ais tribunals? De les querelles que em presenten peí meu reportatge, no 

n'ha prosperat cap, entre altres coses, perqué, qui jo acusava de no sé qué, poc 

després va ser acusat de l'assassinat del soldat del carrer del Mar. Qui jo deia que 

havia estat detingut en relació amb les bombes de l'estadi del Levante, després el 

detingueren amb les bombes de no sé qué, és a dir, tot alió era informació segura. 

La segona part era tot un desficaci, un seguit d'insults amb noms propis. Era 

normal que ens portaren ais tribunals si només estávem insultant-los. A més del 

mal que es feia, és que es feia tan alegrement, tan irresponsablement, que era 

lógic que ens portaren a bacs. La segona part, aquella d'"En blau la venadera”, 

comengava dient "y desfilando al paso de la oca”, peró si ací ningú ha desfilat mai 

al "paso de la oca"; un desficaci en mans d'irresponsables o de moderns.

-Tot sona un poc al de sempre, a la manera de fer a la valenciana.
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Valencia Semanal podia haver fet un paper a l'estil de Cuadernos para el 

Diálogo o Triunfo.

-Comparar Cuadernos para el Diálogo amb Valencia Semanal és ofendre 

ais primers. I t'ho dio jo que era un col.laborador. Era tot molt a la babalá. Per 

exemple, recordé que l'análisi de les relacions església-país, de vegades, anava 

trufat d'un reportatge de Javier Valenzuela, avui dia corresponsal de El País a 

París, contra un rector, que no podia ser més ordinari. Alió no sé si era un minut 

abans o un minut després que la revista deixara de ser demócrata cristiana, 

saps? Alió era la petardá anticlerical sense més. Després sí que es varen fer 

coses serioses i la publicació té un saldo positiu. En línies generáis, jo pense que 

tot es va fer amb molt poca serietat, entre altres coses perqué la majoria érem 

gent que no havia treballat enlloc.

-No hi havia el referent d'altres publicacions? El Tele-Exprés de 

Barcelona, per exemple...

-A mi no se'm va acudir mai de llegir-lo. A més a més, no s'hi ven massa, la
i
| premsa de Barcelona. No cree que fóra referéncia de res. Bona prova que no era

i referent de res és el que va durar.
í

-I els canvis de mans de Valencia Semanal?

-Perqué era una auténtica ruina. La veritat és que un paper costa molts 

diners de fer, a més no portava publicitat, no podia portar publicitat. I, al remat, el 

PSOE no es podia permetre un vid tan car. Mig en broma, mig seriosament, puc 

dir-te que aleshores encara no havien descobert la financiació paral.lela. A més, 

si tenim en compte que hi ha una etapa en qué el gerent és Pedro Lorca, qui ha 

acabat de cap de les "cavallerisses" del Palau de la Generalitat, i que, aleshores,

i era la primera experiéncia de gestió en premsa que tenia, l'estrany és que no 

tancara abans. Hi ha una altra etapa que está en mans de Juli Millet, advocat, 

sense cap experiéncia en comunicació. La veritat és que d'alló no es podia 

esperar més que el que va passar. Més encara: grades a qué aleshores la vida

259



política estava tan convulsa i tan viva va durar tots eixos anys. Perqué, quan a 

algú li cremava políticament o financerament, li ho encolomava a una altre. I 

aquell altre, a un altre, i l'altre a un quart. Que podría haver quallat un projecte 

així? No ha quallat enlloc. No hi ha setmanaris rendibles. Ni a Madrid, si 

m'apures. A hores d'ara, els setmanaris d'informació general madrilenys están 

passant una crisi gravíssima, tots junts venen el que venia Cambio 16 en la 

transido, quan era l'únic espill i referent important, una revista de gran difusió. 

Com podia triomfar ací res quan l'índex de lectura és el que tots sabem? Era 

impossible.

-Després Diario de Valencia i Noticias al Dia.

-Jo diferenciaría els dos projectes. El Diario de Valencia és un projecte 

col.lectiu en qué s'embarca molta gent. Els impulsors són gent de la democracia 

cristiana, peró aconseguixen convéncer moltíssima gent que posa diners per tal 

de tindre un diari com cal. Un diari que, per suposat, tenia de ser diferent a unes 

Provincias que donava "agonia" i a un Levante que feia pudor a descomposició. 

El cas de Noticias al Dia és diferent. Es tracta d'una maniobra d'un impressor, 

Gabriel Cort, i un periodista, J.J. Pérez Benlloch, amb un sol objectiu: estar en el 

carrer en el moment que muirá el diari Levante amb l'esperanga d'arreplegar els 

seus lectors i la seua publicitat. I faran tot el possible perqué muirá, perqué no es 

compre ni es salve. Com que resulta que Levante, a la tercera subhasta, té un 

comprador i ja no hi ha cap possibilitat de nodrir-se del cadáver, pleguen. En 

aquest sentit, és un projecte carronyer que confia totes les seues possibilitats 

d'éxit en la mort d'un competidor. Com que el competidor no mor, la iniciativa ja no 

té sentit perqué és altament deficitaria. Aleshores, sí que són diferenciadles per 

eixe costat.

El projecte del Diario de Valencia és qualitativament important; en aquell 

moment és sensiblement millor a l'oferta que hi ha en el quiosc. El problema és 

que no compta amb uns criteris de professionalitat, els quals ja hem trobat a faltar
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en Valencia Semanal, i no compta amb una empresa, amb el suport financer que 

és necessari per a passar la llarga travessia que exigeix qualsevol projecte 

informatiu mentre espera que arribe la publicitat, Peró, el diari estava ben fet, 

Probablement estava massa significat ideológicament i aixó no sol ser bo, peró, 

llevat deis lectors i la publicitat, no tenia res que envejar a la resta de diaris 

valencians. Fallant-li els lectors i fallant-li els anunciants, está condemnat a mort 

també. Peró és que els lectors li tenen de fallar per alió que et vaig a dir, i és que 

no acaba d'acontentar a ningú, perqué tots esperen d'ell una cosa distinta de la 

que dona. Com que és un projecte col.lectiu, tots tenien el seu projecte al cap més 

o menys esbossat. Aleshores, uns esperaven que el diari fóra en valencia, i no ho 

va ser; el altres el volgueren trotskista, i no ho fou; alguns el volgueren partidari 

deis Paísos Catalans, i no ho va arribar a ser exactament. I, ciar, alió creava una 

insatisfacció generalitzada entre els seus lectors que, damunt, n'eren pocs com 

per a garantir-li uns ingressos publicitaris suficients per a subsistir.

El cas de Noticias, en eixe sentit, és semblant. Arreplega eixe públic que 

está esperant Tambada del messies informatiu que no Tacontenta, i no el pot 

acontentar perqué, a més, compta amb una redacció d'inferior qualitat a la que 

tenia Diario de Valencia que havia arreplegat a eixa nova promoció de periodistes 

que encara no havia trobat treball en altres llocs. Noticias, no; Noticias es forma 

amb un xiquet que ha anat a dur un comunicat de T Instituí Benlliure i que el 

director li diu que es quede a fer informació d'Universitat i coses així. Si hi 

afegeixes que el senyor Cort té ciar fins a quin dia ha d’estar gastant-se diners, 

dones el resultat está cantat.

-En el cas del Diario de Valencia, que és una operació ben feta 

informativament, més sólida, el que no s'acaba d'entendre, o en altre cas hem de 

recorrer ais clitxes ja clásics sobre el país, és per qué no hi ha al darrere alguns 

diners més que puguen donar suport, de la gent que en té en aquest país, que 

sabem que hi ha gent que té molts diners i que molt poques vegades els han
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usat per a operacions, diguem-ne, simplement autonomistes o valencianistes. I 

també, Yabandó deis lectors.

-Ciar, és que hi ha un factor que encara no hem considerat. El lector 

progressista valenciá és un lector, primer que res, molt poc valencia.

-Dependent.

-Voldria llegir-te les dades d'una enquesta que data de juliol del 83. "Una 

quinta parte de los lectores de El País adquieren también de vez en cuando 

Noticias al Dia. Aixó ja comenga a explicar-te alguna cosa. "El comprador de El 

País es cliente habitual de este periódico, ya que un 63% lo compra varias veces 

a la semana, un 35% lo compra al menos una vez a la semana". Edat: "más de la 

mitad de los compradores de este periódico tiene menos de 36 años". Els progres 

d'aleshores entraven en eixa edat. "Lo que supera en 26 puntos a la media 

general de compradores de diarios en estas edades". 26 punts. "Se puede afirmar 

que, como ocurría con Noticias al Dia, el público de El País es mayoritariamente 

joven, al contrario de lo que ocurría con Levante y Las Provincias. El mayor índice 

de audiencia de este periódico se sitúa entre los 26 y los 35 años". Els progres, 

aleshores, compraven El País. "Sólo la cuarta parte de los lectores de El País 

supera los 46 años". Probablement ara l'edat estiga més próxima a eixa. "Nivel de 

estudios: los compradores de El País son los de mayor nivel de estudios del 

conjunto de los cuatro periódicos analizados. Entre los compradores de El País 

hay una presencia mayor de profesionales liberales, técnicos medios y 

administrativos. También tiene un peso superior a la media en estudiantes".

-Sí. Está molt ciar el perfil deis lectors de El País.

-I si mirem la distribució deis lectors de El País que és prou uniforme per tot 

el territori, i tenim en compte que en aquell moment no tenien edició propia per a 

la Comunitat Valenciana, resulta ciar que (ais "progres") els importa qualsevol 

cosa més que la informado de Valéncia. "Conclusiones: el cliente del Levante 

actual comparado con su clientela en el año 1981, presenta un retroceso
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significativo en el mercado de la prensa local en los dos últimos años". L'etapa 

Barberá és fulminant. "En dos años ha perdido más de veinte mil clientes, un 14% 

de su clientela en 1981. Esta perdida de lectores es todavía más estrepitosa en 

los municipios en torno a la capital. La mayor parte de su clientela se ha dirigido a 

comprar Las Provincias y una menor parte ha pasado a comprar periódicos 

nacionales. Ha pasado del primero al segundo lugar con una tendencia 

decreciente continuada".

Mira, quant a El País, la informado de carácter autonómic i local ocupa un 

punt molt baix en l’escala de preferéncies del seus lectors, tot i declarar-se 

nacionalistes i d'esquerres majoritáriament. Aixó t'indica que és un nacionalisme 

més de "pose" que de continguts. Un lector que es contenta amb la informado 

valenciana que dóna El País, que encara no compta amb edició valenciana, és un 

lector a qui la informado valenciana li interessa molt relativament o no li interessa 

gens, com denota la seua escala de preferéncies. Així que el drama d’una opció 

que no siga reaccionaria és que s'ha de medir amb El País. La dreta local es 

considera satisfeta amb Las Provincias, entre altres raons perqué el diari de 

Madrid que li podria fer ombra, ABC -El Mundo encara no ha eixit- no és 

competitiu. Té un format antic, una diagramació antiga i una realització 

cavernícola.

-En les circumstáncies actuals, com valorarles cada mitjá informatiu?

-A Castelló, el diari local Mediterráneo, que era de Cantiga cadena del 

"Movimiento" té l'avantatge de no caure en mans d'incompetents i, així l'allibera 

de patir la descomposició de la cadena de MCSE amb la mateixa intensitat que 

Levante. Després, una colla d'empresaris, fonamentalment ceramistes, llancen 

una opció de carácter professional que, al capdavall, no arriba a ser professional 

ni opció, el Castellón Diario, i que últimament ha caigut en mans de sectors 

próxims al PP. Mediterráneo, després de la privatització queda en mans d'una 

empresa paral.lela del PSOE que recentment ha passat el testimoni al grup Z.



Finalment está Levante de Castellón una opció que presenta Pavantatge i alhora 

Tinconvenient de portar tot alió que passa en Valencia, a més de tot el que passa 

a Castelló. I dic inconvenient perqué la falta de costum fa que la gent es perda en 

un diari amb tantes pagines com Levante. Tin en compte que normalment 

Mediterráneo sol tindre unes 48 págines, i nosaltres en portem normalment 72 o 

80.

En Valéncia, la situació s'ha complicat peí trasllat deis conflictes de la 

premsa de Madrid a la periféria. Peró, essencialment, el panorama informatiu no 

ha canviat des del 1939. Hi ha dues opcions periodístiques, més unes opcions 

madrilenyes que tampoc resulten excessivament significatives en el conjunt. Ho 

és El País com a diari de minories, peró ja no ho són ni l'ABC amb la seua edició, 

ni Diario 16, amb la seua. En Alacant, el monopoli és major, perqué está el diari 

Información i molt lluny, molt lluny, hi ha una edició d'un diari de Múrcia que, 

afortunadament per a aquest país, no juga a l'alacantinisme, i aixó és una gran 

sort per a la CV, que ningú fora de Valéncia ha jugat a aprofitar els sentiments 

locáis i els greuges comparatius per a vendre diaris. I de fa un parell d'anys, hi ha 

una edició del diari ABC que sí que está jugant a aixó, pero, com que 

afortunadament no té massa clientela, no está enrarint massa l'ambient.

On sí que s'ha experimentat un gran canvi els últims anys ha estat en la 

rádio, grácies a la concessió de llicéncies de FM. I és que no hi ha cap emissora 

que no tinga un informatiu autonómic. I a més, algunes están fent alió que ais 

diaris diguem edicions, amb desconnexions locáis després de l'informatiu 

autonómic. I aixó dóna bon resultat. El que estic convengut que no donaria bon 

resultat seria un diari autonómic. No podría resultar competitiu.

-/ comparant amb la penetrado de la premsa de Madrid, com s'explica, 

per exemple, la ínfima penetrado de La Vanguardia?

-No podem oblidar que els diaris de Barcelona són més aviat diaris 

nacionals catalans. Els diaris de Madrid, en canvi, no són d'enlloc. Encara que
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els diuen "nacionals" immerescudament. De fet, són el diari de la suma de 

diverses minories. Venen 150.000 exemplars tora de Madrid, peró, dividits entre 

cinquanta províncies. De manera que el diari de major difusió únicament és el 

primer, i parle de El País, en cinc o sis províncies, entre les quals figuren algunes 

de la importancia de Guadalajara, Soria i Segóvia. Els diaris de Barcelona són 

premsa local, el que passa és que ho són d'un territori comparable en importancia 

a Madrid. La diferencia entre la premsa valenciana i la immensa majoria de 

premsa regional, per un costat, i la premsa catalana, per un altre, és que la 

premsa catalana sí que és de tot Catalunya, en major o menor mesura. La 

Vanguardia, El Periódico i l'Avui sí que tenen més o menys seguidors a tot 

Catalunya, mentre que El Norte de Castilla sois es ven a Valladolid.

- Així i tot, el País Valencia és, de totes les comunitats amb ¡lengua propia, 

el més dependent de la premsa de Madrid.

-Com que és el que té el centralisme més arrelat i una progressia 

"internacional de la botiga El Poal". Al País Base, El País no ven una granera. Ací 

ocupa un tercer lloc molt notable. En quaranta províncies, els diaris majoritaris 

són els locáis o regionals. I dins de les comunitats autónomes, en la Comunitat 

Valenciana, El País a Alacant és el segon. En Castelló, PABC és el tercer i El País 

el quart. En Valéncia El País és el tercer, l'ABC és el quart i el Diario 16 el quint. 

La Comunitat Valenciana ocupa el tretzé lloc de desset comunitats quant a venda 

d'exemplars.

-Per cert, una cosa que se m'havia oblidat i de la qual voldria saber si en 

tens alguna informació. Allá ais inicis de la transició la FVMP manifesta la 

voluntat de crear una agéncia de noticies de tot el territori valencia i en valencia. 

Després ]a no se n'ha tornat a parlar. I ciar, aixó implica també un problema 

d'óptica, de perspectiva a l'hora d'informar, d'una certa abséncia de perspectiva 

valenciana.

-Durant la transició tots estaven per la cosa; mentida, com s'ha pogut vore.
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-Una altra cosa. Realment la premsa valenciana té poder; un poder 

d'influéncia sobre la política i l’economia?

-Jo pense que sí. No té el poder d'influir en la gent, peró, sí d’influir en els 

que influíxen en la gent, en els que tenen poder executiu real. Després, també 

influíx en la gent en la mesura en qué les emissores de radio actúen d'altaveu i 

d'amplificador del que ella diu. El seguidisme també és extensiu a la televisió. 

Totes dues están mamant deis diaris tot el sant dia.
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CAPÍTOL 3

Aquella magnífica, espléndida i enfollida 

experiéncia de “Primera Página”
ENTREVISTA A ENRIQUE CERDAN TATO. MAIG 1994 

-A mi m'agradaría que em parlares deis últims anys del franquisme, de 

l'experiéncia de Primera Página.

-La meua experiéncia en aquest periódic és molt rica, jo cree que per a tots 

els periodistes que treballárem en aquest periódic. L'empresari era d'Albacete i 

pensá que a Alacant hi havia un gran negoci i va muntar aquest periódic no 

recordé en quin any, pot ser 67/68. En aquella época jo no vaig estar. Era primer 

un diari de la vesprada, peró així no tenia cap futur, i es transforma en un diari de 

matí. Es canviá el director i vingué un magnífic periodista valenciá, Pérez 

Benlloch. En aquesta etapa va ser quan jo vaig entrar, primer de col.laborador, 

d'articulista, a poc a poc em vaig anar integrant. Un dia m'oferiren entrar com a 

redactor i ho vaig fer, peró ciar, en aquest periódic van ocórrer moltes coses, una 

d'elles va ser que hi hagué alguna cosa pareguda a un look-out, perqué 

l'empresari, peí motiu que siga, es va anar retirant, primer físicament i després 

económicament. Es crea una situació d'angoixa i crispació molt forta. Aquesta 

situació era molt més forta en els treballadors de tallers -que eren quasi tots 

d'Albacete. Un de tallers em digué: "home, és que vosaltres almenys expresseu 

les vostres idees o teniu una tribuna, peró ciar, nosaltres estem submergits ací, 

ningú ens coneix, no cobrem, és a dir, no tenim ni la satisfacció que pugues teñir 

tu ni els diners que ens corresponen tant a tu com a mi". I jo tota aquesta situació 

la comprenia molt bé.

Era una situació quasi de rebel.lió permanent que va anar agreujant-se a 

poc a poc, fins al punt que els que treballaven en la distribució amb dues
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furgonetes (una que anava cap al nord, fins a Valéncia, i una altra que baixava 

cap a Guardamar) no eren empleats, se'ls pagava per hores, peró, com que no 

se'ls pagava, un dia deixaren de venir. Aleshores, el redactor que hi havia de 

guárdia, cap a les cinc o les sis del matí, quan acabava l'edició, havia d'agafar la 

furgoneta i repartir els periódics. Aquest treball comportava carregar deu números 

per al quiosc del carrer ix de Benissa, vint per al quiosc del carrer zeta també de 

Benissa o de Benidorm, Altea, La Vila... Havies d'agafar la furgoneta mort de son, 

anar poblé per poblé i quiosc per quiosc, repartint fins que aplegaves a Dénia. A 

tot agó ja eren les 8.30 et prenies un café, descansaves unes hores i cap a les 11 

te tornaves a incorporar al treball. Jo no anava a casa, me n'anava directament a 

la redacció. El treball era molt dur i tot agó sense cobrar.

-He sentit dir que Primera Página era un periódic sota la influéncia del PC.

-Quan vaig teñir l'ocasió de designar els corresponsal, no eren periodistes 

professionals, molts eren gent que escrivia o mestres de poblé. He de reconéixer 

que sí que procurava, ho dic amb tota sinceritat, que fossen o próxims al Partit 

Comunista o membres d'ell. De tota manera era una gran escola de periodisme, 

encara que un poc anárquica. Cadascú feia el que volia, sempre amb uns mínims, 

naturalment. Com que no hi havia quasi planning de treball, estávem tan relaxats 

que era la teua própia iniciativa la que marcava el teu treball. Quan ens tallaren el 

teletip, ens quedárem desproveíts de tot subministrament de noticies de l'exterior, 

havíem de demanar-les a altres periódics. Era una situació realment caótica: no 

teníem plom -aleshores el plom el necessitávem per a fondre'l per a les caixes- i 

tampoc teníem paper -recordé que alguns periódics, entre ells Información, ens el 

donaren- altres vegades fou un periódic de Saragossa qui ens enviava un camió 

de paper.

Amb aquesta situació, sorprengué que fórem el primer periódic d'Espanya 

que doná noticies d'una gran convenció de testimonis de Jehová de tota Espanya 

i no sé si també de l'estranger. Aqüestes convencions estaven prohibides;
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tanmateix, omplírem quatre pagines del nostre periódic perqué parlaren amb mi i 

i em digueren que comprarien quatre mil exemplars -nosaltres féiem exemplars 

d'encárrec. És a dir, es donaven circumstáncies molt estranyes, havies d'aguditzar 

molt l’enginy, la iniciativa, teñir molts contactes per a traure noticies en exclusiva. 

Havies d'esforgar-te a traure noticies que altres periódics amb més mitjans, amb 

més personal, amb més possibilitats, no tragueren, i a vegades ho aconseguíem, 

fins i tot amb un esforg de molt poques persones. Teníem un públic lector que 

s'admirava per reportatges fets per nosaltres; per alguns d'ells haguérem de 

pagar multes molt greus o patir processos d'ordre públic, com el que jo vaig teñir. 

Amb nosaltres treballava un capellá, que estava secularitzat, que va fer el primer 

reportatge seriat, jo cree que el primer en tot l'Estat, sobre 1'homosexualitat. 

Imagina't un periódic de provincia, un xicotet periódic amb escassos mitjans, fent 

un bon reportatge seriat sobre 1'homosexualitat, amb fotografíes i tot.

-/ amb tanta dificultat, no tractáreu d'organitzar-vos a banda de 

l'empresari?

-Ciar, i agó costava molts diners. Nosaltres volguérem fer una cooperativa, 

peró les autoritats no ens ho permeteren. Aleshores decidírem fer una societat 

anónima i parlárem amb un empresari. Aquest es negá.Després parlárem amb un 

advocat i tampoc pogué ser. Jo pense que en el fons el que volien era tancar el 

| periódic, perqué era un periódic incómode, sense ser un periódic de partit ni molt
j

menys; peró en el fons era irritant per al régim franquista. Alguns periódics 

estaven molt controlats. Lógicament eren de la cadena del "Movimiento"; altres, 

com La Verdad, eren periódics en certa manera controlats. Peró en el nostre no hi 

havia control possible, perqué ens excedíem molt.

Recordé una anécdota; el dia en qué es va fer un judici a l'ETA, l'any 70-71, 

el judici de Burgos, aplegá la noticia per agéncia; encara teníem els teletips: 

"Fulano de tal (i el nom que fóra) airadamente replicó al tribunal". Sort que jo no 

estava de guardia eixa nit. El redactor de tancament estava mig adormit -perqué
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és que ens adormíem en la punta d'una canya, el periódic anava molt lentament, a 

les dotze o la una et pujaven tot el material, havies de corregir, marcant de roig 

pagines i págines i després una becada a les cinc i mitja o sis fins a anar a 

repartir- de manera que es cola la noticia que deia "Fulano de tal airosamente 

replicó al tribunal". Ciar, al dia següent, a primera hora estava allí la policía a 

veure qué havia passat; es busca el redactor de guardia i ell va dir que de veritat 

no es va adonar de res perqué estava mig adormit, i encara sort que s'ho 

cregueren, perqué era la veritat. Aqüestes situacions es donaven molt sovint.

- Quants diaris tiraveu?

-Nosaltres féiem uns quatre o cinc mil exemplars, era una quantitat irrisoria, 

peró et puc garantir que teníem uns bons lectors: els més progres, els més 

intel.lectuals, els més preocupats per la situació política...

Per altra part, recordé que la BBC ens dedica un espai, Radio París ens 

dedicó més d'un espai com a periódic "heroic", en realitat com a periódic irritat i 

agressiu. Peró jo pense que tot era molt coherent i molt anárquic, a la vegada.

Jo vaig fer dos reportatges seriats per a Primera Página. Es titulaven "La 

voz del trabajo", del món del treball d'Elx i Alcoi, respectivament. Aquests 

reportatges tingueren un gran impacte i un gran éxit, i augmentaren molt les 

vendes, sens dubte, entre la classe treballadora. Aquests reportatges els vaig fer 

amb un magnetofón. Al voltant d'una taula hi havia uns vint representants de 

diversos sectors de la producció o deis servéis. Hi havia metal.lúrgics, treballadors 

de la indústria del paper, del textil, del calgat, mestres, professors... Després de la 

conversa jo els demanava si volien donar el seu nom, i amb un esperit de 

solidaritat i responsabilitat ho feia la gran majoria d'ells. Després del primer 

reportatge, no sé si era el d'Alcoi o el d'Elx, vaig teñir una telefonada. Era un 

"amic" que em digué que per favor no continuara amb agó, ja que hi havia un grup 

de senyors que sabien la situació del periódic i la meua propia i que estaven 

disposats a donar-me una col.laboració en un gran diari nacional on podría teñir
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una columna, uns articles, etc., i que pagarien molt bé, i a més, a Benidorm em 

regalaven un apartament. Agó és auténtic! El director, amb un gran sentit del 

pragmatisme, com es diu ara, em digué que arribara a un acord, pero com 

comprendrás no ho vaig fer.

Un any després vaig fer el tercer reportatge sobre el món agrícola del Baix 

Segura, pero es queda sense publicar. El problema va venir en el segon 

reportatge seriat. Recordé que, en un diñar, on vaig anar en representado del meu 

periódic, ja que el director no hi va voler anar, el governador, que feia poc que 

s'havia incorporat en aquesta provincia, digué: "jo he aprés molt des que estic 

aquí, i ho fet grácies a aquest senyor de la barbeta que ha fet un reportatge 

magnífic sobre la situado laboral". Per aixó, quan el judici, es cita el governador 

com a testimoni. Pero la patronal es mobilitzá i súpose que li digueren al 

governador alguna cosa, perqué després de l'aparició de la segona serie 

tancaren el periódic. Aquest tancament es va produir un dia que jo estava de 

redactor de nit. A les 12 vaig notar com si alguna cosa em faltara, ja que no 

escoltava el soroll de les máquines. Vaig baixar al soterrani i vaig veure que tots 

estaven ficant-se les jaquetes, i les corbates, o siga, el vestit de carrer. El cap de 

tallers em digué que acabaven de tancar el periódic. Agó va ocórrer el 26 de julio! 

de 1972. Recordé la data perqué és l'aniversari de la meua filia major i m'havia 

tocat guardia, cosa que vaig sentir molt. Pero més ho vaig sentir quan ais quatre o 

cinc dies vaig rebre un exhort del TOP on ficava que havia atemptat contra els 

principis de la pátria. Així, no?
í

-Pels reportatges de "La voz del trabajo

-És ciar!, per "La voz del trabajo". Hi va intervenir molta gent.

-El contingut d'eixos reportatges súpose que seria una denúncia de 

situacions laboráis...

-Molt dures. Jo cree que en eixa época a Espanya no s'escrivia res com 

aquests reportatges. I no sé com els historiadors de la premsa no ho han
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arreplegat, perqué és molt fort que es diguen coses com aqüestes: "estem com al 

segle XIX, els xiquets treballen, amb salaris de fam..."

-I eren els propis protagonistes qui ho deien.

-Els propis protagonistes. Jo els preguntava i ells responien. Jo no 

comentava res. Home, es produía un poc eixa tempesta mental que diuen els 

americans...

-Sí, pluja d'idees.

-Pluja d'idees. Aleshores hi havia que tallar. Sobre un tema determinat 

anava preguntant i ells responien, i posava totes les respostes, perqué ho 

gravava. Agó suposa un esforg molt gran, perqué s'ha d'anar elaborant i 

seleccionant les respostes. El treball era molt gratificant, sobretot quan deien el 

seu nom i en qué treballaven. El periódic es queda ahí penjat, en aquella 

magnífica, espléndida i enfollida experiéncia de Primera Página. Jo cree que tot 

agó hauria de recollir-se en els llibres de periodisme. Alguns m'han dit que ho 

anaven a fer, m'han vingut a buscar, com has fet tu, per a tesis i tesines, pero no he 

vist res publicat sobre el tema, i m'afligeix.

-Rosa Solbes va fer la seua tesina en I'Escola de Periodisme sobre 

Primera Página.

-Peró sobre una época.

-Sí, perqué fins i tot cree que ella acabé la tesina abans que tancara el

diari.

-Ciar, és que Rosa Solbes estigué treballant amb nosaltres allí. Era una 

escola de periodisme, de companyonia, de solidaritat. Tot i que deien que el diari 

era deis comunistes, hi havia persones de diverses d'ideologies. No negue que jo 

sí que procurava que hi hagués una certa hegemonia, peró no sempre ho 

aconseguia, per moltes raons. Els reportatges "La voz del trabajo" els vaig fer per 

iniciativa personal, peró el partit al qual pertanyia, el Partit Comunista, ho 

recolzava. Molts deis meus interlocutors també pertanyien al Partit. En certa
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ocasió, d'acord amb la direcció del partit a París, vaig tractar que el Partit 

Comunista comprara la capgalera.

-/ aprof¡taren el tancament del periódic, perqué és ciar que el procés no 

haguera sigut el mateix si el periódic no estigués tancat i s'hagués presentat 

batalla.

-És ciar, perqué Información no estava en condicions de presentar batalla.

-Era del Movimiento.

-La Verdad anava amb molta prudéncia, encara no estava molt consolidat a 

Alacant. Quan el meu procés sí que va traure alguna noticia, peró eren tres o 

quatre línies. I en Información van traure una página. En Primera Página 

haguérem tret el periódic sencer.

-/ el judici com va anar?

-El judici molt bé, molt bé. Fixa't, en un principi demanaven tres anys de 

presó i es quedá en una multa de 1.000 pessetes.

-1.000 pessetes?

-Eren simbóliques. Aquesta história la conte en un llibre, és una história 

molt bonica, molt bonica. Estic segur que aquest cas no s'ha donat mai a Espanya. 

Mira, em posaren una multa de 50000 pessetes -trenta mil per un concepte i vint 

mil per un altre-. Jo li vaig dir al jutge d1 Alacant que no podia pagar i, és ciar, em 

respongué que si no ho pagava, encara que ho lamentava molt, em duria a la 

presó. Jo, aleshores, tenia una nómina de 18.000 pessetes al mes, peró cinquanta 

mil pessetes era el sou de mesos. Un grup de monárquics, que també giraven al 

voltant del nostre periódic, em telefoné per a oferir-me els diners. Jo els ho vaig 

agrair molt, peró em vaig negar. Estava convengut que no aniria a la presó, i que 

la multa la pagaria qui haguera de pagar-la. Aquella nit no vaig venir a dormir a 

aquesta casa per por a les represálies. Estávem Mari (l'esposa) i jo passejant per 

un carrer peatonal, on viu ma mare i que estava vigilat per policies, quan es van 

acostar dos xavals d'uns 14/15 anys. Em donaren un sac de la gent d'Alcoi.
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Pujárem al pis de la meua mare i contárem els diners: hi havia 30.000 pessetes en 

moneda menuda. Cap a la una de la nit vingueren els d'Elx amb un altre sac. Hi 

havia 21.000 pessetes i em digueren que les mil que sobraven eren per a la meua 

dona i per a mi, perqué ens férem una paella. Em va emocionar molt la solidaritat 

deis treballadors.

Em defenia un bon advocat, Jaime Sartorius, cosí germá o parent del 

Nicolás Sartorius. Entre els testimonis que presentávem hi havia Ciríaco de 

Vicente, que aleshores era Delegat de Treball. S'arreplegaren unes 5.000/6.000 

firmes en qüestió de dies. No és normal que en época franquista la gent s'atrevira 

a firmar un document on posava el seu nom i el número del DNI. Aqüestes firmes 

s'entregaren al governador Mariano Nicolás, que després va ser el Director 

General de Seguridad. Tot agó els creá un clima d'incomoditat. El dia del judici, al 

jutjat de Madrid, es presentaren cotxes i autobusos d'Alcoi, Elx, Crevillent i d'altres 

pobles que no estaven directament afectats; gent de Madrid, Eusebio Sempere, el 

director de Cuadernos para el Diálogo, i quasi tota la premsa d'esquerres, alguns 

deis quals pensaven que el meu cas era singular en molts aspectes.

El fiscal demaná una recessió. Quan isqué Sartorius, em va dir que el fiscal 

li havia dit que, si no presentávem testimonis, ell demanaria sois una multa de 

1.000 pessetes. Jo no em conformava, volia condemna o absolució, peró com molt 

bé va dir l’advocat, aquest judici no era contra mi, sinó contra la classe 

treballadora. Parlárem amb cinc o sis representants deis treballadors i decidírem 

no seguir endavant i pagar la multa. Aleshores el fiscal canvia les seues 

conclusions dient que no hi havia hagut delicte, sinó alguna cosa relativa a la 

publicació. Agó va ocórrer un any o any i mig després d'haver tancat el periódic 

(setembre de 1973). T'he de dir que, abans de reunir-nos l'advocat i jo amb els 

representants deis treballadors, ja s'havien reunit ells i havien amenagat amb una 

vaga general si no s'acabava immediatament el judici. Durant aquest any i mig 

que estigué el periódic tancat hi van haver moviments, tants moviments que el
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pobre Ciríaco estava un poc fart.
í

-Peí que contes, tenies una bona relació amb Ciríaco de Vicente.

- Sí, Ciriaco era un bon col.laborador; recordé que, quan jo treballava per a 

Cambio 16, em va passar una nota escrita per ell donant-me una serie de dades 

sobre no recordé quin conflicte laboral que hi havia hagut. La policía va

I escorcollar la meua casa i casualment jo tenia la nota de Ciriaco damunt de la 

taula del meu despatx. La meua dona ía va veure i aconseguí amagar-se-la dient 

a la policía que eixe paperet era una nota personal que no tenia res a veure amb 

el treball del seu marit. Jo vaig fer un reportatge revelador en Cambio 16, peró si 

Mari es descura..., no estava signat, peró es veia clarament que era la seua lletra. 

Després la policía em preguntava que com havia tret totes les dades si se 

suposava que molt poca gent les sabia; peró aqüestes dades havien estat damunt
í
i de la meua taula escrites peí propi Ciriaco.
i

-Pérez Benlloch se n'aná abans que tancará el diari. Com va ser la seua 

eixida?

| -Bo, jo vaig sentir molt que Pérez Benlloch se n'anara del periódic. És una

persona a qui tinc un gran afecte, peró no es trobava bé a Alacant.

' -No li agradava la ciutat?

-Mira, Pérez Benlloch tenia part de raó de no trobar-se a Alacant. Jo sóc 

alacantí, vaig náixer aquí, peró Alacant és una ciutat més bé per a estiuejar, per a 

viure al marge de les coses que passen, en determinats moments no et dóna les 

respostes que esperes. Pérez Benlloch tingué conflictes amb l'empresa, i més 

d'un perqué és un home de geni viu, temperamental. No sé si fou l'empresari qui

| el va tirar al carrer o fou ell qui va decidir anar-se'n. No li ho vaig preguntar mai. Jo

; ho vaig sentir molt perqué al periódic vaig entrar de col.laborador quan ell hi 

estava de director. L'época de Pérez Benlloch jo diria que va ser la més brillant. El 

que va fer J.J. fou potenciar molt el periódic, llangar-lo cap a una posició 

d'esquerres o progresista. L'altre director, que era un bon director, era distint,
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passava més...

-Deixar fer /...

-La distribució del treball la féiem nosaltres. Per exemple, un dia em toca fer 

una entrevista -a mi que no entenc res de bous- a Palomo Linares. Fins i tot 

intentaren donar-me un sobre, ja saps. Jo pensava que era cosa del periodisme 

antic, i resulta que no, que l'apoderat del torero m'estava donant un sobre amb 

diners, cosa que per a la seua perplexitat jo no vaig acceptar. Féiem de tot, segons 

la preparado que cadascú tenia.

-Si no podia anar el més apte anava el que podía.

-Qui fóra. En Primera Página vaig teñir una experiencia de tres anys/tres 

anys i mig molt interessant. Una primera part bona, molt estable, després, una 

etapa d'un any aproximadament molt trista, més bé irritant. Per exemple, un dia 

arribá el propietari quasi de puntetes i es tanca en el seu despatx. Tanmateix es va 

correr la veu que estava allí, i un grup de quaranta o cinquanta persones estava 

fora cridant fort. Entrárem el director i jo al seu despatx i li diguérem que aquesta 

situado no podia continuar així. Ell estava quasi plorant. Algú, sempre hi ha un 

esquirol, cridá la policia. S’armá una gresca molt gran que es notava en tot el 

carrer, encara que estava en un barri més bé tranquil, la Florida. Entre altres coses 

li déiem: "estem sense menjar, no ho diem per nosaltres, sinó per persones que 

vosté ha dut ací, que ha desarrelat del seu poblé, els ha dut ací i no tenen menjar 

ni tenen on dormir". I ell contesté: "no, si jo estic fent gestions; és que la situació 

está molt mal". De sobte aplegá la policia amb un jeep, amb quatre o cinc grisos. 

Entraren i va poder eixir protegit per ells. Més tard enviá diners, peró sois per a 

poder pagar un mes. Els deis periódic Madrid ens enviaren diners; García 

Trevijano i Calvo Serer, que estava exiliat a París, i no recordé qui més, vingueren 

i ens deixaren mig milió de pessetes que ens resolgué el problema un parell de 

mesos. Després cree que també vingué un banquer, Rato, i ens doná més diners. 

Ho feien per a mantenir-nos, peró també hi havia uns interessos polítics un poc al
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marge de nosaltres mateixos. Giraven al voltant del nostre periódic potser perqué 

hi veien la possibilitat d'adquirir-lo en el moment oportú, encara que tampoc es 

volien embrutar les mans, ja que es deia que el periódic era comunista. Portávem 

una vida molt agitada. Ens telefonava molta gent, teníem converses, amenaces, 

de tot. Va ser tota una épica del periodisme, una épica amb una mica de truc.

-Comengares a fer de periodista ai Primera Página?

-No, jo ja n'havia fet; els meus inicis venien de temps enrera. Després deis 

meus estudis vaig treballar durant els anys 50 i 60. El meu treball era básicament 

d'articulista. Anteriorment vaig treballar en un periódic del sindicat vertical que 

s'anomenava Sábado. Era un setmanari que es publicava a Alacant. Guarde un 

exemplar per ací. És estrany, peró en aquells moments també deia coses que 

podien molestar.

Ara et contaré una anécdota; no parlarem de política sinó de reporterisme 

pur. Treballava amb mi Pepe Vidal Masanet, un gran repórter que ja ha mort. Era 

un company extraordinari, ja portava molts anys en la professió, peró es 

considerava jove. Casualment nasqué a Brooklyn, peró era d'origen llatí. No sé si
i
¡ el fet de náixer a Brooklyn li dona eixa característica de repórter americá, ágil, 

arriscat -a la millor per a una cosa simple-, peró molt decidit. Agó que et conte va 

ocórrer l'any 54 o 56, no ho recordé. Un dia va arribar al port d1 Alacant Tactor Errol 

Flin amb el seu iot. Vidal Masanet intenté fer-li una entrevista, peró no el deixaren 

passar. Aleshores em telefona i em diu; "Enrique, passa agó i vull que m'ajudes". 

Les autoritats del port li prohibiren el pas perqué intenta entrar al iot dues o tres 

vegades. Ell ho organitzá tot. Amb ell anávem un fotógraf, que duia una d'eixes 

maquines grans amb flash sota la gavardina, i jo que m'encarregaria d'escriure tot 

alió que vera. Aleshores no teníem cotxe, i ell se n'aná amb moto. Jo vaig anar a 

peu i em vaig trobar allí amb el fotógraf. Com que anávem a peu, el carrabiner ens 

deixá entrar. Entrárem i jo em vaig ficar prop del iot, el fotógraf -que era manc- 

anava per allí. Tot el iot estava cobert de Iones i Pepe obri la lona de darrera i
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immediatament eixiren tres o quatre maquinistes que el subjecten i comencen a 

pegar-li. Aleshores Angel es tica a fer fotografíes i en el moment que el veuen se'n 

va d'allí corrent. Jo estava amagat mirant-ho tot. Tiren a Pepe a térra i el trauen 

fins al carrer arrossegant-lo. Quan em vaig acostar a ell per ajudar-li estava 

contentíssim.

-Es ciar, havia provocat la noticia.

-Un recurs. Aconseguírem col.locar la noticia en la primera página del 

setmanari, i no fou difícil. Mira, el director no era periodista, era un funcionari que 

no es preocupava de res del periódic. Qui realment estávem allí tot el dia era el 

cap deis redactors, que era un periodista franquista, i jo. El redactor era molt amic 

meu, fins i tot m'ensenyá a dissenyar. Quan vaig arribar al periódic agafí les fotos 

d'Angel, vaig escriure la noticia i vaig maquetar la página. Al redactor li va agradar 

molt, en realitat li paregué sensacional. I ho vam traure en primera. Després 

tinguérem una telefonada del Governador, peró la noticia ja havia eixit.

-Un problema diplomátic.

-T'he contat agó perqué hi veges que encara que eren coses menors, en 

aquells moments tenien la seua importáncia. Al menys, es tractava de trencar 

l'ensopiment de la informado sota consigna.

-Per anar un poc en favor de poder informar qualsevol cosa.

-Era un cas menor, peró féiem el que podíem, ho procurávem.

-Era aconseguir alguna cosa, sí, anar trencant un poquet...

-En Primera Página sí que posárem una cosa molt curiosa. Ara t'ho conte, 

encara que no sé si et será d'alguna utilitat. Cap a l'any 70/71 aparegué una 

noticia, básicament en els periódics de Madrid i Barcelona, que deia el següent: 

"se necesitan hombres jóvenes, fuertes, altura aproximada 1,75, preferiblemente 

que sepan bucear..., presentarse, quien reúna estas condiciones, al doctor Van - 

un cognom holandés-, en la Albufera de Alicante". Aleshores el fotógraf que jo 

tenia, Miguel Abat, em diu d'anar a veure qué passava. Jo estava molt prim i
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media 1,73 i Miguel era un poc gras i media 1,60; és a dir, cap deis dos donava la 

talla, no teníem aspecte d'atleta ni res que s'assemble. Ens n'anárem sense dir 

res al director per evitar-nos embolics. Quan arribárem isqué un goril.la 

d’1,80/1,90 cm, ros. Jo vaig preguntar peí doctor i ens digué que ens n'anárem. Jo 

insistía. Isqué un altre goril.la, duia la jaqueta desbotonada i se li veia una pistola. 

Jo continuava preguntant peí doctor i també isqué. En aquests moments Miguel va 

traure la máquina i fotografiá els tres, veient-se la pistola del segon goril.la. Quan 

s'adonaren que els havien fet una fotografía se n'anaren darrere d'ell. Jo vaig 

baixar per l'ascensor, arranquí el cotxe -aleshores tenia un sis-cents- i obric l'altra 

porta per a Miguel que aplegava en eixos moments corrent per l'escala. Va eixir tot 

matemátic, en qüestió de 10 segons.

Publicárem la noticia que aparegué a la premsa de Madrid i Barcelona i la 

fotografía que havíem fet. Explicávem, una mica irónicament, que havíem anat a 

aquest lloc per guanyar uns diners, peró que els senyors de la foto reaccionaren 

molt malament i ens despatxaren de la seua casa. Alió era un muntatge per a 

reclutar mercenaris. Al poc temps la policia ja estava en la casa i l'agéncia va 

desaparéixer.

-En el periódic Información, com funcionava la censura, perqué allí seria

I molt forta, no?

| -És ciar, en l'época que jo vaig estar a Información, depenia de la cadena
i
- del "Movimiento", peró també depenia un poc deis directors, i sempre hi havia 

algún de més tolerant que un altre. Jo recordé dos o tres directors d’lnformación 

bastant tolerants, peró sempre dins d'unes limitacions, evidentment. També hi 

havia directors molt severs, llegien l'article i em deien que tenia un llenguatge 

"marxista". Aleshores jo responia que era marxista. Jo, per exemple, no podia 

realitzar entrevistes ni reportatges, sempre tocava temes de carácter cultural, cine, 

teatre, coses així.

-Els especialistes de temes de comunicació han escrit molt sobre el tema
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de la transició, peró sobretot referit a Madrid -sempre que parlen de transido 

sembla que sois afectara a Madrid-. El que voldria saber és com récordes alió de 

l'alianga entre oposició i periodistes.

-És una cosa que em senta molt mal, sembla com si tot ocorreguera a 

Madrid. Al principi de la transido, periodistes i polítics mantenien bones relacions; 

eren intercambiables. No debades, molts professionals de la informado, de l'opinió 

i de la investigació periodística, llavors molt tímida i escassa, havíem estat en la 

política activa o en la subversió. Després, cadascú va anar al seu aire. Sí que hi 

hagué, pero, alguns pactes, més amb les instáncies unitáries d'aquells anys que 

no amb els partits polítics. Foren anys, per a alguns, de periodisme militant sense 

cap mena de dubte, periodisme que s'ha professionalitzat amb el pas del temps i 

el procés deis esdeveniments histories, económics i socials, i el desenvolupament 

de la tecnología de la comunicado.

En aquests anys, treballárem per a posar en peu la Unió de Periodistes del 

País Valenciá, la qual vaig teñir la satisfacció de presidir en aquells primers 

moments. Érem una alternativa democrática a les Associacions de la Premsa, en 

les quals encara s'encastellaven els residus de la dictadura. Des de la Unió es 

defensava la llibertat d'expressió, encara no molt consolidada, i es reivindicaven 

la cláusula de consciéncia i el secret professional. El 1980, celebrárem a Alacant 

la Primera Assemblea Estatal de la Coordinadora d'Unions de Periodistes. També 

en els 80 vaig ingressar en la OIP (Organització Internacional de Periodistes), amb 

seu a Praga. L'última vegada que hi vaig anar, fou per a programar, amb 

col.legues portuguesos i de les nostres nacionalitats, un conjunt de treballs sobre 

el risc nuclear a la Península Ibérica.

-Retrocedim. A partir de quin moment comenga a notar-se una certa 

obertura o llibertat en els mitjans de comunicado, és abans o després de la mort 

de Franco?

-Jo cree que fins i tot abans de morir Franco hi ha una etapa bastant bona.
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Un exemple, el periódic La Verdad tenia aleshores una secció on ja es citava el 

Partit Comunista, l'il.legal Partit Comunista, comprens?, i es deia, per exemple, 

persones próxjmes com Enrique Cerdan Tato.... Aqüestes noticies passaven i 

l'empresa romania molt vigilant, l'empresa es jugava alguna cosa i era el mercat 

respecte a Información.

-Hi havia de desmarcar-se.

-És ciar; tin en compte que Información és per antonomasia el periódic 

d'Alacant. I aleshores encara estava molt condicionat. Información té el mercat 

d1 Alacant. Arriba La Verdad i té un competidor. La Verdad tracta de guanyar 

terreny, peró li costa molt. Pels anys 73/74/75 el seu índex de venda creix prou. En 

aquests anys comenga un joc atrevit, arriscat, peró jo cree que a la vegada tolerat, 

i aquí intervé el factor mercat...

-Sí, en aquests moments eis periódics que després s'han manifestat com a 

més conservadors, necessiten donar un aire de progressisme, de modernitat per 

a diferenciarse deis carques.

-I agó ho fa La Verdad, i ho fa molt bé a més.

-Pariem ara, si vois, deis anys vuitanta i el temps que dedicares al 

periodisme institucional.

-En aquella época treballava, d'entre altres mitjans, per a El Periódico. 

Viatjava molt, com a corresponsal o enviat. La meua vida i el meu temps eren per 

a el periódic i la novel.a. Vaig publicar cinc novel.les en pocs anys. Un dia que 

estava presentant un llibre meu en el saló d'actes de la Caixa d’Estalvis, un bon 

amic que és professor de literatura latinoamericana, José Carlos Rovira, el qual 

s'ha ocupat molt de Juan Gil-Albert, va entrar l'alcalde Lassaleta. Recordé que 

vaig parar la xarrada i vaig dir: "José Carlos, per favor, un moment" -hi havia molta 

gent- "podries esperar un moment, per favor, és que entra el senyor alcalde, i em 

sembla tan estrany veure'l en un lloc com aquest". I vaig afegir: "m'imagine que 

no vindrá a escoltar". Efectivament no venia a escoltar, havia vingut a fer-me una



oferta...

-Entrar en el gabinet de premsa.

-Muntar el gabinet, perqué hi havia hagut cap de premsa, peró sense 

gabinet realment, sense estructura. Vaig estar dos mesos pensant-ho. Un dia em 

va telefonar, ens vérem i vaig acabar acceptant.

El meu treball era, en un principi, fins a cert punt, atractiu, un aspecte nou 

de la informado institucional, cosa paradoxal per a mi. Primer féiem un butlletí que 

després volguérem convertir-lo en revista. S'anomenava "El lloc de comunicado". 

Era una revista molt bonica i tenia un format molt original. En aquesta revista 

utilitzávem indistintament les dues llengües. A Carmen Alborch li férem una 

entrevista en valencia, cree. Vaig rebre moltes cartes de valencianoparlants 

felicitant la revista. De tota manera, mai no arribárem al 50% de valencia i castellá 

com era el meu propósit. Peró l'invent no va prosperar més enllá de quátre o cinc 

números.
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CAPÍTOL 4

La irresponsabilitat era tan general que la riostra 

no es notava a penes
ENTREVISTA: AMADEU FABREGAT. 25 DE FEBRER DE 1993

-Com es mantenía Valencia Semanal?

-Els que ho portaven tenien algún crédit que es pagava com fóra. Hi havia 

alguns crédits, cree, d'aquell banc que estava en la plaga avui de l'Ajuntament, on 

| está el City Bank, el Banco de Levante, cree, amb gent del PSOE, ja en la segona 

; etapa, quan la revista té una influéncia més clara socialista.

-La primera etapa és Unió Democrática del País Valencia (UDPV)...

-La primera etapa jo cree que no et sabria explicar de qué anava, perqué 

nosaltres féiem una revista... D'alguna manera, els que féiem la revista no sabíem 

el que hi havia darrere. Ho vam saber més tard. Darrere estava gent d'UCD, com 

Ernest Sena, que era el promotor de la revista.

-Sena procedeix d'UDPV...

-Sí. Hi havia accionariat. Estava Sena, cree que Javier Aguirre de la Hoz. Ho 

hauries de confirmar. Gent d'UCD. Encara que la veritat, t'ho dic sincerament, no 

ho sabíem. Féiem una revista molt més a l'esquerra d'UCD. I, sobretot, en el tema 

nacionalista prou més. Ja en la segona etapa, quan, no sé la raó ara, no sé 

exactament per qué, quan les possibilitats financeres de Sena i Carrasco 

s'esgoten, dones... és quan jo li demane ajuda a Albinyana. Jo directament, a 

Albinyana directament. Vaig anar un dia al Palau de la Generalitat per dir-li que hi 

havia un paper... i que, des d'una óptica progressista, podríem tirar endavant i que 

continuara fent-se. La veritat és que pot paréixer molt ingenu per la meua part, 

peró em vaig quedar de pedra quan em va dir literalment: si Valencia Semanal té
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problemes, l'UCD provirá. Jo no entenia res, perqué mai haguera imaginat que 

estava treballant per a UCD. I jo cree que no treballava per a UCD, el que passa és 

que algunes persones aprofitaven el toe salvatge de la revista per aconseguir 

cotes d'influéncia dins la mateixa UCD. Aquell dia recordé que vaig anar a vore a 

Albinyana i vaig entrar per una porta i vaig tindre d'eixir per una altra, perqué en 

l'antesala estava Manuel Broseta.

-Ciar, es podia destapar tot el pastís. I, a més, tu havies tingut una forta 

polémica amb ell.

-En aquell moment, després de tots els enfrontaments que hi havia hagut, 

no era massa avinent... I vaig eixir per una altra porta. Albinyana després va ser 

receptiu, encara que no recordé massa ve qué va passar. Tinc mala memoria. La 

revista tingué una "onda" clarament del PSPV-PSOE. I sectáriament, perqué 

recordé haver escrit auténtiques barbaritats contra Esquerra Socialista, per 

exemple, Garcés i aixó. Coses del poc coneixement que u tenia llavors, no? La 

revista també et puc dir que tanca perqué jo em canse. Eixa és la veritat. Jo estava 

fart de tindre d'escriure tantes planes i revisar tantes histories, perqué llavors era 

una persona molt minuciosa. La revista jo cree que marca una inflexió en el 

periodisme valencia; pensa, per exemple, que allí comenga a tindre la columna 

setmanal Marqués. Moltes voltes ha recordat Marqués que ell va comengar a ser 

frívol escrivint per culpa meua, perqué jo tenia ja una óptica prou comercial de la 

história. I allí estaven també Pilar López, Rosa Solbes, Emilia Bolinches... Els 

pagaven quatre duros. Jo cree que cobrava com a director. No era director perqué 

no tenia títol oficial; era Torró, peró jo era qui dirigía la revista de fet. Cree que em 

pagaven setanta mil pessetes al mes, em fa l'efecte. Allí comenga Miguel Angel 

Villena, Rafa Ventura, Javier Valenzuela. Molta gent que després ha fet coses més 

importants. Bo, va ser divertit. Peró jo em vaig cansar molt, perqué al final era molt; 

jo revisava tots els origináis, reescrivia reportatges que no em pareixien ben 

escrits... I era un "lio" molt gran. Al final em vaig cansar i un dia me'n vaig anar i el
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paper va tancar. Jo cree que, si jo haguera tingut més ánim, el paper haguera

| seguit, perqué, realment, el problema de tancar era que s'havien de finangar els 

crédits, mentre que si no tancaves, anaves refinangant.

Jo vaig encunyar llavors alió del "nuevo periodismo", un poquet, perqué 

féiem coses distintes i, a vegades, reportatges que no es corresponien amb 

restricta realitat. Recordé un reportatge de Javier Valenzuela sobre el “barrio xino” 

de Valéncia que em va paréixer tan horrorós que el vaig reescriure prácticament 

tot reinventant-me les declaracions, i quedava molt millor; d'aixó en déiem "nuevo 

periodismo".

-Sí. Fer literatura a partir de la realitat.

-Jo cree que hi ha una revista que em va influir llavors, que va ser Interviú. 

Amb els titulars érem prou estridents; els articles d'opinió anaven a tota una
í
¡ página, com a Interviú al principi... Un poc aixó.

-Molt esquemáticament podríem dir que hi ha dos models. El model de 

revista de la intel.lectualitat, alió del referent per a la gent il. lustrada, per exemple 

El País, el qual pot ser que haja estat un entrebanc per a una operado semblant a 

la valenciana. Valencia Semanal em sembla que estava un poc a cavall entre la 

possibilitat de convertir-se en l'intel.lectual organic, alió que deia Aranguren 

sobre El País, i alternativament, tu ho has dit, un paper més provocador, més en la 

línia d'lnterviu, del nou periodisme...
|

-Sí, era més aixó que no una revista de pensament. També s'ha dit que 

nosaltres érem molt joves, no teníem plans premeditáis de res i, políticament, 

també s'ha de dir, erem prou ingenus, peró molt ingenus, eh? Erem, dones, aixó; jo 

era vagarosament nacionalista... peró no "mucho más tampoco".

-Ingenus tant com temeraris?

-Sí, atrevits. Hi ha coses que només responen a l'atreviment. Teníem 

amenaces de bomba, jo tenia anónims, históries i problemes... i, si ara tinguera la 

quinta part de temeritat d'aleshores, m'ho prendria molt a la tremenda. I escrivia
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autentiques barbaritats. La matriu de la revista, encara que supura la ideología, 

era més de gent que volia ser periodista o escriptor que d'ideólegs. Per aixó, jo 

mateix era tan temerari escrivint, perqué no n'era conscient. Jo sempre he sigut 

ideológicament inconsistent, grades a déu, i, per tant, no era molt conscient. Jo 

volia que la revista continuara eixint i no em pareixia massa greu passar d'unes 

mans a d’altres, em donava igual. Qué passa? Que condiciona les dues pagines 

d'editorial? I qué! Amb la resta podem fer el que ens done las gana, i ja está.

-Alguns han dit que la línia de Valencia Semanal, en alguns moments molt 

provocativa, pogué haver contribuTt a la crispado, la batalla de Valéncia, 

l'anticatalanisme... Alguns clarament diuen que ereu uns irresponsables.

-Jo cree que no. La irresponsabilitat era tan general que la nostra no es 

notava a penes. Encara que no haguera estat la revista, haguera segut molt 

paregut. L'inici de la responsabilitat cree que está en altres parts molt més 

directament implicades. El problema és que eixa responsabilitat no l'accepta 

prácticament ningú. L'esquerra del país, que és tan torpe i tan estúpida, no ha 

acceptat mai que fóra corresponsable del problema. La responsabilitat només l'ha 

tinguda, segons l'esquerra, la dreta, i l'esquerra només ha tingut la raó i cap 

responsabilitat, cosa que és una análisi que es fa a sovint. Jo no he vist cap "mea 

culpa" sobre el tema; el meu, peró deis altres, no n'he vist. No filávem tan prim 

ideológicament ni sociológicament. A nosaltres ens agradava saber que la revista 

era llegida i seguida, ens pareixia important que continuara, peró no per un rotll 

d'apostolat, sinó perqué estávem bé, estávem calentets en aquell pis i érem tots 

molt amics, féiem una colla estupenda i, no sé, tampoc hi havia molt més. Cree que 

Ernest Sena, que era un polític, sí que tenia altres cálculs en el cap. De fet, quan 

s'acosten les segones eleccions sí que diu ja que hem d'ajudar a UCD i tal i tal. 

D'alguna manera, l'ús polític el va fer ell. Jo cree que vaig ser un poc utilitzat en 

eixe sentit com a béstia parda i que, en comptes, era una cándida "paloma".

-En qualsevol cas, durant un temps Valencia Semanal té una influéncia
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¡ important en...

-Entre quatre que tampoc...

-Sí, pero quan una societat es troba en situado d'estabilitat; quan són les 

institucions les que canalitzen els problemes, potser les revistes tenen poc 

protagonisme... En aquell moment d'incerteses, de canvi, hi ha unes expectatives, 

hi ha tota una colla de gent que podríem dir el món del nacionalisme cultural, 

l'esquerra...

-Tot era el mateix.

-Que, si bé numéricament no signifiquen molt sobre el total de poblado, en 

canvi, com a grup de pressió, d'influéncia, per a les futures élits, per ais nous 

I actors socials que hi apareixien, Valencia Semanal sí que juga... 

i -Aixó és cert. Són les élits que després tan estatuts d'autonomia, governen. I 

és veritat que aixó té una conseqüéncia. Per exemple, el tema nacional no ha 

triomfat electoralment, peró sí que és veritat que, perqué hi hagué una élit més o 

| menys gran que donava la pallissa, ha impregnat moltíssimes coses i, de fet, la 

qüestió ha penetrat més del que pareix. Sí. I ha impregnat el tema a molts nivells, a 

vegades conscientment, a vegades inconscientment, és a dir, que la dreta siga 

! autonomista és molt fort. És un efecte d'aquell moment. Efectes que a voltes són 

| mimétics i que, a voltes, sovint, comencen per ser superficials i acaben convertint- 

se en costum. Sí, en aixó tens raó. Ara, jo cree que en aquell moment ningú es 

plantejava que la revista crispara o fos escandalosa. La revista era, quan més 

escandalosa, més ben rebuda, i ningú es plantejava que alió fóra un escándol. Jo 

tampoc sé si hi havia un escándol, perqué, realment, encara que tinc clara la 

corresponsabilitat amb la dreta de la batalla de l’idioma i tot alió, home, també per 

¡ part de la dreta les reaccions eren molt fortes. En la revista hi ha senyors del GAV 

amb pistola fotografiats en la plaga. Sí cree que hi havia una component que no 

era tan ideológica com professional. La prova la tens si mires els noms de la gent 

que feia la revista. A la gent li agradava fer eixa faena.
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-Professional que s'estava fent professional al mateix temps.

-Sí. Per exemple, cree que la primera volta que Miquel Ángel Villena escriu 

és en Valencia Semanal. Les fotos d'Ana Torralba. Javier Valenzuela mateix. 

Ferran Belda, amb aquells famosos reportatges de l'escándol; jo li'n vaig 

encarregar dos que el van portar després a Las Provincias, que va ser "les talleres 

del franquisme", que era un treball, dir d'investigació seria exagerat, peró estava 

bé. Hi havia coses que no eren usuals en l'época, demostrar la relació fallera 

major-capitalisme tenia la seua gracia en aquell moment. Un altre sobre 

l'aristocrácia valenciana. Eixos reportatges fan que Provincias li faga una oferta. Ell 

m'ho va comentar i jo li vaig recomanar que acceptara, perqué, encara que fóra un 

diari que no ens agradava, Túnica manera de ser periodista és escrivint en un 

diari. També va fer aquells reportatges de Textrema dreta que, quan els vaig llegir, 

ja vaig dir que portarien problemes, peró els altres deien no, que aixó no ho 

podem tallar, i vam acabar tots en un embolic horrorós. Jo i Rafa Ventura no hi 

estávem perqué nosaltres teníem el sumari d'Ajoblanco en aquell moment i ja 

anávem servits. Ajoblanco és abans, peró el processament coincideix amb la 

revista, i jo no entre al col.lectiu B. Pérez perqué dos processos en marxa ja 

haguera segut... Lo d'Ajoblanco pensa que va acabar al TOP, en un tribunal que 

jutjava delictes de terrorisme.

-Si hagueres de caracteritzar per algún aspeóte concret els períodes de 

Valencia Semanal, no ja per la relació amb la propietat, sinó per la própia 

evolució...

-Jo cree que la relació amb la propietat, com que era d'UCD, i la revista 

tenia un tint nacionalista d'aquella manera que es pot ser nacionalista que no s'és 

de res, o que pareix que no s'és de res. CIU, per exemple, en aquell moment per a 

mi no era un partit de dretes; si era nacionalista, era bo. Jo cree que amb el PSPV- 

PSOE la revista continua igual, llevat que en algún moment li tirem una andanada 

a Garcés. Aixó és la impressió que tinc. Home, períodes. Jo cree que hi ha la cosa
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de l'evolució professional, la mateixa maqueta, la portada, quan comencem la 

revista les portades són d'Artur Heras. És molt bona faena, peró ni ell ni jo sabíem 

j del tema. No hi ha una portada que es puga assimilar a una altra si les mires. En 

canvi, al cap d'x números i per observacions d'Ernest Sena, tot s'ha de dir, que 

tenia més idea del tema, les portades són a tota página amb foto i tal, copiant 

models tipus Cambio 16. Aquesta revista també ens influeix en la línia de titular 

amb noms de pel.lícules... Jo tino un record moit "a tope" de l'época. És una pena 

que després no s'hagen pogut fer coses amb el mateix grau de ganes o 

d'entusiasme. Per culpa de tots, evidentment. Allí naix una cosa que estava molt 

i bé. Evidentment, per a la propietat és un pou, perqué no cobreix despeses ni res...

| Home, si jo haguera tingut llavors l'experiéncia que tinc ara, igual haguera anat 

millor, perqué jo no tenia cap responsabilitat de geréncia en la revista. Era fer la 

revista i punt, cosa que cree que no s'ha de fer mai, vull dir, qui fa una cosa té 

d'estar en ¡'altra. Aixó va ser un error, peró, ciar, jo era un periodista pur i no em 

plantejava una altra cosa. Sí que sé que molta gent del PSPV-PSOE va ser 

reticent a qué jo diguera que s'havia de tancar. Aixó será en el vuitanta?

-Si, al vuitanta.

-Dones no recordé qué vaig fer després.

-Després no treballes de corresponsal de l'Avui?

-Peró jo cree que en el vuitanta ja no. Estant en la revista estic de 

| corresponsal de l'Avui, pero no estic molt segur que després... fins al 83 no tinc 

memória de mi.

-Sí, perqué Radiocadena és ja en el 83.

-Falles del 83. Lo meu sempre ha segut en Falles.

-Bo. Hi ha un període, peró cree que no és eixe, que escrius en Provincias.

-Aixó és anterior a Valencia Semanal. Anem vore: mira, jo estic en Gorg; 

tanca Gorg, faig Marina. Cree que Eliseu Climent em presenta a Maria Consuelo 

(Reyna) que acabava d'arribar a Valéncia i, llavors, jo sóc el Castellet del futur.
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Recordé que ho va dir, "tonteries" d'eixes, no? I comencé a fer crítica de llibres en 

Provincias. Consuelo em col.loca directament, perqué les pagines aquelles les 

portava Ombuena i escrivia Angel Lacalle i tots aquells venerables patums. Jo faig 

crítica en Provincias, diguem-ne, "sesuda", i la veritat és que un poc la meua órbita 

com a escriptor de diari canvia un dia que faig un article que, en aquell moment, 

era un tipus d'história innovadora; era sobre Cruiff concretament. Ella es queda 

al.lucinada, entusiasmada. Llavors és quan canvie l'óptica i escric una mica més 

comercial. Després ix alió de Verdurín, encara en vida de Franco. Era un rotll un 

poc distint, encara que a l'época no n'era massa conscient. Encara no estaven de 

moda les negretes. Jo usava majúscules.

-Tu tens algún referent internacional, europeu, per a fer alió.

-No. Aleshores no. Alió és una pura intuíció. Una cosa espontánia. No tenia 

cap referent, perqué ni Umbral feia negretes en aquell moment.

-És un poc la introducció del que s'ha dit nou periodisme.

-Home, no sé si... Peró la crónica eixa de negretes, que ara ja está tan 

devaluada, sí. La veritat és que tampoc tenia cap pretensió; jo contava el que feia 

jo. Tota eixa cosa la valorava molt Consuelo, estiguem d'acord o no -aixó és una 

altra história-, peró té més olfacte periodístic. Jo ho feia perqué ella ho valorava i, 

quan m'ho publicava, m'ho pagava, evidentment, no? A cinc-centes la crónica o 

aixó.

Hi ha un moment en qué, en Provincias, escric jo, Estellés escriu -havia 

estat allí tota la vida peró no escrivia-, escriu Ovidi Montllor, escriu Joan Francesc 

Mira, cree que Marqués, escriuen tots. Fins que es trenca la cosa, súpose que per 

la história del catalanisme, perqué hi ha una primera part de la história del 

catalanisme, o dis-ho com vulgues, en qué aixó és una cosa innocent; quan estic 

en De Dalt a Baix, i faig un programa abrandadament nacionalista, com que aixó 

del nacionalisme no existeix, ningú diu res. I el dia que es donen compte que aixó 

existeix, s'arma el cristo. És passar d'un extrem a l'altre en un mes. A RNE tots
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eren encantadors, amiguíssims. Serien de la "vieja guardia", pero allí estávem tots 

la mar de bé fins que em despatxen, quan comencen a adonar-se'n que en eixe 

programa passa alguna cosa rara. La veritat és que tenia un éxit acollonante A 

Sancho el pressionen molt. Ell aguanta bé al principi. Cree que aguanta bé 

perqué, la história és com és, ell és un home de r'estabJishment" i busca resituar- 

se, i després acaba sent militant del PSOE. Llavors, me'n tinc d'anar, del 

programa, quan escíata Pembolic d'Ajoblanco. Me'n vaig i faig el programa en 

casa; faig els guions.

-Una situado semiclandestina.

-Sí. Recordé que hi ha uns mesos que faig aixó. No recordé ara com em 

pagaven, peró cree que m'ho passava Toni (Mestre). La veritat és que, al final de la 

história, Túnica cosa que recordé és sentir-me molt perseguit. Sabent que podia 

i viure de la faena, em sentía molt malament, molt condicionat. Gorg tancat. A La 

I Marina va haver un mes o dos que firmávem en pseudónim. Després, Dos i Dos
i

cau. I quan trobem una situació que era estable, RNE estava bé, vull dir que 

pagaven prou correctament i aixó; dones era horrible. I pensava que... era molt 

possibilista, a la millor ve Fraga de Londres i ho arregla. Era horrible. No se'm va 

acudir mai Túnica idea brillant que haguera pogut tindre, que era haver-me'n anat 

de Valéncia a Tendemá d'haver tingut un problema; aixó no se'm va acudir.
¡

-Tot el món acaba parlant d'anar-se'n...

-Jo no me n'he anat, peró va ser un error evidentment. Almenys, per a patir, 

patir en una ciutat gran, patir "a lo grande". Ací el patiment era molt doméstic.

-Quin paper hi juga el referent social. Per exemple, el cas de la Radio; s'ha 

dit que hi havia pistóles, gent de Falange amb actituds molt...

| -Jo no les vaig vore mai. Jo cree que de vegades es fan judiéis apriorístics i 

ideológics, i la ideología és un a priori que ho marca tot i a vegades deforma les 

coses. Puc dir que no recordé quants mesos, anys, vaig estar i no hi vaig vore cap 

pistola, ni vaig vore mai... Recordé una discussió un dia amb l'administrador per
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una historia del cobrament. Per la resta no...

-Peró quan comencen els problemes, quan tu has de fer els guions...

-Igual els problemes els va tindre Toni. Jo no estava ja. Jo no tinc massa 

memoria de greus problemes. Home, algún n’hi va haver, perqué jo recordé, ciar 

que els problemes eren relatius, perqué, mentre u seguía treballant, menjava i no 

era tant problema. Peró, recordé, per exemple, un moment que em diuen que 

deixe de posar discos de catalans; llavors, jo, sense cap consciéncia del que 

implicava, m'ho munte de terrorista: la gran cantant valenciana Conchita Piquer, el 

gran cantant valencia Camilo Sesto. Ciar, era escándalos. Llavors digueren que 

tampoc era aixó... Problemes faves; per exemple, el segon dia d'emissió em van 

cridar l'atenció per aquell disc de La Trinca sobre la mantega, el darrer tango a 

París. No sé. Males actituds evidents i agressives per part del personal, en l'etapa 

meua, a la millor al final; peró al principi, no. Cree que qui ho passa pitjor és Toni 

Mestre, que continua la história.

-S'ha literaturitzat moltíssim el pacte o alianga d'aquell moment entre 

periodistes i oposició, eixe funcionament diguem-ne cómplice. Les suposades 

actituds hero’fques del periodistes, en aquest sentit, serien possibles, o están 

alimentades, peí fet de sentir-se amb el suport del carrer, de la gent. Aixó, 

óbviament, és tot literatura sobre el període escrita molt des de Madrid...

-Amb la vida quotidiana no es pot fer un tall tan radical. Aquell és un 

moment on s'és d'esquerres genéricament, on s'és nacionalista genéricament, on 

va tot barrejat, ehí Jo, per exemple, en el tema nacional, he sigut una persona del 

món de la cultura; mai no he segut un independentista del PSAN com altres, ni del 

PSPV tampoc, pero, com va tot barrejat, dones és igual. També, en definitiva, la 

clandestinitat a voltes també és una il.lusió. No creo que tinguérem massa 

consciéncia; el que érem més bé era molt mangonejadors; era una estética molt 

d'Eliseu Climent. Era un contacte continu per teléfon amb els polítics, era tot el 

mateix. Primer és tot el mateix, després apareix UCD i el rotll de l'anticatalanisme.



Ja UCD no és el mateix; és l’enemic. El teléfon a ma casa bullía, les visites bullien. 

És veritat que qui tenia una xicoteta trona, tenia un poder, encara que no en forem
í

massa conscients. No ho féiem per poder, evidentment.

-És l'época de roff the record".

-Bo. Jo cree que el periodista era tan polític que si li posava P"off the record” 

directament al polític, ja el feia quedar bé. Era l’época de les corresponsalies. Tots 

hem escrit en tot arreu, El País al principi, Serra d'Or, Cuadernos para el diálogo, 

Cambio 16...

-Si fem el paral, lelisme amb els cantants de la Nova Cangó, hi havia una

| certa consciéncia entre els cantants que el que féiem era alguna cosa més que

¡ cantar. Aixó és un poc el que voldria que em comentares peí que fa al periodisme\
de l'época; és a dir, també hi ha una certa consciéncia entre alguns periodistes?

-Jo cree que es pot dir que hi ha consciéncia d'alguna cosa quan algú 

reflexiona molt sovint sobre el que fa. En eixe sentit, jo, de consciéncia, no en 

tenia. Per a mi, alio era tan normal com beure.

-No hi havia una certa identitat entre...

-Era normal.

-Vols dir que estava naturalitzat?
\
| -Sí, encara que érem una contraria molt gregaritzada a voltes, perqué 

recordé, per exemple, que l'any després d'Ajoblanco, li vaig muntar a Ramón 

Izquierdo un "lio" acollonant; totes les revistes d'Espanya ficaren a les Falles de 

fatxes i de dretoses, i a l'alcalde de manipulació política. Va ser un escándol. Aixó, 

senzillament, tocant per teléfon a uns quants corresponsals i reunint-se en la 

cafetería San Patricio. Es van quedar al.lucinats. Hi havia una forga. Forga que era 

possible també perqué els mitjans eren receptius a qualsevol cosa que isquera de 

l'oposició. Peró era prou natural. També ens van utilitzar. En els cantants sí que hi 

havia una component més deliberada.

-En quin moment comenga a percebre's una major llibertat en l'activitat
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periodística?

-Jo tinc de dir que no he escrit mai entre línies. Jo escrivia i, com que era 

molt inconscient, a vegades tenia greus problemes. No es pot fer un paral.lelisme ! 

entre la lletra d'un cantant d'aleshores i un article periodístic. Sabies que no 

podies qüestionar a Franco, per exemple. A mi, el que hem fotia era el no poder 

desenrotllar-me, haver de firmar amb pseudónim, sentir-me perseguit. L'assumpte 

d'Ajoblanco va ser demencial. Tot per una manipulació associada al tema del 

catalanisme, perqué sense el referent catalanista alió no tenia ni cap ni peus. Alió 

ho escriu un "castellano escribiente" de Burgos i no passa res. Umbral escriu unes 

coses tremendes, Umbral té una fixació amb les talleres, té alguns parágrafs en 

alguna novel.la totalment bestials i ningú n'ha dit res. El més desagradable era 

aquella sensació de persecució, el no poder fer la teua faena. Arribaves a pensar 

que, si Fraga era una mena de Karamanlis, igual s'arreglava la cosa i podies ser 

escriptor. No m’adonava que el tema no era eixe. El tema és que, en Valencia, és 

impossible ser escriptor per una qüestió molt senzilla: perqué els diaris no paguen.

-Valencia Semanal no va tindre ningún segrest que jo recordé, ni ninguna

multa.

-Va tindre alguna demanda, peró cree que no prosperaren.

-Parlem de les teues impressions sobre el Diario de Valencia, de l'etern 

problema sobre si és possible un tercer diari.

-En eixe diari no vaig estar. Després si que vaig estar en Noticias al Dia, que 

també el dirigia Pérez Benlloch. Mira, si una cosa no es ven, és perqué no fa falta. 

També és possible que la gent minoritaria que el comprava igual haguera tingut 

prou amb una revista. Si no es ven, es que no hi ha necessitat. I no em val que 

se'm diga que no es crea la necessitat; aixó és una “tontería”.

-Jo pense que falla perqué els progres ja tenen El País i no els fa cap falta
?

aquell diari.

-Jo continué pensant que, si no funciona, és perqué no n'hi ha necessitat. O
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perqué l'análisi que es feia estava mal fet, que el diari que es necessitava no era 

eixe, cosa que jo no cree. Pense que es venia el que es tenia de vendre i que no hi 

havia més. Que, realment, el que no hi hav¡a, e) que falta en el país és el que ha 

I passat en altres llocs, on, malgrat el déficit, algú ha seguit posant diners. Els diners 

que s'han gastat el senyor Prenafeta i Pujol en El Observador, si els haguérem 

tingut ací, haguérem fet un diari durant deu anys sense vendre'n cap. Aixó no 

estava.

-La gent que té diners no s'ha ficat en aqüestes operacions...

-La gent que té diners no es fica en les operacions perqué no veu el guany. 

En Catalunya, els posen, a més del sentiment, perqué molta gent veu el guany.

-Sí, peró, mira, en alguns treballs que he fet per encarrec, per exemple, els 

quiosquers, els quals tenen una visió més especiaiitzada de l'assumpte, 

pensaven majoritáriament que un tercer diari, en valencia, podría funcionar, que 

| sí que hi ha una demanda, que tots els efectes administratius, institucionals, sobre
i

| la ¡lengua...
i

-Eixe tema és qüestió de fer els números i fer un projecte ajustat i que algú 

done suport. Si tot el que es gasta en fulles, fullets, llibres que no valen per a res, 

i  s'invertira en un diari, no guanyaria diners, perdria un grapat de milions, peró, quin 

problema hi ha que un diari perda cinc-cents milions? Jo cree que aixó no és un 

problema, és un tema de voluntat. Un diari en valencia seria possible 

subvencionat.

-La Generalitat Valenciana entre les seues atribucions té la de fer un diari...

-L'única solució, i pense que no es destrellatat, seria que ho fera la 

Generalitat, per qué no? I que tinguera un consell d'administració com el de la 

TW , i que hi haja un joc polític, i un ping-pong; una cosa semblant i que ho portara 

la Generalitat. Amb una bona maqueta; gastar-se més en la maqueta que en 

periodistes.

-I estar disposats a enterrar un grapat de milions fins que funcione.
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-No, funcionar, no funcionaría segurament, pero té igual. Jo cree que, 

escolta, si tenen no sé quants centenars de milions per a la normalització que 

transfereix Madrid, no vull que facen com a Catalunya, és a dir, donar-li'ls a la TV3, I 

jo no els vull, pero podrien fer un diari. El que passa és que la societat valenciana 

al nivell d'eixa élit de periodistes s'ha anat desfilagarsant i ara és més complicat 

tot. No queda tanta gent. Jo creuria molt en un producte molt ben maquetat i amb 

una certa trampa, vull dir que no podría competir en investigació amb El País o La 

Vanguardia, pero tindre una certa trampa i atractiu. També és una pena que no hi 

haja cap revista cultural solvent. Les que hi ha són molt especifiques, vull dir una 

revista més oberta, més periodística. A Catalunya hi ha alguna cosa així.

-Vist des del present, quins són els principáis errors que trobes en l'activitat 

periodística d'aquell període.

-Jo et contestaría amb una frase que Fuster utilitzava sovint: vam fer el que 

teníem de fer. No podíem fer una altra cosa i, si tornárem, ho tornaríem a fer. Ara, 

des del present, jo cree que hi ha un error, i que molta gent ha rectificat, i alguns ho 

hem escrit, i altres ho han fet i no ho han dit, perqué, potser, reconéixer-ho pot ser 

motiu d'equívoc, o de ser tatxat de revisionista, perqué Tautocrítica está mal vista.

Jo no recordé haver vist cap autocrítica seriosa per part de l'esquerra en tot el que 

duc de vida. Cree que hi ha un error de plantejament que obeeix a una ¡Musió 

furibunda d'aquell moment, pensar que "todo el monte es orégano", i Terror de les 

banderetes i totes les históries es paga molt car. Este país, sociológicament, jo no 

diré que siga nacionalista, peró sí que és molt de les seues coses, és diferent. I 

des de la TVV que és un rotll de centenars de milers de persones, es capta, peró 

ciar, la gent és nacionalista d'una manera que ais nacionalistes ens pareixia 

horrorosa, i aixó alguna persona desapareguda, com Broseta, ho va dir i tenia part 

de raó, encara que en aquell moment no ens agradava. Quan ens ficávem amb les 

Falles, per exemple, era un error. Quan ens ficávem amb THimne, era un error. I 

era un error perqué, a més, les Falles ni ens anaven ni ens venien, i THimne ens
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donava igual, perqué no érem gent d'himnes ideológicament; tanmateix, anávem a 

la contra, i aixó va ser un error greu. Si haguérem deixat que les coses hagueren 

segut més naturajs, la gerit sí que té una estimació per jes seues coses. I cada 

jvolta més. Pero, parle de gent normal i corrent. Sempre he dit, de vegades de 

broma, que el nacionalisme va impedir que triomfara el nacionalisme.

-Coincidiries amb l'analisi que feien Molla i Mira...

-No. Sincerament, si vaig llegir alguna cosa no ho recordé; pero cree que 

ells farien una análisi més profunda, i tampoc es tracta ara que tinga la raó 

González Lizondo. Jo no dic aixó. Jo dic que ens várem equivocar. Que som més 

culpables, perqué figura que érem més llestos. Si haguérem seguit simplement el 

camí, per posar-ho en paradoxa, del senyor Pujol, que arriba al nacionalisme 

cultivant l'excursionisme i la Mare de Déu de Montserrat, escolta, "otro gallo 

hubiera cantado". Ara, Terror és una análisi a posteriori. En qualsevol cas, hem 

perdut massa temps per coses que no eren importants.

-Ciar, en aquest sentit anava la crítica de Molla i Mira en "De impura
¡

: natione", que el fusterianisme era massa elitista...

-Peró el fusterianisme que és?

-Massa racional, per infravalorar les manifestacions més espontánies i 

folklóriques...

-Jo, a Fuster no li'n faig cap, de crítica. No perqué estiga mort, en absolut. En 

part, perqué a mi la part més política no m'ha interessat mai. A mi, Fuster no m'ha
i
interessat mai com a escriptor. A mi, m'ha apassionat com a professional de 

Tescriptura, peró no tenia res a vore amb ell, ni amb el que escrivia, ni m'interessa 

Sant Vicent Ferrer o sor Isabel de Villena. A més, jo cree que ells (Molla i Mira) 

s'escoren cap a Taltra banda i cauen en el blaverisme. Eixe no és el tema, perqué 

aixó és una altra perversió de la realitat. Són dues perversions distintes i cada u té 

un tros de raó. També s'ha dit que la crispació es produeix perqué la gent no está 

comunicada i, aixó, potser es deu a qué no hi ha mitjans que comuniquen, perqué,
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ciar, quan jo pose a parir al senyor Attard, igual durant un any, jo no el conec. Aixó 

és una aberració des del punt de vista periodístic. Jo he estat posant a parir a un 

senyor en el qual no he parlat mai i amb qui mai no he contrastat una sola opinió. 

Quan després coneixes la gent, igual ho veus d’una altra manera.

-/ en el sentit positiu. Perqué adés semblava que tenies una certa 

nostalgia...

-Cree que ha passat el que a totes les revolucions socials, acompanyat per 

l'evolució biológica que no és manca. Cree que sí, que va ser una época 

collonuda, peró que no es pot repetir. També s'ha de dir que la major part deis 

problemes o no eren problemes o estaven unflats o estaven mal plantejats. En 

qualsevol cas, és una época realment important.

-Récordes alguna anécdota, alguna cosa que...

-La vida en aquell temps era una anécdota continua. Tantes coses... 

Recordé que em va fer molta il.lusió conéixer Terenci Moix... Després, Tarradellas, 

que em va telefonar i jo pensava que era una broma... I estiguérem tota la 

vesprada xarrant a la Generalitat i després em va convidar a sopar a sa casa. Eli 

volia vindre a Valéncia a arreglar el problema... em va fer acompanyar-lo a 

l'aeroport a rebre Gutiérrez Mellado, jo estava totalment al.lucinat... Era un home 

impressionant, era un super total... Em comenta que havia llegit un valencia que li 

agradava molt, i era Xavier Casp.

-H/ ha una cosa curiosa. Malgrat l'evolució diferent que heu tingut les 

persones que estaveu un poc...

-La involució diferent, podríem dir.

-Home, que heu seguit camins diferents, de vegades paral.¡els... Vull dir 

que tenint al cap del temps posicions tan distintes, s'ha mantingut una certa 

elegancia...

-Sí, perqué al remat és alió que, bo, tots hem fet la guerra. Aixó és cert. 

També hi ha hagut moments de crispació, per exemple, amb Broseta en Valencia
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Semanal. Amb Eliseu Climent també en algún moment. Pero, al final de la historia, 

dius, bo, peró si ací som quatre fent tots els papers de l'auca. Aixó és una 

característica que potser no es dona en altres llocs.
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CAPÍTOL 5

Ací, hi havia un ball on jo no estava posicionat
ENTREVISTA AMB J. M. GIRONÉS. 12 DE GENER DE 1995.

-Com arribes tu al periodisme?

-Jo he viscut la joventut a Valéncia, molt intensa, en el Lluís Vives; en canvi 

l'etapa universitaria la vaig fer tora. T'ho puc contar en poques paraules. Sóc el 

que fa set de nou germans, i mon pare, que era funcionan, perqué primer havia 

sigut fuster, en la guerra va patir un daltabaix, com tanta gent d’ací. Va ser tota la 

seua vida un funcionan mitjá modest, en algún moment un poc més arregladet, 

pero per a nou filis una de les coses que era prohibitiva era la possibilitat 

d'estudiar fora.

Jo vaig estudiar a Pamplona amb una beca i eren uns anys en els quals et 

buscaven en la facultat. Vaig estudiar del 63 al 67, era la carrera curta aleshores, 

pero ja dins d'una universitat -primer parámetre curiosíssim-, perqué el periodisme 

entré en la universitat l'any 72 en tot Espanya. Pero aleshores la Universitat de 

Navarra ja era una fórmula d'incloure el periodisme com una facultat més "avant la 

letre".

-Ja, que no era /'escola de Periodisme de Madrid o ací rescola que tenia 

l'Església...

-No era una cosa marginal. Era una fórmula plena i, com va coincidir amb 

la Llei de Premsa de l'any 66 i es va fer una renovació ajudada de la premsa, hi va 

haver una primera eufória. Algunes empreses van comen9ar a buscar 

professionals i aixó.

Recordé el grup de Nuevo Diario, i estava el pare d'Eugenio Galdón i altres, 

i Europa Press que estava acabada de fundar. Aleshores jo, per raons de 

necessitat i perqué, a més, allí, entre l'idealisme del moment i la necessitat, i que 

el recte era veure si estudiaves més que el del costat, vaig traure una carrera molt
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t bona per dues raons: en primer lloc perqué el clima m'ho va facilitar moltíssim; 

vaig fer tota la carrera costera avall, perqué des de primer van comengar a tractar- 

me com el que va més o menys de punta, i aixó t’ho facilita enormement I després 

les matricules d'honor que es converteixen en gratuítes i la beca i un préstec que 

al cap de molts anys el ministeri em va reclamar.

Vaig acabar de "Premio Garcilaso", que allí era el Premi Fi de Carrera al 

millor expedient. Aixó va fer que, quan la gent ana a buscar professionals per a 

fitxar-los, dones jo era una de les fitxes que allí s'empravá. En aqüell moment, en 

comengar, es produeixen dos fenómens molt curiosos, que després es poden 

: interpretar també com a clau del que passa en la resta del país, no? Perqué 

comenga a eixir una generació de periodistes, de la qual Pedro J. Ramírez, per 

| cert, és paradigmátic, que están fets en artificial.
j
| Alió és una casa amb uns recursos com si fóra una facultat americana, en
í

i un campus tancadet i tot és de cine, peró després la gent s'ha pegat unes 

; bategades de por, perqué s’arriba a unes redaccions que no són de pel.lícula 

americana, unes redaccions cutres, canalles, on ens han apunyalat, ens hem 

apunyalat uns a altres. Aixó ha produít molts rebots en contra i ha decantat que hi 

ha gent que té o molt d'amor a l'etapa universitaria, com si fóra una etapa 

idealitzada, o la gent que ha trencat palletes i no ha volgut tornar a saber-ne res

| perqué s'ha sentit estafada. Des d'allí jo vaig comengar a fer de free lance per a
¡

[ Europa Press. Hem vaig comprar una camera fotográfica i em vaig Hangar a fer 

: reportatges.

-Amb problemes?

-I tant! Per exemple, amb un xicon que venia de Madrid, de l'Alcázar 

d'aleshores, que és el de l'Opus, vam anar a Etxalar a fer el "cross del contraban", 

que era una tradició. Resulta que Etxalar després va ser la passera de la Valí de 

Vera del Bidasoa, un deis canals de penetració etarra més curiosos i més intensos 

que hi ha hagut, estic parlant-te d'haver fet aixó l'any 64. Després vaig viure a
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Pamplona la primera bomba, és ETA, i quan van matar a Melitón Manzanas en 

Bilbao. També, en un Aberri Eguna il.legal, em van pegar un bac, em van trencar 

la máquina, em van obrir els policies la máquina i em van sacsar. Allí va rebrotar 

també el sindicat universitari un poc, el qual funcionava molt bé a Madrid i a 

Barcelona. També a Pamplona hi havia un grup de gent, entre ells la gent de tora 

més que la gent d'allí, perqué allí sonava a xinés... I me'n recordé que quan van 

expulsar de la Universitat a Tierno, García Calvo i Aranguren, allí va haver un 

moviment molt curiós de rebutjar la protesta que alguns estaven fent contra eixa 

expulsió. D'alguna manera, dominava el discurs que s'ho havien guanyat. 

Aleshores jo vaig practicar amb Ramón Cercos, Concha Fagoaga, un intent de 

lluita democrática. Me'n recordé perfectament, vam intentar fer un grup polític per 

a presentar-nos en contra del Referéndum del 66. Va ser fantástic, perqué Cercos 

cree que sí que va passar peí Govern Civil, jo no, jo mai he estat martiritzat per 

ningú, peró ens van confiscar tota la propaganda que havíem fet. Aleshores 

tirávem en una "vietnamita", xe!, com en els altres llocs. Ningú s'oblida de com 

enviscava la tinta.

També vam presenciar en aquella época les primeres mogudes, primer de 

l'apogeu de la tecnocrácia, deis tecnócrates en contra deis blaus, eh?, i després la 

primera relliscada, grossa, grossa, deis tecnócrates en el cas Matesa. Bo. Jo 

treballava durant el curs, a 30 pessetes la fitxa, fent des de l'A fins a la C, de 

('Enciclopedia Monitor de Salvat a Pamplona, perqué allí pagaven menys impost i 

aleshores l'editorial Salvat es va instal.lar a Pamplona peí régim foral económic.

Vaig fer alguns enviaments de fotos i de reportatges de tipus molt actiu, 

perqué a mi el reporterisme em feia vibrar molt, i em va marcar un poc les dues 

característiques que sempre he arrossegat -jo anava un poc de precog i molt 

inquiet. Després, quan la presidéncia del govern d'aleshores, bo la presidéncia 

que era el carrerisme a través de López Rodó i amb intervenció, per cert, de Rafa 

Ansón, el germá de Luís Maria, van muntar una revista que es deia Momento. Per
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cert, el primer que ens va pagar un sou va ser Amusátegui, José María 

Amusátegui. Vam traure un número que ens paga Amusátegui. Després, va 

presentar "una de las primeras opas amistosas" Sebastián Auger que era un 

personatge curios de Barcelona que s'havia casat amb Rosa Nebot, filia deis 

propietaris de les terres que van des de la plaga avui de Masiá, aleshores Calvo 

Sotelo, fins a més allá, tot el que és Pedralbes, eh?

- Lama de Pedralbes.

-Eixa dona tenia molta fortuna i aquest va anar administrant un capital 

important; és un advocat de fortuna, xe!, un Mario Conde de l'época i a la seua 

escala, no? I va muntar unes cabrioles grosses, l'editorial Dopesa, el grup Mundo 

Internacional. Fou el primer que va presentar en públic i li va donar un premi a 

Carrillo i a la Pilar Bravo quan els comunistes eren dimonis. I tot el seu amor al 

comunisme, perqué ell venia d'unes files també prou Opus, va ser un oportunisme 

circumstancial. Va estar molt relacionat amb una protesta contra les noves 

instal.lacions del periódic a Barcelona. Hi havia un moviment de veíns... i ell va fer 

la típica jugada de contemporani, de modern, que va ser passar a les files 

contráries i resoldre el problema de contestado. Després va comengar a acumular 

deutes i es llangá a una expansió per a evitar enfonsar-se.

Peró, al comengament, l'equip aquell format per periodistes de la 

Universitat de Navarra, moguts per ell, ens n’anárem a Barcelona a una cabriola 

de tipus tecnócrates i Opus. Allá em vaig posar en una órbita de comprensió de la 

realitat un poc a la catalana, peró no a una Catalunya que s'arriba des d'una 

Valéncia represaliada, ni molt menys, perqué jo ací no havia fet res que fóra 

significatiu, sinó a una Barcelona tecnocrática, molt tecnocrática. Jo feia aleshores 

"Doce preguntas a", una secció fixa, que vaig portar molts anys.

-En el Mundo?

-Sí, i vaig fer també el llibre de "Los 90 ministros de Franco", i vaig 

comengar a fer dos o tres encárrecs. Fent les entrevistes aqüestes, em va passar
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el primer enganxament; vaig ser processat peí TOP per una cosa que després és 

tota una categoría. Aixó em va madurar prou; primer, perqué jo estava fent el 

servei militar i llavors no hi havia una separació judicial com hi ha ara, així que peí 

fet que algú estava fent el servei militar podien "empitonarlo por la vía militar". 

Imagina't si el desficaci era gran. El cas és que en una entrevista que li faig a 

Jiménez de Parga, l'home es desbotona els pantalons i comenga a llargar que 

alió era Hollywood. Em va dir del príncep "la mort del porc", i moltes més coses. 

Una de les frases que jo vaig posar, perqué la secció era molt curta, dues pagines 

del setmanari Mundo, era "que la Audiencia Nacional habia dicho herejías 

jurídicas". Ciar, aixó és molt gros, peró ell va dir aixó i altres coses més grosses. 

Ell, cada setmana, li feia pessigolles al régim des de la revista Destino. I ens van 

portar al Tribunal d’Ordre Públic.

-L'article segon de la Uei de Premsa, no?:"atentar contra las instituciones 

del Estado..."

-Sí. La cosa per a un catedrátic de dret era realment molt peluda. Em va 

cridar a l'hotel Ritz de Barcelona per a veure'ns amb Joaquín Ruiz Giménez. I 

aquest ens va dir que anávem a muntar una história cinematográfica. Per altra 

banda, l'empresari i el director, que era el responsable de la publicació 

jurídicament, em van dir que l'empresa em defensaria, que no em preocupara i tal, 

peró es va produir el següent. A mi m’agradá que em cridara Jiménez de Parga, 

peró el que em va deixar gelat és quan vaig llegir com estava argumentat. I em va 

descol.locar totalment, perqué deia en la primera línia: "en cualquier caso, la 

responsabilidad es del periodista", i aleshores feia tota una al.legació de 

descárrec i després hi havia una segona part que deia: "pero no hay tal porque...", 

i al final en la defensa s'agafava a dir que un catedrátic mai haguera dit una cosa 

d'eixes, "si no que se han dicho algunas herejías jurídicas en".

-Ja. Que no era l'Audiéncia, sinó en.

-Ciar, peró, de fet, el que ell deia és que la Justicia no era independent i
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que fins i tot en eixa no independéncia havia fet auténtiques heretgies el sistema, 

no que un advocat defensor d'un particular haguera anat allí a dir desficacis, no. 

Eixa va ser la seua defensa.

Aleshores a mi em va semblar tan deshonest que en qualsevol cas la culpa 

me la tirara a mi, eh?, que em vaig veure un poc acollonat i vaig dir que no, que 

m'ho pensava. Quan ho vaig contar en l'empresa, on jo no sabia que per altres 

plets estaven a mort amb ell i amb el germá que també és advocat, em van dir: 

"no, aixó ho agafa un penalista que li diuen Fenech i els enfonsem". “Peró, com a 

enfonsar-los?, peró si a mi..."No, no, tu estás fent el servei militar i el portem per 

via militar i anem a enfonsar a Jiménez de Parga". I es va armar un betlem, on jo 

em vaig veure entre dos focs d'una envergadura absolutament desmesurada. 

Feia dies que Jiménez de Parga m'havia dit que era evident que jo perdía el coll, 

peró que una persona de la meua edat, tenia aleshores vint-i-quatre o vint-i-cinc 

anys, que tenia un grup de premsa darrere, que no passava res, que jo podia 

perdre el coll, peró que ell la cátedra no, perqué a ell el podien banyegar. Vaig 

haver d'anar al xalet de la Costa Brava a veure l'altre catedrátic que era l'enemic 

a mort i encara va ser pitjor. Aquell, amb un whisky a la má, el tal Fenech, damunt 

d'un tamboret, assegut, em va fer un plantejament que jo pensava: "peró ací, qui 

s'ha tornat boig?" El cas és que vam anar al TOP i Jiménez de Parga va muntar 

una paradeta d'estudiants allá, va haver una cridada i tal. A mi, no em va defendre 

finalment Fenech, el qual no hi vaig acceptar, sinó l'advocat de l'empresa i la cosa 

al final va quedar arxivada peí Tribunal.

Bo, el cas és que eixa época jo vaig estar situat en el periodisme polític tot 

el temps; vaig ser el cap de política nacional de la revista Mundo, després vaig 

estar al Diario Femenino que várem transformar en Mundo Diario i vaig descobrir 

per aquell temps una cosa que m'ha tingut molt entusiasmat sempre, el 

periodisme científic, perqué vam comprar a través d'una revisteta, que era la copia 

del Selecciones, el Meridiano 2000; Luís Miravitlles era el president i jo feia de
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director. Alió era el Muy interesante, peró amb 20 anys d'equivocació. Alió no va 

arrelar. Estávem massa lluny de l’any 2000 i la gent no es creia l'ecologia, ni els 

ordinadors, ni els trasplantaments, malgrat el ja famós Dr. Bernard, tot i que hi ha 

reportatges de gent que després ha estat Premi Nobel.

Del periodisme polític ni et conte, allí es va muntar el Grup Mundo, que era 

exactament com el grup a qué pertany el Levante-EMV d’ara, conferéncies dins de 

la mateixa casa i aixó.

-Com va ser que te n'anares a Madrid?

-Dones, em criden un dia i em diuen:" vols anar a Madrid a vore com acaba 

el franquisme?" I me'n vaig anar a fer de corresponsal del grup Mundo, a ser 

corresponsal en les Corts franquistes. Vaig tindre dues enganxades amb el 

director del Mundo Diario perqué deia que jo no havia enviat una cosa que sí 

l'havia enviat; el que passava era que de vegades em llevaven la página perqué 

la dona de Ramón Solanes Piñol, que era el director, feia unes col.laboracions en 

el diari no sé si de modes o no sé qué. El cas és que eixe dia ella havia promés 

enviar la crónica i la meua se n'avia anat a la paperera. Ella va ser cridada per 

l'home i se’n va anar de sopar i no ho va fer ¡Com era la reina! Aleshores va haver 

una gran baralla, perqué jo no havia fet la crónica -deien. Em va renyir d'una 

manera molt frontal el director. Oneto portava molt de temps perseguint-me per a 

fitxar-me per a Cambio 16. Així que ens vam enviar mútuament on... De tota 

manera vaig agafar l'avió, perqué era un trauma gros, vaig anar a Barcelona i des 

de l'aeroport vaig telefonar Auger perqué em rebera i m'escoltara. Damunt, Auger 

em va renyir dient que com l'algava jo de casa un diumenge peí matí, i que no 

volia ni sentir-me. Sense eixir de l'aeroport me'n vaig tornar a Madrid, me'n vaig 

anar a Cambio 16 i vaig fitxar.

Alió era un altre model. Nosaltres féiem un "new magazine" en la revista 

Mundo, peró és que Cambio 16 era una altra cosa, era un estil on cada parauia 

era un joc contra el sistema, era estar fent-li pessigolles a tota hora. Jo tampoc
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vaig participar bé; no és que fóra franquista o deixara de ser-ho, si no que jo 

pensava que la societat espanyola era el subjecte de coheréncia i no em sentía 

solidan amb aquells.que.des.de fora pogueren deslegitimar la vjda que estávem 

vivint. A mi, Franco em semblava una cosa que havia heretat, que la teníem allí 

sense triar-la, evidentment, peró no estava ciar que eixa cosa no triada haguera 

de ser substituida peí contrari, tampoc triat.

Quan predicaven l'amnistia per a delicies de sang, jo me'n pujava per les 

parets i vaig tindre memorables baralles. Després, he hagut de reconéixer que 

van guanyar els que deien que amnistía total. Jo era contrari que fóra total. En 

Cambio 16 vaig entrar en contacte amb gent com Utrilla, Salas, Julio Feo, Aguilar, 

Oneto, amb tota una parroquia que allí portaven un altre tipus de coses. I allí vaig 

viure tot el procés de la mort de Franco, fins que va eixir El País que va fer la 

mateixa operado. Em van buscar com a cap de la secció de política. Jo havia 

entrat a Cambio 16 d’ajudant d'Oneto i ell havia anat de director.

Recordé una anécdota molt graciosa que es produeix el dia que el Reí pren 

possessió. Em donaren a estrenar el primer buscapersones. Hi havia hagut una 

bomba de l'ultradreta. Jo estava en la "Plaza de Oriente" per a cobrir la informado 

de la proclamació del Rei. S'hi va posar l'aparell a cantar i jo no sabia d'on tocar. 

Allá hi havia tres-centes mil persones. El més a prop era el carrer Bailón. Vaig 

travessar i vaig anar ais escortes i dic: "mire, una emergencia". I és curios, perqué 

aixó va funcionar. Llavors, vaig entrar al "Palacio de Oriente" i em van passar tres 

o quatre históries consecutives que van eixir després en el reportatge que va 

publicar Cambio 16.

-És a dir que havies passat prácticament tots els Controls, no?

- El cas és que em vaig trobar dins del palau reial i em vaig dir: "si jo ara me 

n'isc fora, em talle la cua i com a periodista s'ha acabat". Encara vaig passar tres 

Controls més i va ser molt graciós, perqué et dones compte que podries haver fet 

de tot; de bo i de roí. Així que vaig estar veient la festa des del baleó amb altres
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convidáis. Aleshores passá el marqués de Mondéjar i recordé perfectament que 

ens va dir: "retírense todos que su Majestad va a ser aclamado por el pueblo". I 

ens va donar una lligó. Diu: "es que el Rey de España no es Rey de España hasta 

que lo aclama el pueblo, que se representa en el pueblo de Madrid, donde 

reside", i diu "por tanto en ese momento en las fachadas no ha de verse a nadie 

más que al Rey". Jo vaig comengar la crónica amb molts detalls i l'anécdota que 

el Rei en un cendrer havia comengat tres cigarrets seguits sense adonar-se.

-De nervios com estava?

-Estava!, ben plantadet i tal, peró molt nervios. León Herrera, el ministre de 

"Inoformación y Turismo", va traure un comunicat desmentint-ho, va dir "que 

habíamos inventado", i aleshores li van dir des de la Casa Reial que no havia 

sigut res d'aixó mentida. El problema el vaig tindre per a eixir. Passa el marqués 

de Mondéjar i diu: "los que vayan a estar en la comida -hi va haver un diñar 

grandíssim- deben esperarse en sus posiciones; y los que no, pasen a 

despedirse". Ens van agafar a tots per a acomiadar-nos del Rei. Vam fer una mitja 

lluna gran i van comengar a donar la má identificant cadascú. Jo vaig anar posant- 

me l'últim i anava posant-me blau, verd. Quan ja anava per la meitat, vaig 

comengar a caminar cap arrere, els escortes em miraven, i es va girar un i dic: "un 

water, un water, que me descompongo, que no puedo más". I com si estiguera 

fent-m'ho damunt vaig eixir. També per aquell temps li vaig fer jo una entrevista a 

Quintero, el cap de polícia, impressionant, pels atemptats tipus "calle del Correo". I 

quan la van publicar firmava Pepe Oneto. Em vaig posar com una moto; xe!, Pepe! 

"Oye, las cosas importantes tienen que llevar la firma del director". Bo, coses 

d'aquestes quasi tots els dies.

-Tingueres alguna relació amb El País?

-Sí. Quan van traure el diari, em va cridar Juan Luís Cebrián per a fitxar-me 

de cap de nacional. Jo, molt valenciá i molt ase, li vaig dir que sí. I quan vaig anar 

a acomiadar-me de Juan Tomás de Salas, em van fer una trampa. Em digueren
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que anaven a fer el Diario 16 immediatament i que no fera animalades. Que no 

me'n podía anar a El País. I vaig tornar a dir-li a Juan Luís que m’ho havia 

repensat. Es va posar com una moto, perqué no li agrada gens que li diguen que 

no. "Es la equivocación de tu vida, pero sólo te digo una cosa, cuando tú vuelvas 

llamando a esta puerta es cuando yo me acordaré". Fan el Diario 16 com estava 

previst i aleshores entren tots desdoblant-se, sou i carree; Salas, Utrilla, Oneto, 

tota la santa companya, fins que arriben a Águilar i tallen; ni Aguilar, ni Gironés, 

"porque no se pueden descapitalizar las revistas". Vaig jurar que la següent oferta 

no la consultaria. I va arribar quasi sobre la marxa. Lara, que havia guanyat en un 

any 400 milions de pessetes amb un sol llibre, "El Pacón: Memorias de Franco- 

Salgado Araujo", li va dir a Pió Cabanillas que volia triomfar; "Pió, yo quiero ser 

como los Luca de Tena y como los Godó". Pió Cabanillas li va recomanar que fera 

una revista i que nomenara director a Antonio Alemany Dezcallar. Literalment, li va 

dir: "es muy sencillo: nombra al director que yo te diga y dale todo lo que él te 

pida". Aquest home estava volant cap a Barcelona, perqué l’havien fitxat per a 

dirigir el Brusi. I així com és Lara, "que me busquen a un tal Alemán, Alemán 

Decallá o algo así me han dicho" El busquen. “Señor Lara, está volando hacia 

Barcelona". "¿Hacia Barcelona?". "Es que lo han nombrado director de..." "¡No 

puede ser, ese es para mi, ese es para mi! Que me pongan con el avión". Van 

negociar en la cabina de Tavió i Alemany va pujar en l'aeroport de Barajas 

director del Brusi i va arribar a l'aeroport del Prat director de la revista Opinión.

Vuitanta persones vam entrar en una revista!, vuitanta persones! Jo hi vaig 

entrar com a delegat de Barcelona. La meua dona era catalana, a més, era un 

projecte molt interessant. Era tornar, tenia la casa allí i, a més, tot el fenomen de 

Tarradellas el vaig empomar senceret.

-Fins a eixe moment Valéncia, per a tu, és una cosa que simplement 

venies per veure la familia, no?

-Jo venia per Nadal i tal. Alguns amics, J. L. Torró, per exemple, venien a
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veure'm. Bo, el cas és que me'n vaig tornar a Barcelona. Una revista que va 

comengar, primer número, 300 mil exemplars, venuts 300 mil; segon número, 300 

mil exemplars, venuts 150 mil, tercer número 300 mil exemplars, venuts 85 mil. 

Havíem eixit a l'octubre. En arribar Nadal, ja hi havia tres tribus, tres subdirectors 

i tota una baralla. I Lara com va entrar va eixir. "¡Me han engañado, me han 

engañado! Ciérrame, -li va dir al fill-, José Manuel, ciérrame la revista." José 

Manuel -fill- em va demanar consell i em va proposar dirigir la revista des de 

Barcelona amb una série de col.laboradors estrella. Va fitxar Areilza, Emilio 

Romero i Ricardo de la Cierva i els pagava a cent mil pessetes per article en 

aquella época. ¡I en feien quatre al mes, xicon! Vam fitxar a Federico Sánchez 

també.

-Semprún.

-Bo, vam estar fent la revista i José Manuel Lara disparava en totes 

direccions buscant qui li la comprava. Els mateixos que havíem fet la revista, 

tornárem a Madrid i vam durar dos anys, dos anys i poc més, en una revista que 

tenia un altre caire, perqué aleshores ja va ser una revista més próxima a UCD. A 

forga de perdre diners el pobre Alvaro Alonso Castrillo, qui va posar tots els diners 

del món, i el baró de Corondelet, que és Iñigo Cavero, havien fet un front 

periodístic. Havien comprat Actualidad Española, Cuadernos para el Diálogo, on 

estava Pedro Altares indirectament, i Opinión. Llavors, un dia, Rafael Arias 

Salgado, nominat flamant secretan general d'UCD i gendre de Ruiz Giménez, va 

dir que havien condemnat ja Cuadernos. I em va dir la següent frase: "si 

Cuadernos no tiene legitimidad para vivir mediante auxilios artificiales, ninguna 

revista debe sobrevivir si no se lo gana por su cuenta". Van tancar Cuadernos, 

Opinión i La Española, tot fora. A Lara, a Madrid, els vuitanta que tenia li muntaren 

un embolic, pintades peí carrer: "Lara negrero, Escorial subnormal", el director 

d'aleshores. ¡ Uns betlems! Els propietaris d'ara eren molt més educats. Ens van 

indemnitzar i jo vaig agafar una úlcera.
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-Fou quan comengares a treballar directament per a UCD?

-Exacte. Pérez Llorca, que era el portaveu de la UCD en el Congrés, em va 

demanar un article sobre el que havia de ser la Constitució. Un l'havia de fer 

Felipe González i un altre Pérez Llorca, per al "El País". No vaig obeir l'extensió 

ordenada i no es varen atrevir a tallar-lo. Varen posar més menudet el de Felipe 

González i, aixó, a Pérez Llorca el va impressionar molt. Les idees eren de Pérez 

Llorca, peró l'article el vaig fer jo. Després em va fitxar per al Ministeri de 

Presidéncia. Jo havia acabat odiant Madrid i me'n volia anar a la meua térra, 

tornar a Valéncia. Ell em va prometre que després d'aquesta etapa em facilitaria la 

tornada. I aleshores me'n vaig anar amb ell a Moncloa i va ser una etapa 

fantástica, en el sentit que són les sessions deis estatuts d'autonomia, l'atemptat a 

Gabi Cisneros...

-Aixó ja són les eleccions després de la Constitució.

-Les eleccions del 79.

-Sí, les municipals i generáis.

-Saps perqué li posaren "zorro plateado" a Pérez Llorca? Perqué van 

comengar a traure-l¡ el mot de Caspolín els corresponsals. Així que ens va agafar 

Manolo Bueno i diu: "hemos de inventar un contramote inmediatamente", i vam 

comengar a fer circular alió del "zorro plateado" i es va quedar matriculat. També 

recordé les negociacions de l'Estatut d'Autonomía. Com jo havia estat a Catalunya 

i parlava el catalá fluYdament vaig fer molta faena entre bastidors amb Jordi Pujol i 

Roca i Chano Martín Retortillo. Fins i tot tinc per ací quan vam eixir a fer-nos la foto. 

És la portada del diari La Vanguardia, tota la portada: "Ja tenim Estatut". Em vaig 

posar per a la foto amb tots i dic: "ja estic jo per a la historia". Després vam passar 

al "Ministerio de Asuntos Territoriales" i a "Exteriores", on Pérez Llorca va fer alió 

de l'entrada en l'OTAN. I a l'Oficina d'lnformació Diplomática, OID, ja no 

necessitava assessor.

-/ de tornar a Valéncia, qué?
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-Ara vorás. Federico Ysard digué: "nada, nada, hay que canviar al de 

Valencia; a la calle Molina Plata. Va Gironés". Jo ja era redactor de base del 

Levante; havia estat dos anys fent unes cróniques diáries. Bo, no és que jo li 

salvara la vida a Molina Plata, peró els tipus de la "Cadena del Movimiento", amb 

tota la mala llet, deien: "es que quiere llegar hasta Navidad por los regalos". "Que 

se vaya". El cas és que, en compte d'aixó, jo li vaig dir a Pérez Llorca que 

l'intel.ligent era esperar-se. I vaig vindre a Valéncia i Molina seguía de director 

fins que li arribara el dia de jubilar-se.

-Com récordes la Valéncia que et trobares?

-Quan em vaig fer cárrec del Levante, jo sabia poc de Valéncia. Em 

semblava tot una história absolutament subrealista, i continua semblant-m’ho, per 

una raó molt senzilla, perqué per cultura o per lectures jo cree que els valencians 

tenim la identitat indubtable. Nosaltres som una Comunitat que, a més a més, ens 

identifiquem sense problemes. Si va el rei en Jaume i ens pinta una ratlla i diu 

regne! Nosaltres som Túnica Comunitat que té una carta fundacional completa 

per a dir que som valencians, quina és la nostra térra, qué és el que som i no una 

altra cosa. Jo sempre he tingut un poc la mateixa postura i continua semblant-me 

un desficaci interessat tot l'embolic catalanista i anticatalanista

-/ el Levante que anaves a dirigir?

-Home, jo vaig arribar a Levante com un paracaigudista quan encara 

estava en un procés d'actualització tecnológica complicat, perqué estaven 

optimitzant per veure de vendre’l, peró jo discrepava profundament i continué 

discrepant. Li ho vaig dir a Federico Ysard. Jo estava en contra de la privatització, 

perqué si es reconeix que hi ha una necessitat d'uns mitjans públics, siga en 

radio o en televisió, per qué no es reconeix en prensa? La diferencia de suport 

material no pot crear un dret diferent.

Com sempre, els periódics antics tenen unes plantilles molt grosses, 

plantilles que ja no están per l'esforg, perqué en el moment que tu els lleves
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I'al.licíent de futur, has enfonsat el vaixell.

En eixe mateix moment, xe!, casualitat, havia d'aparéixer el Diario de 

Valencia. M'ho deia el J.J. (Pérez Benlloch) en broma; "xe! quaranta anys fent el 

bandarra i ara que vaig a fer jo el periódic, ara et poses tu a fer periodisme ací al 

Levante". La clau era que jo havia d'anar lliurant talons a Madrid per pagar, dia a 

dia, un forat de quatre mil milions que es perdien a l'any a la Cadena. Juntávem 

entre tres o quatre-cents milions i l'efecte que anaven xuclant-nos els diners era 

bestial. Com que no em deixaven reteñir una mica els diners, va ser una cabotada 

constant.

-/ l'ambient de la redacció?

-¡Les redaccions donen uns tipus! És que són retorguts, els veterans. Ací hi 

havia un ball on jo no estava posicionat i a més el vaig entendre des d'una 

postura no bel.ligerant, que no tenia partidaris.

- Peró Las Provincias en eixe moment está tirant en bala, no?

-La batalla de Valéncia estava totalment Ñangada, peró el gran trauma va 

ser el colp d'estat que em pilla allí, no? Quant al blaverisme, hi havia un corrent 

molt fort, Pepe Barberá, que només anar-me'n jo va muntar la paradeta, que és 

quan es va muntar, perqué Molina Plata portava una línia prou de persona de fora, 

molt més neutral. El que passa és que després el van enverinar contra mi. Pense 

que en el pas del temps l'home ho haurá comprés.

Si jo volia baixar a la batalla valenciana, no podía estar de paracaigudista. 

Vaig proposar formar un Consell Assessor, cosa que no hi havia precedents, 

perqué la Cadena funcionava com una cadena estatal, peró ja no tenia la filosofía 

de ser governada. Així vaig proposar un Consell Assessor de Direcció integrat per 

Molina Plata, per Sanchis Guarner i per Joaquín Colomer, i em van dir que no, per 

Molina Plata. Quant ais altres, ells ni sabien per on anava la música, peró que de 

ninguna manera! Potser tenien por que continuara teledirigint-me el Molina Plata 

d'alguna manera. Jo volia un suport, entre altres coses, perqué tenia molt
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desmantellades les pagines d'opinió. Jo volia la filosofia Sanchis Guarner, peró 

matisada per Colomer, aleshores rector de la Universitat, i Molina Plata que era la 

continuítat de la professió. En canvi, allí estava Barberá, tot cortesia, el qual de 

vegades em posava un poc roig, perqué, "director, buenas tardes, director", peró 

que, al dia següent d'anar-me'n del diari, em va tirar de l'Associació de la Premsa, 

perqué -va dir- jo era resident a Madrid.

-Quina relació tingueres amb Valencia Semanal?

-J. L. Torró em va cridar quan va eixir el Valencia Semanal. Vaig fer en 

quatre números seguits una crónica des de Madrid, em sembla recordar, peró a la 

segona sacsada, jo anava molt embolicat amb altres rotllos i ho vaig deixar correr i 

no mai vaig ser del grup d1 Amadeu.

-Tornem, si et sembla, al colp d'estat

-Una cosa molt reveladora foren les anécdotes. Gent que es va posar a 

plorar, gent que va arribar a les mans en el meu despatx; entre González Alapont i 

el Cabello, per poc, si no els separem... A més del colp d'estat, tenia la 

responsabilitat d'haver de fer el diari el mateix dia que canviávem de tecnologia. 

Anava jo com una barca; eixe mateix dia vam canviar de la tipografía a l'offset i 

vam fer quatre edicions i tot. Entrava un militar, per a mi com si n'entraven dos. 

"Que le traigo esto del Capitán General". "Pues muy bien, muy bien". A la fi, el que 

els vaig dir és: "anem a veure -la pregunta explícita era-, el periódic el governe jo 

o el governen vostés?" I el tipus deia: "usted es el director, pero aténgase a las 

consecuencias". Una altra anécdota que l'he contada cinquanta mil vegades; 

entra commocinada Marisa Colominas: "es que un redactor tiene una pistola, ha 

traído una pistola". Cride Arráiz, el redactor en cap: "oye me dicen que un 

redactor..." I em replica: "no, es mentira, no ha traído nadie una pistola, la tiene 

aquí desde el año 39".

-Quan te'n vas del Levante i per qué?

-Dones vaig fer unes declaracions al diari El País, perqué va vindre Manolo
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Muñoz a entrevistar-me i em vaig declarar en rebel.lia pacífica seguint de director. 

Vaig dir: "acato, pero no comparto". I els ho vaig dir a la cara. Jo estava encabotat 

de fer fort el periódic, volia un quadre de col.laboradors. En fi, van comengar els 

problemes sindicáis, la incertesa de si podien constituir o no una societat laboral 

per a mantenir el diari.

-Si es feia una cooperativa de trebaliadors?

-Ciar. Els periódics no aguanten aquest tipus de processos. Tant és així que 

Barberá, quan hereta el periódic, i aixó que Barbera tenia tots els avantatges 

d'estar en tota la pomada, no?, li va caure la venda en picat. Barberá el va posar 

en mans de Xavier Casp, Miquel Adlert i de no sé qui més . ¡En va fer allí una! 

Tots els que després han fet la Real Academia aquesta.

- Tot el blaverisme.

-Se'l va carregar, el diari. Jo, abans, havia apel.lat a Fernando Abril 

esperant tindre un suport i em vaig trobar que ell em va dir una frase que és 

categórica. Em va dir: "Gironés, no tenim temps d'ocupar-nos d'arreglar aquest 

problema de Fernando Castedo, que ens dura a la ruina en TVE, perqué el partit 

ha de resoldre abans el problema de la seua supervivéncia, per tant no vulgues 

que d'una filial que funciona bé, que estem contents... Tu ens dónes diners, i 

tenint-te curt, tenim tranquil.la Las Provincias, que és el que volem". Sempre han 

considerat que Las Provincias era l'interlocutor polític. I va seguir: "per tant, no 

volem que guanyes Las Provincias, ni a ningú; tu estigues quiet". Després ho van 

arreglar, alió de Castedo, i van posar a Gil Robles. I diu: "perqué encara estem per 

decidir si, en la próxima assemblea d'UCD ens declararem en fallida o en 

suspensió de pagaments".

Efectivament, en la següent reunió de l'executiva, setze diputats de 

Fernández Ordóñez se'n van anar. Era el moment en qué TUCD va fer crac! I me'n 

vaig anar. Ser el soterrador d'un diari és una cosa perillosa en la biografía d'un 

periodista. Em van tirar de l'Associació de la Premsa d'ací. Va ser una miséria
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incomprensible, perqué aleshores és quan necessites l'auxili; peró bé, hi ha tants 

que necessiten l'auxili. Després ho comprens, que igual dona tot, no?

Aleshores, me'n vaig anar a buscar faena. Em van proposar la direcció de 

El Dia de Aragón i, després, de Canarias 7. I quan, a Madrid, vaig fer contactes, 

em va vindre una carambola de cine. Torró havia deixat la televisió per a anar-se'n 

a dirigir El Mediterráneo de Castelló. Luís Herrero, que havia entrat, com jo, de 

"elemento joven", va fer el mateix que jo, intentar dinamitzar el periódic. El que 

passa és que ell va aprofitar l'últim exemplar, cosa que jo no vaig fer, perqué 

l'últim exemplar de Luís Herrero és de col.lecció.

-Així que añares a Aitana.

-Com a cap deis informatius

-H/ estava Eduardo Sancho?

-No, Pepe Llorca de director.

-Pepe ¡Jorca que és el que posen quan fan volar Eduardo Sancho.

-Exacte. Després torna Sancho, perqué entra Calviño. Aleshores, a mi, 

Calviño em tira com a un gos. Sancho no. Sancho es va dedicar a castigar-me i 

m'enviava a fer unes coses molt curioses, perqué ell tenia els seus fidels i tal. A 

més, jo de Sancho tenia molt mala informació. Me l'havien posat molt malament. I 

després, tractant amb ell, saps qué passa? Que com t'ho diu a la cara, tu saps 

perfectament amb qui te la jugues, no? El cas és que m'enviava, em castigava a 

Alacant. En ma vida he tingut jo una millor beca; fer televisió a Alacant és la beca 

més bonica del món! Peí matí enviaves la noticia i, fins al dia següent, a navegar. 

Xe! Una vida! Un dia que li vaig plantar la má a Marisa del Romero, la Unió de 

Periodistes em va potejar. Jo estava escrivint informatius i li vaig fer un correctiu. 

¡Mare meua, Pembolic que es va armar! No me la van perdonar, no mai, no mai 

més. Encara no he eixit jo amb aquesta veu per Televisió Valenciana: no és que 

estiga esperant torn, estic amb una creueta per haver comés el gran pecat de, "a 

una de las hijas de los divinos", fer-li una xicoteta correcció, m'entens? Peró és
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igual! Aixó són histories.

-Si més no, és curios, perqué tu ets el responsable de /'audiovisual de la 

Direcció General de Mitjans.

-Mai, mai, en ma vida, a més, ara t'explique la historia, que és molt fácil de 

contar, si és que encara t'interessa aquesta fase.

-Sí, sí. Conta.

-Arriba Calviño: "a la calle todos los que proceden de la época anterior". 

Sancho va cometre un error laboral bestial, que fou convertir-me en redactor. Jo 

encantat de la vida. M'envia a Alacant? A Alacant. Que toca fer un reportatge 

sobre la Guardia Civil? D'acord. I vaig fer a la Guardia Civil parlar en valencia. 

Sáez de Santamaría ens va donar el premi nacional. Ens va donar una pasta i tot; 

el Premi Nacional de la Guardia Civil. Es deia "La nostra Guardia Civil". I entraves 

al quarter de Pego i els guárdies civils a cavall parlant en valencia. Xe! Una idea 

bonica per alió de les autonomies. Ara bé, el més felig que jo he conegut en la 

meua vida li diuen Emili Piera. Feia el mateix, peró des de fa anys. Se sap tots els 

peixos un per un. I a fináis de mes, a cobrar. ¡Aixó és Hollywood! Jo no he conegut 

una altra ganga com la televisió. És el multiplicador de l'esforg. La desproporció 

que hi ha entre l'esforg que s'ha de fer en la premsa escrita i el risc de les 

hemeroteques.

-Com eixlres d'Aitana?

-Vam anar a plet. No es va ni presentar l'advocat de l'empresa. Llavors vaig 

anar a acomiadar-me de Lerma per a tornar-me'n a Madrid. Ell me'n tenia 

guardada una, perqué Lerma em feia declaracions a Madrid quan estava de 

parlamentari i jo no li les publicava. Per a ell era un corresponsal que tenia 

crónica a Valéncia i em tenia molt controlat, peró jo no treballava amb mentalitat 

de Valéncia. Les cróniques que feia quan estava a Madrid, són les mateixes que 

hauria fet per a Mundo a Barcelona. Eren sempre de l'Estat.

El cas és que Lerma em diu: "home, a mi no m'agrada perdre't en aquest



moment, perqué ara necessitaré un professional com tu". Perqué ell ja tenia la 

televisió en el cap. Ja la tenia des que negociava l'Estatut. Ningú no li pot 

ensenyar res de periodisme a Lerma. T'ho dic jo. Fes la prova. Parla-li 

d'audiéncies, del que vulgues. Bo, Lerma telefona a Calviño, i Calviño li diu: "ya 

está arreglado, no hay ningún problema" I al dia següent, pam, la carta 

d'acomiadament, i torne i li ho conte. Peces Barba, per unes altres raons, també li 

va telefonar a Calviño, que es va passar "por el forro de los cojones" al President 

de la Comunitat Autónoma i al President del Parlament.

Lerma em va dir que l'únic que em podia oferir de moment era treballar 

amb ell en equip o com fóra. Llavors li vaig dir que jo no era marxista, i que si 

estava prop d'alguna cosa era del que havia sigut UCD, encara que sense ser 

militant tampoc. Em va dir una cosa que em va deixar completament aclarit. Em va 

dir: "és que jo pense ser President de tots els valencians, i a mi em convé que aixó 

es veja, encara que algú en puga dir alguna". Em va enviar que parlara amb Rafa 

Blasco.

-Rafa Blasco. Les voltes que pega la vida.

-Sí, sí, jo he treballat amb Rafa Blasco molt bé. El primer viatge va tocar 

anar a Ontinyent, el meu poblé, amb Lerma. Arribem i jo que no calle ni per sota 

de l'aigua; pam, pam pam, vaig comengar a moure'm massa. El mateix dia per la 

vesprada em diu Rafa Blasco: "mira, és que si tu et dediques a cobrir el President, 

jo no podré estructurar el que vull". Ell volia muntar l'oficina del portaveu, i va 

inventar aquest pretext per a incomunicar-me totalment del President. Vam fer 

equip Vicente Pérez Plaza, Pepe Baylo i Gironés. El que es deia és que havíem 

muntat una estructura on ell brillava massa, perqué vam comengar a eixir per 

televisió sistemáticament. No és cap mérit meu, aixó ho fan les cámeres, peró les 

compareixences ja es van fer un poc a l'americana. Vam muntar una sala de 

premsa. El poder de Blasco va ser fulgurant.

-Quin paper jugares en la creació de la R TW ?
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-Poques vegades li he demanat a Lerma que em recol.loque. Només un dia 

li vaig fer el recordatori. El projecte de la Televisió Valenciana el va redactar 

Blasco j va jnteryindre molt Manuel Peris i després Maria García Lliberós, que va 

ser la Directora General, peró, fins i tot en el text, els conceptes són quasi tots de 

Blasco i Lerma. El pare de la televisió és Lerma, i el que fa el text legal és Blasco 

amb un equip. La primera cinta que es conserva de la Televisió Valenciana és una 

entrevista pilot que faig jo a García Miralles, President de les Corts, quan va vindre 

a visitar les instal.lacions de Blasco Ibáñez. Jo estava convengut que, quan 

arribara a realitzar-se, era el normal que jo entrara. Estava ací esperant torn, 

perqué el que m'agradava era fer televisió i ho volia fer en Televisió Valenciana. 

Quan va arribar Fabregat, es va embutxacar tot l'informe de Joan Álvarez. Es va 

passar pels ous tot el que s'havia fet. I fins i tot Maria (García Lliberós) i ell 

tingueren una pugna frontal. Llavors, quan Lerma li diu: "escolta, Gironés tenia 

interés i tal", va contestar Amadeu -és magistral-: "mira President, jo faré el que tu 

vulgues, peró t'avise que si agafe Gironés he de passar més temps pensant qué 

está fent Gironés, que pensant com he de fer jo televisió". Així que en una ratita 

se'm va polir. Jo només hauria de replicar-li que si Gironés fóra tan perillós com ell 

es pensa, ni tan sois se sabría. Diuen que "si el zorro fuera tan astuto como se 

dice, seguramente no se sabría". Bo, fins al dia d'avui. Després, ja m'ho va dir 

María García Lliberós: "no és que no hages anat a la televisió ara, és que, 

segurament, t’haurás de quedar ací fins al final de tot el període". I ací he complit 

una década sencera, eh? He tingut una fidelitat enorme, perqué em cree la 

Generalitat auténticament.

Amb Lerma, m'he de llevar el barret. Si treballes amb ell algún dia et 

donarás compte. Aporta'm algún testimoni d'algú que estiga treballant amb ell que 

et diga cap cosa contraria. Certament, hi ha temperaments; hi ha gent com Burriel. 

Són molt eficagos, peró si tu escrius una nota, Burriel te la llegirá, i si tu vas de 

xófer, probablement Burriel mirará com poses les marxes i les lleves. Tu vas amb
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Lerma i un dia li vaig dir jo al xófer: "xe, xe, xe!, que t'enganyes". Em va agafar la 

má i va dir: "cadascú alió seu". Eixe és Lerma, i aleshores es treballa amb ell de 

cine, punt i final.

Després, del conflicte local també he vist un poc el que Lerma diu, creent- 

s'ho. A mi, em va donar una lligó, en una tertúlia que li va fer Vicent Franch, que 

em va deixar el tema resolt per sempre. Lerma ho té més ciar que l'aigua, diu que 

"a l'extrem de l'arc hi ha un tres per cent, un i mig en un extrem de filólegs i un i 

mig en un extrem de patriotes, que són els qui están preocupáis o concernits, peró 

que en realitat, tota la panxa de la societat valenciana -el 97 per cent- és un got 

d'aigua neta. Si la deixen tranquil.la, será transparent".

-Com valores tu Las Provincias en tot ei procés i en la situado actual?

-Aixó és una situació: els tenen a tots genuflexos.

-Peró continua sent ¡'interlocutor polític.

-S í senyor, sí senyor. I continua distorsionant. Amb Las Provincias jo tinc 

molt mala relació, i molt mala fortuna, perqué sempre m'he considerat al marge. 

Sóc un lector de Las Provincias -que és "más que un diario y más que un club"- 

peró n'hi ha molts que han passat per allí. Per a comprendre la realitat hi ha dues 

fórmules que són molt diferents; una, els que odien Las Provincias com s'odia la 

mare. Són alguns que poden anar de psiquiatra. Hi ha gent que ha entrat i ha eixit 

i li ha caigut el cabell. I tornen a treballar en Las Provincias. Odis, m'entens?.

-Sí, una relació d'amor-odi.

-No sois en Las Provincias, perqué tu agafes tota la cassoleta de llagostins, 

aquesta Comunitat és com una cassoleta de llagostins, sempre están ensopegant 

els mateixos amb els mateixos. Al mateix temps no sé fins a quin punt podem 

exportar fórmules de transacció que es produeixen en l'impudor d'una realitat que 

és tan directa i menuda.Que no pot ser fumat.

Jo pense que un periódic és com un estadi de fútbol i una catedral; no 

tenen amo. Lamente l'actitud insegura i genuflexa de la classe política valenciana
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sobre el punt de pressió que suposa la forga d’un gran diari. Passa ací amb Las 

Provincias i passa en uns altres llocs amb uns altres periódics. Aixó fa que la gent 

cultive el terrible refrany deis pastors tures de "besa la mano que no puedas 

cortar", fa que augmente el servilisme i la mala intenció. És molt millor que 

mantinga cadascú les seues discrepáncies d'una manera no tan vinculant. ¿Quant 

de ressentiment no hi haurá, precisament, en aquells que han hagut de practicar 

la genuflexió, o les actituds més o menys impúdiques? És molt més raonable 

manten ir una distancia des de la qual pugues des de cultivar una cordialitat a una 

discrepancia civilitzada. Pero el poder periodístic, igual com l’altre poder, en 

aquesta Comunitat, sembla que també ho vol tot, no queda molt ciar en quin 

moment hi ha prou poder. La segon cosa que s'hauria de dir a Las Provincias és 

quan s'adonaran que sobraven marges per firmar la identitat en una térra ferma, 

com per a no rebolicar coses tan perilloses com són els sentiments que es poden 

molt fácilment agreujar i que després adregar-los costa sang.

-El Levante, com veus tu les subhastes i la nova propietat del Levante... ?

-Bo, com tothom sap, la propietat del Levante és una filigrana financera feta 

una nit i sobre un senyor amb la Caixa Provincial de Valéncia. És una figura 

fantástica que capacita al sol.licitant de tindre la sol. licitud que presenta. El 

Levante ha d'estar molt agraít per molts anys. Una altra gran pregunta és la que fa 

J.J. Pérez Benlloch. Per qué es tria el Levante sobre Noticias al Dia? El més 

curiós del Levante-EMV, ara, és que tampoc ha creat una simetría respecte a Las 

Provincias. Tenim ací, dones, unes grans assignatures pendents. El principal fet, 

per a mi, de la premsa, no és la particularíssima posició de lluita per l'hegemonia 

que es produeix entre els dos grans, sinó que no hagen vertebrat una comunitat 

territorial en el sentit que som valencians des de Moreda, o des de Vinarós fins al 

Pilar de la Horadada. Som una "asignatura pendiente" a les portes de l'any 2000 

quan els diaris fets amb paper hauran deixat pas a Internet i les autopistes de la 

informació.
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CAPÍTOL 6

El fet de parlar en valenciá, des de la radio, 

era revolucionan
ENTREVISTA AMBTONI MESTRE. 23 DE MARQ DE 1993

-Com comences a interessar-te peí treball periodístic? Feres alguna altra 

cosa abans de De Dalt a Baix?

-No. Prácticament, no. A l'época de la Universitat, col. labore en un parell de 

números de Diáleg i també en la revista Concret. Pero, després, jo era llibreter des 

del 1969 i, llavors, ni m'ho pense ni m'ho plantege. Jo estudiava arqueología. Un 

dia ve a la llibreria "Ausias March", bo, eren clients perqué venien tots els 

estudiants de Filosofía i Lletres quan encara estava al carrer La Ñau, la colla 

d'Amadeu, del Rafa Ferrando, de Lluís Fernández i tota aquella gent. Allí es feien 

tertúlies, reunions, debats. I un dia, Amadeu Fabregat havia comengat, amb Joan 

Monleon, Rosa Balaguer i Norbert Satorres, una experiencia que es deia De Dalt 

a Baix a Rádio Peninsular. Jo no escoltava mai aquella radio. Sabia que existia 

alió, peró, ni em preocupava.

L'estiu del 73, el vaig sentir des d'una casa de camp a la provincia de 

Conca, on vaig passar tres o quatre dies. Allá arribava Rádio Peninsular i el vaig 

sentir per primera vegada. En aquell moment era un quart d’hora diari. I bé, era 

una cosa per a mi curiosa, perqué estava fora deis meus interessos professionals. 

No és que no m’interessás com a experiéncia, peró, també era molt poqueta cosa 

alió que es feia. Octubre d’eixe any, Monleon cau malalt, i un dia ve Amadeu a la 

llibreria dient-me que necessitava un locutor. "I a mi qué em dius?", li vaig 

contestar. Jo havia fet algún recital en la Facultat i era qui llegia els manifestos 

d’aquelles manifestacions que féiem en contra del SEU, i havia fet coses de tipus
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poétic amb Manuel Conejero a l'Ateneu. Bo, aixó i el fet que tinguera un valencia 

més o menys potable, que tinguera una veu determinada i que em coneixia... 

Vingué a per mi. Jo li vaig dir que ni pensar-ho. "Home, que serán uns dies i tal". 

Vaig acceptar per uns dies i li vaig demanar qué calia fer. "No et preocupes, és 

gravat, podrás fer-ho a qualsevol hora, no et destorbará gens". I així va ser, peró 

amb la idea que serien quinze dies. Jo no volia que eixira el meu nom i, per aixó, 

em diuen Toni Mestre, que no és el meu nom.

-Ara sí que és el teu nom.

-Sí. Més gent em coneix per eixe nom que no peí meu complet. El cas fou 

que Monleon es va posar bé, peró, jo ja vaig continuar. No sé si a ell li agrada o 

no, perqué aixó són martingales d'Amadeu. No sé si Monleon va pensar que li 

havia llevat el lloc. No va ser així en absolut. Simplement, Amadeu va decidir que 

continuara jo. Vaig trobar allí la Rosa Balaguer, a la qual només coneixia de vista i 

sabia que havia fet teatre amb el Grup de Dénia. Amadeu escrivia els guions i 

cada vegada va anar intervenint menys en la locució. Ell escrivia i nosaltres 

llegíem, perqué no hi havia improvisado. Durava un quart d'hora, fins que, al cap 

d'un temps, l'éxit de l'empresa l'ampliá fins una hora. Es va fer molt popular el 

programa, un programa que va caure bé perqué era necessari. Hi havia hagut un 

antecedent a Vila-Real amb el programa "Nosaltres els valencians", peró, ciar, era 

una rádio local, mentre que Rádio Peninsular s'escoltava fins a Conca, i arribava a 

Barcelona i a les liles. Estava Eduardo Sancho de director de Rádio Peninsular en 

aquell moment. Era valenciá, peró s'havia fet professionalment a Madrid. Després 

havia estat de corresponsal a l'estranger i venia amb un cap net i sense manies, 

sense miséries locáis. Cree que el primer que va moure alió, amb una proposta, 

fou Monleon, perqué vivia enfront de la Rádio. Eduardo Sancho ho va acceptar i la 

gent de la casa ho va prendre com un insult. Excombatents, excautius, militars, era 

gent de dreta molt militant, molt feixista, pistolera, també hi havia policies. Ciar, 

nosaltres érem un quist, una cosa rara. Com el director manava, el director tenia la



raó, pero, per darrere, feren la punyeta tot el que varen poder, al director i a 

nosaltres, fins que, al 82, ens despatxaren.

-En tot eixe trajeóte hi ha variacions en Ihorari d'emissió, en la durada 

diaria, des del moment en qué es va fer l'ampliació?

-Primer era una quart d'hora al voltant del migdia, i després, tres quarts. 

Sempre de matí. Sempre era gravat. El gravávem per les vesprades de hui per a 

demá. El que es va demostrar, només va eixir el valencia a les ones, és que calia 

una rádio en valencia. Aixó va ser revolucionan. Era la primera vegada que la 

llengua s'utilitzava d’una manera normal, no per a falles, o per a coses de 

l'antigor, evocar tradicions, sino per a parlar de coses del dia. Era el moment de la 

segona etapa de la Cangó, s'escrivien ja llibres, i al programa es parlava de 

qualsevol tema d'actualitat. Un quart d’hora es quedava estret, i es va demostrar 

que calia una emissora que fera tota la programado en valencia. Peró, ciar, més 

d'una hora o tres quarts d'hora ja era molt complicat. Comengárem a tindre molta 

audiéncia i molt de contacte amb els oients a través de cartes, concursos, Histes 

d'éxits de cangons... I va haver una gran il.lusió en un gran sector, coincidint també 

amb aquella cosa que d'alguna manera s'anunciava i que estava en certs 

ambients, la il.lusió que la dictadura s'acabava i que hi havia unes necessitats que 

exigien ser satisfetes. El problema va ser que d'ací ja no passárem. Ja no podia 

ser més. Hi hagué problemes amb Amadeu Fabregat quan l'afer de l'Ajoblanco. 

Primer no se sabia que era Amadeu Fabregat, peró, quan es va saber, ja no podia 

ser ell el director del programa De Dalt a Baix, i el que vam fer durant una 

temporada va ser que ell continuava escrivint els guions i jo figurava com a 

director. Jo cobrava i li passava els diners a ell. Aixó va arribar un moment que ja 

no es podia mantenir, aquella ficció, i Amadeu ix del programa. Cree que l'estafen, 

que l'enganyen. Li diuen que té possibilitats de recórrer a Magistratura, peró, el 

cas és que es queda al carrer i fora del programa. No ho tino ciar del tot, peró 

alguna cosa així em sembla que va passar. Nosaltres estávem sense contráete i
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sense cap tipus de situació legal dins de l'empresa. Continua la mala fe, el mal 

ambient de tota la gent prácticament de la plantilla antiga, excepte tres o quatre 

persones que són simplement normáis.

-En qué es manifestava el mal ambient més enllá de les males cares o 

I'antipatía?

-Quan la gent telefonava, negaven que treballávem allí. Després, hi hagué 

cartes públiques; una al Levante, de vint-i-tantes firmes de companys i 

cómpányes, entre cometes, manifestant-se en contra absolutament de la línia del 

programa. Quan desapareix Rádio Peninsular i es transforma en RNE, a Rosa i a 

mi ens fan contráete...

-Aixó ja és mort Franco.

-Sí. Governa UCD. Estem en plena batalla de Valéncia. Ens obliguen a 

canviar el nom del programa i l'última etapa de la persecució per part de certs 

companys és una carta a Robles Piquer, director general de RTVE aleshores, 

atacant el programa. Al cap de poc, amb un motiu absurd, el programa és suprimit. 

El motiu és el mundial de fútbol que altera la programació durant dos mesos, 

motiu que aprofiten per a no renovar-nos el contráete. I ja no tornem mai més.

-/ per qué vetaren el nom? Per deslligar-lo de retapa anterior i del prestigi 

aconseguit?

-El programa era un símbol i calia destruir-lo com hi han fet amb altres. Aixó 

s'ha fet més vegades. Quan després, a Radiocadena, es restaura De Dalt a Baix 

peí mateix Amadeu Fabregat, resulta que arriba un moment que Radiocadena 

s'ajunta amb RNE i el segon director que entra de RNE, Juan Mascaren, un 

xuplatintes de Radio Peninsular quan estávem allá en la primera etapa, el primer 

que em diu és que De Dalt a Baix s'ha acabat, sense dir-me ni bon dia; és a dir 

que ho portava ja en el cap i en la consigna. Aixó ja, com qui diu, l'altre dia, 

manant ja els socialistes. És curiós que és altra volta RNE. En el moment que 

Radio Peninsular es transforma en RNE s'acaba De Dalt a Baix com a nom i
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també com a temps. L'última etapa de RNE d'aquella primera época ens quedem 

amb dotze minuts i ens envíen a les tres de la vesprada, una hora dolentíssima, la 

pitjor del dia.

-Que fereu el programa gravat, era una qüestió de comoditat vostra, de 

limitació técnica o d'interés en controlar-vos?

-Hi havia dues raons. D'una banda, nosaltres no érem professionals, i es 

justificava al principi. Ho aprenguérem tot sobre la marxa, perqué no sabíem l'ofici. 

Alguns companys d'aquella minoría democrática, sí, s'acosten a nosaltres i ens 

ajuden amb lligons básiques i elementáis. Peró, després sabérem que, a banda 

d’aixó, és que el programa s’escoltava abans de ser emés. Hi havia una certa 

suspicácia. Ciar, el programa passa per tres o quatre directors que no són 

Eduardo Sancho. El primer, després d’ell, un senyor de Múrcia que tenia 

claríssima la unitat de la llengua i amb el qual no tinguérem cap problema. 

Després ve un valencia, Juan Carlos Cárdenas, el primer director després de la 

fusió amb RNE, el qual és un feixista absolut, inútil, impresentable, que está 

enxufat tota la vida del franquisme; és qui lleva el nom i ens fa la punyeta, i qui, un 

dia, en preséncia d'Agustín Remesal que aleshores era cap de programes, em 

crida per dir-me que passem del migdia a les tres de la vesprada, que és "la mejor 

hora de la radio". I quan es gira de cul li dic a Remesal: "eres el fill de puta més 

gran que ha parit mare, perqué tu estás dient ací que sí, tu demá te n'anirás, aixó 

ho utilitzes com una etapa més de la teua "carrera" de trepador o el que siga, a tu 

Valéncia t'importa uns ous i estás ací fent-li el "caldo" al mamó aquest i, ell ja sé 

que és un mamó, peró, jo no sabia que tu ets un mamó i resulta que tu ets molt 

més mamó que ell". Deu ser del PSOE, ara.

-Vaja que, una volta rodats, fer-ho gravat era per controlar-vos. Arribaren 

algún dia a fer canviar alguna cosa o retirar el programa previst?

-Sí. En el moment del primer canvi, quan desapareix Amadeu Fabregat, hi 

ha un atac dient que nosaltres posávem Cangó, veges tu quin descobriment. Ciar,
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la seua teoría era que, si era un programa "valenciano", per qué no posávem a 

Conchita Piquer que també era valenciana o a Bruno Lomas. I nosaltres 

contestavem que no és "valenciano", és valencia: és distint. Juguera a un altre joc. 

No és la brisca, agó és el subhastat, per entendre'ns. Punyetes i mala bava, 

amagant-nos cartes, coses ridícules. I aixó tots, des del director fins a les 

telefonistes. Devíem ser molt importants, perqué, si no, tant d'esforg i tanta 

histéria... Ara resulta que sí, que hi ha moltíssima gent que és filia de De Dalt a 

Baix. Vint anys després, te trobes un grapat de filis d'aquells que diuen que 

grades a qué un dia van sentir el programa va i resulta que no sé qué. Tenien raó 

aquells, era perillosíssim.

-L'emissora tenia dades d'audiéncia del programa?

-No ho sé. No ho sabérem mai. Sí que sabem, i aixó va ser reconegut per 

Agustín Remesal quan era cap de programes, que era el programa més popular, 

el que més nom tenia. Ara, jo et dic que, com que estava gravat, en alguns 

moments, a Cestiu, en algunes urbanitzacions de vora Valéncia, a Chora del 

programa, anaves passejant per un carrer de xalets i en totes les cases estaven 

sentint De Dalt a Baix. I és que ens dedicaren fins i tot falles. La secció de "Cal dir" 

es feu molt popular; ens copiaren el nom els comunistes amb la seua revista. 

Ajudárem moltíssim no sois a la gent que ja havia gravat discos, sinó a tota la gent 

de la segona generació de la Cangó, des del Paco Muñoz, el Sifoner, Al Tall, tota 

aquesta gent que és la segona etapa, allá pe í , 74, 75, 76. Tots comengaren a De 

Dalt a Baix, gravant sovint allí en directe.

-S/, sí.

-Ciar, tu també estaves allí. Qué et vaig a contar!

-.Ho recordé perfectament alió d'anar allí a cantar amb la guitarreta.

-I també tota la gent que comengava a escriure. Hi havia molt pocs llibres 

aleshores, molt poquets. Que són vint anys! En aquell moment, tot no estava tan 

ciar com ara. Encara que ara hi ha coses que s'han quedat molt fosques. Llavors,
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a cada programa feies una passa endavant. Una gran quantitat de gent volia 

avangar i, sobretot, un sector important de la gent jove que tenia inquietuds, la que 

podia ser lectora o oient d'una série de productes culturáis, ciar, aquella gent sí 

que ens seguia.

-Arribáreu mai a la situació que diguera la direcció que avui el programa 

no s'emet?

-Sí. Va passar alguna vegada. Jo tinc tots els programes des que em vaig 

fer cárrec, els guions, des que Amadeu Fabregat definitivament va deixar el 

programa. Tampoc va entendre ell ben bé la situació i no sé qué esperava o qué 

es pensé. Arriba un moment en qué pensé que jo li havia furtat el programa, cosa 

absolutament absurda, perqué alió no era la meua "carrera"; després ho seria, 

peró jo continuava tenint una altra faena i per allí no volia fer res. Alió ho mantenía 

un poc davant els atacs i la situació que s'estava congriant. Era la plena batalla de 

Valéncia. Amadeu Fabregat en algún moment pensa que he conspirat contra ell 

per a llevar-li el programa. Senzillament, quan ell se’n va, jo comencé a dirigir el 

programa, comencé a escriure, bo, en col.laborado sempre amb Rosa Balaguer. 

Havia entrat gent mentrestant. Allí fa les primeres armes Ferran Belda. Ventura 

Melié també col.laboré en algunes coses. Entré Xelo Asensi que feia de locutora 

també. Josep Uuís Torró que després va ser redactor del Levante i director d'un 

diari de Castelló. Bé, responent la teua pregunta, hi hagué algún programa que no 

s'emeté. Posaven música, música, música i no 1'emetien.

-Per alguna causa concreta?

-No. Algún problema d’alguna opinió que es diguera. El senyor Mascaren, 

ja ací, al nou RNE, és l'únic que m'ha prohibit una entrevista, fa quatre dies, en 

plena época del PSOE, a la gent de la Crida, quan el cacau aquell deis rétols deis 

carrers de Valéncia. Venia també aquell dia l'Associació d'Actors del País 

Valenciá, que es presentaven. Era un programa d'entrevistes que sempre féiem 

d'una hora, dos temes, a mitja hora cada un. Quan va dir que l'entrevista ais de la
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Crida no es feia, els actors digueren que no els interessava a ells tampoc eixir en 

una rádio que no respectava la llibertat d'expressió.

-Aixó fa poc de temps.

-Ciar. Ja estávem en el carrer Miracle. Fará quatre o cinc anys. Aixó ja és 

etapa socialista total.

-Anem a pams. Tu comences a Radio Peninsular quan encara no ha mort 

Franco.

-Estant allí se'ns mor.

-Es nota més llibertat quan mor Franco?

-No. La llibertat la teníem peí director. Hi ha un moment, per exemple, el dia 

de les primeres eleccions, el Levante presenta un titular que diu: "Derrota del PV". 

Jo faig un editorial furibund en el programa dient que el PV ha guanyat, perqué ha 

guanyat la democrácia. És que era un titular a mala llet. Jo ho grave i passa, 

perqué eixe dia el censor no el va escoltar. I s'arma Pescándol. El Levante posa el 

crit al cel. Rápidament, teléfon i al director de l’emissora. El director em demana 

qué ha passat, perqué no havia escoltat el programa. Li ho conte, ho escolta i no 

em diu res. Eduardo Sancho no em diu res. "No et preocupes. No passa res". Ara, 

durant tres dies succesius, abans de De Dalt a Baix, parla Eduardo Sancho 

demanant disculpes al Levante per un text que no havia escrit ell, peró que, ciar, 

ell era el responsable de la seua emissió.

-Així, els dies que, peí que siga, el programa no s'havia emés, no vos 

donaven cap explicació?

-Mai. No existíem. Nosaltres, oficialment, tot i que ja estávem un temps 

contractats, no formávem part de la casa. Teníem relació només amb el director. 

No teníem relació amb el cap de programes, ni amb la redacció, ni res. No ens 

acceptaren mai.

-Tu trobes un paralJelisme entre l'evolució política general i el que va 

passant també dins de la rádio?
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-A Eduardo Sancho la gent de la casa no el volia. Li feren també la 

punyeta. Després se n'aná a Aitana. El feren anar-se'n. La gent de la casa no 

l'acceptá mai, simplement, perqué estava per damunt de tots i tenia uns aires 

internacionals, amb els seus detectes naturalment, peró de mentalitat oberta 

davant aquell cabás de puces. Alió de Rádio Peninsular era genteta o gentola. 

Una situació molt trista i lamentable des del punt de vista personal. I després, amb 

RNE que vé Juan Carlos Cárdenas, és la batalla de Valéncia, l'Oltra Moltó de 

governador civil... I tot és dinamita pura per a ells, perqué ja veuen que se'ls en 

van les coses. La situació está canviant i hi ha molta histéria i, naturalment, alió és 

un baluart. És quan vénen tots els atacs, fins que destrueixen el programa. Vull dir 

que els directors paraigua els tenim només a la primera etapa: Eduardo Sancho i 

Antonio Montoro. El programa molestava a la dreta. Era una plataforma, per 

mínima que fóra. La destrucció del programa ve de l'extrema dreta directament.

-Després de les Eleccions Generáis que guanya UCD és quan arriba el 

nou director i és quan és fa la transformado de Radio Peninsular en RNE, no?

-Exacte. I estaven emboltats per tot: d'una banda, la batalla de Valéncia al 

carrer i, des de dins, els companys que están atacant-nos d'una manera 

furibunda. El programa que al principi era simpátic, tolerable, "gracioso", ha 

esdevingut un programa amb una certa audiéncia, una poténcia, i també té una 

ideología nacionalista, la qual cosa estava claríssima. I no els agrada en absolut. 

Fan tot el possible per destruir-lo.

-Hi bagué intervencions directes de les forces vives contra el programa?

-Directament. El programa molestava. Era una plataforma des de la qual 

parlava una série de gent, es promocionaven idees i obres que no els agradaven. 

Quan s'inventaren la collonada del catalanisme, aquesta arma els va permetre 

destruir el programa. No naix la cosa del director, el Cárdenas, el qual no té 

ideología concreta en aquest camp. El director és un funcionari franquista amic de 

l'ampolla que no anava massa per allí, peró, a ell, sí que li tocaven de govern civil
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i de certes torces vives. Un dia que l'alcalde de Valéncia, Ramón Izquierdo, no sé 

quina mamonada va dir, jo en vaig fer un comentan per al programa, i me'l va fer 

llevar. Em va dir que "eso no lo podia haber dicho él, porque él lo conocía 

personalmente y el alcalde de Valencia era un caballero". Ciar, com ell, filis del 

mateix cavall i la mateixa burra.

-/ alió de l’evolució del carrer i l'evolució al si de l'emissora ? Hi ha cap 

paral.lelisme?

-Com més llibertat en el carrer, més repressió dins de casa. No sé si el 

programa va ser tan important, peró, si hem d'atendre la importáncia que ells li 

donaven, sembla que sí. I la importáncia que continúen donant-li. Ara ja no és el 

cas d'un programa, és el cas personal meu, jo no sé des de la Generalitat a qui li 

faig por jo, peró, efectivament, jo tinc ací una fitxa. Cada director que entra, 

ingénuament repeteix sobre mi les mateixes paraules que acaba de llegir en la 

fitxa. Llavors, he arribat al convenciment que la fitxa existeix. El poder. Són els 

mateixos senyors que tenen por del poder de la informació. "Escolte, si no érem 

Luís del Olmo". En un determinat moment, és la histéria del feixisme local que veu 

que se li'n van de les mans una série de coses i, després, és el neofeixisme, o 

neopoderisme, que hi ha ara i que intenta eliminar qualsevol veu discrepant, 

crítica, lliure. I no t'ho expliques; peró és una realitat el nomenament de directors 

afectes, les línies totalment marcades, les prohibicions, les marginacions, la 

col.locació de gent válida en llocs de via morta, i no és només el meu cas.

-En el context de la transició, més enllá de les cartes que la gent enviava al 

programa, hi ha alguna complicitat o sintonía amb roposició política?

-No. Perqué la situació no ho permetia i el programa tenia una definició 

cultural. Ciar, que tot és política i a través del programa es manifestaven les idees. 

Peró, al 74, 75,76 era impossible fer més. Els partits polítics, a més, no es podien 

manifestar com a tais. Nosaltres donávem veu a qui feia alguna cosa en la cultura, 

cantar, escriure, bailar... Era un programa valencianista, nacionalista, aixó sí.
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Havia nascut per a donar veu a una Mengua i a tota ia gent que s'expressava en 

eixa Mengua. Ja en la democracia, quan tanquen De Dalt a Baix, en l'últim 

programa intervé Beviá que era el conseller de Cultura, per a mostrar el seu 

suport al programa que tancava UCD. I quan tornem, ja en Radiocadena, amb els 

socialistes manant, la primera entrevista del programa en la nova etapa, altra volta 

amb el nom de De Dalt a Baix, és a Cebriá Ciscar, el nou conseller de Cultura.

-So, no vull dir tant d'una manera manifesta en el programa, com aixó que 

s'ha Hteraturitzat molt des de Madrid, l'alianga entre periodistes i oposició 

democrática.

-No. També perqué ací els polítics apareixen tots com a bolets de la nit al 

matí. Ací estava Germania Socialista i aquelles coses, peró, jo si parlava amb 

Marqués no era com a ideóleg, sinó perqué havia escrit un llibre que es deia "País 

perplex". Si al senyor Valeria Miralles li feia una entrevista, era sobre la seua 

editorial. Tampoc no hi havia grans polítics. Hi havia grupets.

-En qualsevol cas, el teu treball periodfstic en aquell temps, el qualificaries 

més com a treball professional o com a militant?

-Amadeu Fabregat ha dit, en una entrevista publicada fa pocs anys, que 

quan ell se n'aná de De Dalt a Baix, alió esdevingué un pamflet. Els pamflets que 

ha escrit Amadeu no cal recordar-los, la seua vida és un pamflet. En fi, el que 

passa és que quan ell se'n va comenga la batalla de Valéncia i tot era un pamflet. 

Per tant, ens férem professionalment en un ambient molt viu i molt combatiu. 

Naturalment, com que els atacs eren molt forts, les teues defenses també havien 

de ser fortes. Aquella batalla, qui l'ha viscuda sap perfectament que va ser molt 

dura. Teníem davant forces poderosíssimes i, vaja. Érem els bosnis de l'época. I el 

fet de parlar en valencia de qualsevol tema des de la rádio era revolucionari, tot 

era inédit. No hi havia precedents. Ara resulta difícil imaginar-ho, peró, era així de 

fort.

-/ amb totes aquelles experiéncies que, simultániament, es van produint en
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els mitjans escrits, com ara, Dos i Dos, Valencia Semanal, hi havia alguna 

relació? Ho dic en el sentit que la rádio s'aUmenta de la premsa escrita.

-En el nostre cas, no. La premsa escrita no donava res, ens ho havíem 

d’inventar tot.

- I Valencia Semanal?

-No. Amb el Dos i Dos jo no tinc cap contacte. Només en sóc lector. Quan 

apareix Valencia Semanal, Amadeu Fabregat n'és el director i em demana, ja 

tancat De Dalt a Baix, l'any 80, que faga una columna. Sempre ha segut Amadeu 

Fabregat qui m'ha embolicat la vida i m'ha fet arribar a terrenys on jo no pensava... 

Jo volia ser arqueóleg i continué volent-ho ser, i tant de bo que poguera tornar 

arrere, acabar la carrera i dedicar-me a l'arqueologia. Tot i que súpose que 

l'arqueologia també tindrá els seus problemes.

-/ més en aquesta ciutat.

-Així que vaig estar un temps fent una columna a Valencia Semanal que es 

deia De Dalt a Baix. Allí vaig aprendre a escriure. Després vaig col.laborar en el 

Diario de Valencia i ja menys en el Noticias, perqué era una altra cosa. Quant a la 

teua pregunta, fixa't que Valencia Semanal i De Dalt a Baix no són contemporanis.

- És cert. Algunes persones han considerat provocador el paper de 

Valencia Semanal en la batalla de Valéncia. Tu, com ho veus?

-Jo cree que no. La dreta s'agafava a una paret llisa, que es diu. Atacaren 

De Dalt a Baix, el concurs de teatre, qualsevol cosa que poguera pujar una 

miqueta, ho atacaren tot. La provocació, a una mala, és una resposta tardana a 

milers de provocacions. La batalla de Valéncia no va anar així; vingué de Madrid 

amb molts milions darrere i amb gent especializada, i contra aixó no teníem res a 

fer. Era l'Estat i tot el seu aparell contra quatre faves que pensávem que agó podia 

ser un país normal. Ells se n'ocuparen a fons. Ells utilitzaren la bomba atómica. I 

aixó de les provocacions... És una provocació Raimon? Publicar "Nosaltres els 

valencians"? "El País Valenciano" de Joan Fuster?. Ells anaven contra tot el que
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tocara els seus interessos. Es va intentar fer una revolució des de dins a les falles, 

democratitzar-les, fer-les més populars, més divertides. Impossible. Vam ser 

arrassats. En els grups del folklore també. Jo estic en Alimara i també som 

motejats de catalanistes i d'enemics deis valencians. Qualsevol que es menejara 

en una determinada direcció, era atacat per Taparen de l'Estat, no per quatre ties 

maries. No era Paquita la reventaplenaris, era el senyor Abril Martorell.

-/ amb tot el suport deis mitjans de comunicació que tenien a les seues 

mans que eren tots els forts.

-Sí. Pero és l'aparell de l'Estat sobretot, perqué ais mitjans de comunicació 

ja n'hi ha una predemocrácia de fet. El control sobre els mitjans de comunicació 

és més descarat ara. En aquella época, també són objecte de persecució alguns 

mitjans. D'altra banda, estic segur que en la batalla s'invertiren barbaritats de 

milions, perqué aixó no s'improvisa. El daltabaix que ha fet aquesta societat no és 

natural. La imatge reaccionaria que dóna ara el País Valencia, vote el partit que 

vote, és producte d'una campanya d’intoxicació, d'una fumigació brutal. Estic 

convengut que la manifestació del 77 els provoca un atac d'histéria i de por, li 

veuen les orelles al llop i veuen la possibilitat, tot i que siga remota, que el País 

Valenciá i Catalunya formen un eix i ací puga haver un enteniment, una 

recuperació nacional distinta a Tespanyola. I aixó va posar en marxa una 

maquinaria brutal que encara no s'ha aturat.

-L'época de Radiocadena és més tranquil.la?

-És una estafa, perqué, ciar, havien guanyat els socialistes...

-Uemissora era prou obsoleta, no?

-Sí. Era Tantiga rádio del "Movimiento" que després havia segut Radio 

Alerta, La Voz de Levante, La Voz de Valencia i, al final, era Radiocadena 

Española. Quan puja el PSOE, el director de Radiocadena és Jordi García 

Candau, el qual crida Amadeu Fabregat i el posa de director a Valéncia. Amadeu 

crida una série de gent deis que havia tingut en Valencia Semanal, com Rosa
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Solbes, Salvador Soria, Jaume Millas, Angel Martínez i em crida a mi. Rosa 

Balaguer no pot perqué ja está en l'ensenyament, i Amadeu no li pot oferir un 

contráete semblant al que té. Jo entre amb un contráete temporal. Després 

recuperará a Rosa, quan anirá a Aitana. Bo, amb aquell equip, tan una rádio, 

Rádiocadena Valenciana, "la rádio d'ací", peró, ciar, com tots són 

castellanoparlants, tan una rádio en castellá on jo continué fent un programa en 

valenciá.

-Tu eres la rádio d'ací.

-Jo sóc el gueto, el jueu. La rádio en valenciá sempre ha segut un gueto. 

Després va vindre Jordi García Candau a inaugurar les instal.lacions i a tots se'ls 

omplia la boca parlant de la rádio en valenciá, peró, ni ampliaven plantilla en eixa 

línia, ni jo formava part de la redacció, ni hi havia voluntat de normalitzar la rádio, 

de fer una Rádio Quatre que és el que calia. Allá, el programa sí que era en 

directe, peró, sempre una hora en valenciá dins d'una programació tota en 

castellá. Tots els que havien vingut eren castellanoparlants o castellanoescrivents. 

El detecte d'aquell moment va ser que vingué massa gent de la premsa escrita. 

Tampoc és que hi havia on triar, perqué no havien deixat que el De Dalt a Baix de 

la primera época haguera pogut continuar i fer d'escola. De fet, molta gent que 

está ara en Canal 9, rádio i televisió, s'ha creat ací en l'etapa de Rádio Quatre. 

Una xiqueta que entra a ajudar-me en el programa, Maria Josep Poquet, quan ja 

estem al carrer Miracle i el director és Jaume Millás i tenim dues hores totes les 

vesprades, és la conductora de Rádio 9 del matí ara.

-L'época de Rádiocadena es podría resumir com a molta llibertat i molta 

precarietat? O tampoc?

-No. Certament jo era lliure en el programa. També tenia un programa els 

dissabtes de matí. Quan passem al carrer Miracle i Amadeu passa a dirigir Aitana, 

el nou director és Jaume Millás. Hi havia el projecte de "la rádio d'ací" que havia 

posat en marxa García Candau, amb el País Valenciá com a territori pilot, per a la
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transformado de la cadena deis falangistes en una rádio nova... Com que tot aixó 

fracassa, Jordi García se'n va, deixem de ser el territori pilot, mimat en els diners, i 

passem a ser una més de les cinquanta emissores amb totes les precarietats. 

Justament en eixe moment de crisi, per falta de diners i de personal, és quan De 

Dalt a Baix té més temps. Molta gent se'n va, Rosa Solbes, Salvador Soria, Angel 

Martínez. És quan des del programa fem una rádio total, perqué tenim deu hores a 

la setmana, cada hora és un tema distint, entra gent nova, com Teresa Ruiz, fem 

també programes per a xiquets els divendres per la vesprada que ens escolten 

directament des de les aules, perqué és de tres a quatre. Aixó va teñir molt d'éxit. 

Venien de les escoles a participar en el programa, féiem concursos. Una etapa de 

molt de treball que em costá una mica la salut, peró, d'una gran il.lusió. Il.lusió un 

poc boja, perqué, per part de la direcció no hi havia un auténtic interés o no podia 

haver-lo per manca de pressupost. Si poses en marxa la rádio en valenciá, 

inevitablement et poses en les vint-i-quatre hores rápidament. Aixó és el que 

després hauria d'haver sigut Rádio Quatre, peró tampoc. "Esto (Rádio-4) ha de 

salir bien, porque en Madrid tienen mucho interés", deia el Mascaren que era el 

miserable que teníem de director ací llavors.

-Radio Quatre es fa en valenciá, peró, amb molt poca gent 

-És una rádio fórmula. Noticies i música. A mi no em donen programa. Haig 

de fer d'ajudant d'un xicot de 21 anys que mai no havia fet rádio. De tota manera 

alió va durar poc.Es carreguen Rádio Quatre, paraules de Garcia Candau, perqué 

ja tenim Canal 9 i no está bé que li fem la competéncia. Ah no? Per qué? Perqué 

és de Lerma? Dones sí. I Lerma havia pagat agó, les noves ¡nstal.lacions.

-/ com és que a tu no et criden per a Rádio 9 o per a la Teievisió 

Valenciana? O sí que ho feren i tu no volgueres?

-No, no. No em cridaren. L'última vegada que el PSOE em crida és quan 

Amadeu es fa cárrec de Rádiocadena. Des del 81 en avant es veu que la meua 

trajectória ja no és "moderna"... Aixó diu la fitxa, "que estoy antiguo". Jo he escrit
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articles en premsa fent critiques, expressant opinions que, sense dubte, m'han 

posat en la Mista negra. És un cas claríssim. De tota manera, jo ja sabia que no 

comptarien amb mi, perqué sabien que jo no anava a passar peí que ha passat, 

per exemple, Lluís el Sifoner. Jo en la fitxa tinc també que sóc un "catalanista 

jomeinista”. Apunta-te-la.

-Sembla paradoxal com persones d'una trajectoria nítida per les llibertats 

han estat represaliades peí poder posterior.

-Hi ha molta gent en eixe cas. Uns represaliats, altres en via morta, altres 

són condemnats a Pinfern una temporada i després, una vegada els han socarrats 

els tornen a traure. És una política neofranquista absolutament. És un cas de 

corrupció absoluta, en el sentit que utilitzen diners públics per a cremar-los. Ací es 

crea capital huma, s'adquirí experiencia i es cremaren persones i iniciatives en 

benefici d'un capo i una banda, de mamons, que es dediquen a aguantar-lo 

damunt del matxo fins que es morirá políticament. Aleshores ens cauran damunt.

-De Dalt a Baix és el programa que obri camí en la rádio en valenciá. 

¿Coneixes gent que, després, t'haja anat a buscar per orientar-se en el seu 

treball, sobretot, en la rádio local?

-Molta. Quant a aixó, hi ha hagut molta comunicació. Algunes emissores 

municipals, quan comentaren, connectaven i retransmetien De Dalt a Baix. 

També, després, ha vingut molta gent a trobar ací el que no podien trobar en cap 

altre Iloc. Encara ve gent, periodistes joves. Em sorprén que vinga gent que no 

havien nascut quan comengárem.

-Des del present, com veus la situació del catalá a la rádio en general?

-Estem engabiats. En el gueto. Exactament igual que el primer dia que 

comentárem. Tota Rádio 9 és un gueto com una catedral. Les altres poquetes 

coses que hi ha són absolutament margináis, testimoniáis. Jo, ací, faig rádio en 

catalá, poqueta. Per qué el poquet que es fa des d'ací, com que tenim poca 

autonomia de Madrid, si en vols més para el cabás, resulta que es fa tot en
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castellá. Ciar, Rádio 4 era en catalá i Rádio 5 en castellá. Com Rádio 4 ha 

desaparegut, ara Rádio 5 dones és en castellá. T'ho diuen així i es queden tan 

ampies. Tenen una vara molt especial.

-Potser, si alguna cosa has guanyat és que et toleren que faces radio en 

catalá, no?

-Sí, perqué he tingut directors de tota categoría, des de gent absolutament 

repulsiva fins a gent tractable. Peró, tots m'han tingut por. Per la fitxa. Un dia vaig 

escridassar el director i es va tancar al water fugint-me. Fou quan es muntá Radio 

4. El Mascaren em crida i m'explica el projecte i em demana que em sembla. Era 

d’aquells homes que només parlen valenciá en certes ocasions. Així que em 

demaná opinió i li dic que molt bé, peró que no sé per qué m'ho explica quan, a 

mi, no m'ha deixat cap paper en el projecte. Ajudant de producció, sense veu, d'un 

aprenent: Vicent Mifsud. I em diu per tot el morro que sí, que em deixava dues 

hores diáries: de quatre a sis de la matinada. Vaig fotre una punyada damunt la 

taula del seu despatx que va anar tot per Caire i vaig comengar a dir-li tot el que 

em va venir a la boca, vaja, des de desgraciat a fill de puta, el "mecanógrafo", que 

li diu Vicent Ventura que el coneix de quan treballava a Rádio Peninsular fins que 

el despatxaren per alió del contuberni de Múnic; així que, jo cridant-li, se n'ix del 

despatx i jo darrere, va baixar un pis i jo darrere cridant-li, la gent estava tota... en 

ma vida li he cridat així a ningú, dient-li tot el que em venia a la boca, va arribar al 

wáter i es va tancar i em va entrar un atac de riure... Será possible tanta miséria i 

tanta punyeta. De quatre a sis de la matinada!

-Per tal d'acabar, qué consideraries principáis encertes i errors de tota la 

peripécia radiofónica en la lluita per una rádio en catalá?

-L'encert és que s'ha demostrat que és possible. Si no n'hi ha més és 

perqué no els dóna la gana. Al 73 ho demostrárem. No sabíem si quan parlárem 

en valénciá a través deis micrófons es fondrien els ploms. No n'hi havia cap 

experiéncia prévia. Tampoc no sabíem si la gent ho acceptaria. Alió va ser molt
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positiu. Tot el que hi ha, per macat que ens semble, és fill d'alló. L'error és que 

som valencians, i quan volem viure com a tais, topetem amb els espanyols com 

topetaven els jueus amb els alemanys. Ho dic per alio del gueto. Quin error? 

Intentárem fer una rádio en valenciá i no ens deixaren. Des del primer dia ens 

tingueren sota vigiláncia. Per qué? Perqué ser valenciá és revolucionari. Encara 

avui en dia, ser "valenciano" no, peró ser valenciá, en aquests moments, continua 

sent perillos per a ÍEspanya actual. La situació és demencial a Europa, peró "ells" 

són sempre uns filis de puta disposats a tot. De fet, ens tenen tancats ja al camp 

d'extermini.

-Parles del poder socialista.

Sí, ciar. El poder "español" és ara socialista. Són ells els que han modelat 

últimament aquest país. Ells i els seus mercenaris. I a la Generalitat hi ha gent que 

diu: "Toni Mestre, no". I ho sé perqué, tant en el projecte de la Televisió con en el 

de la Rádio, era lógic que es barallara el meu nom més d'una vegada, i sempre 

deien que no. Jo vaig publicar un article al Levante que es titulava "La mirada 

periférica" on explicava el que pensava que s'havia de fer. I aixó no és el que 

feren ni el primer dia ni el segon any. No podem fer una Televisió centralista des 

d'ací que és el que han fet; la Televisió Espanyola amb unes hores en valenciá. 

Jo sabia que no comptarien amb mi. Ací, a RNE, he estat sis mesos sense treball, 

mentre es contractá il.legalment gent de fora. Hi vingué una amigueta del Jesús 

Montesinos. I van fer més avant un programa en castellá de dues hores diáries, de 

"discos dedicados", mentre jo no feia res. Ja s'ho faran. No et cregues que estic 

frustrat. Peró, estic preocupat com a valenciá. No avancem. Retrocedim.

-Veus alguna possibilitat en un futur immediat?

-Radio 9 no té l'audiéncia que hauria de teñir. Perqué fa una programació 

absolutament pansida de tan controlada i manipulada com está i en mans de 

persones en general ineptes. No és Catalunya Rádio, ni de lluny. Són uns diners 

que no aprofiten de res. Peró, eixa és la rádio i la televisió que volen. Hi ha gent



fent rádio i televisió que no saben parlar, i de tant en tant José Luís Moreno. Qué

vols que hi fem? Jo no sóc gens optimista. I a RNE...

-Quin és el teu treball ara en aquesta casa?

-Lligc les noticies en castellá. Sóc locutor deis noticiaris en castellá. La 

segona veu deis noticiaris. Cinc minuts diaris. Després, hi ha un programa, de set 

a nou de la vesprada, en castellá, i jo faig cosetes soltes en valenciá de dos o tres

minuts. De fet, cree que em paguen per a qué no parle.
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CAPÍTOL 7

No nfhi havia, de rotatives, a Valencia
ENTREVISTA: JOAN JOSEP PÉREZ BENLLOCH. 11 DE MARQ DE 1993

-Si et sembla, parlem primer de Primera Página, de la situació en Alacant 

durant els anys previs a la mort de Franco. Tho dic perqué, massa vegades, 

i'análisi es centra molt en Valéncia.

-Jo vaig estar de director del "-Primera Página"- a Alacant, en 1969-70. El 

clima polític de Valéncia i Alacant és prou diferent. Alacant, en comparació, era un 

balneari. La tensió política era molt débil, la repressió també, diguem que a penes 

existia. Tanmateix, i paral.lelament a la poca repressió i l'escás ambient polític, la 

premsa també jugava un paper molt escás en la mobilització d'opinió i de 

sentiments. Jo cree que Primera Página publicava, en aquells anys, coses 

realment bésties, molt més atrevides que qualsevol altre diari. Primer, perqué era 

un diari marginal i l’arno estava en Albacete; hi havia molt poc control. Així que 

estava en mans d'uns quants que féiem el que ens donava la gana. Jo recordé 

enfrontaments molt forts amb els delegats del sindicat (vertical), tant d'Alacant com 

d'Alcoi, a reí de conflictes laboráis, amb un llenguatge molt dur. Recordé haver-li 

dit lladre al delegat sindical d'Alcoi. Era un llenguatge i un temari molt obert, peró, 

també molt poca incidéncia. Era, a més, un diari de poca difusió que lluitava contra 

el diari del "Movimiento" d'aleshores, Información, i l'altre, el católic La Verdad que 

era un poc més liberal, peró que també estava sotmés a unes limitacions molt 

notables.

Aixó vol dir que Primera Página fa un paper? Bo, jo no t'ho sabría valorar; 

pense, peró, que molt poc quant a ferment polític d'eixa societat. Que féu algún 

paper, no cap dubte, perqué, almenys, el sector polititzat es retrobava en unes 

informacions que no eren habituáis en altres mitjans i, en eixa mida, feia de factor
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multiplicador d'il.lusions, d'expectatives. El diari treia critiques de llibres que no 

treien els altres, donava enfocaments d'informacions que els altres no feien. El dia 

que hi havia un incendi tractávem de buscar per qué havia sigut l'incendi i sempre 

es buscava la dimensió social del fet; vol dir que era un barrí pobre, que alió 

estava abandonat, que els bombers estaven a fer la má, és a dir, el que no 

contaven els altres diaris. Poca cosa comparat amb els vint-i-set o trenta mil 

exemplars d’lnformación o de La Verdad. De tota manera, a Alacant, jo vaig 

conéixer molt poques experiéncies més. Després de Primera Página, jo cree que 

alió es va afonar.

-The llegit alguna cosa sobre l'intent que es va fer de vendre Primera 

Página a La Vanguardia.

-Sí. Es va perdre l'oportunitat de tindre, possiblement, un diari regional 

connectat, paradoxalment, amb La Vanguardia. El propietari va perdre una bona 

oportunitat i ho va perdre tot, quan, ara, podría participar d'una bona empresa 

periodística.

-Primera Página és del 69-70 i La Marina del 73.

-Sí, són consecutius. Estant al Primera Página, entre en relació amb 

l'alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza, i li faig d'assessor electoral en una 

campanya, cree que era de procurador a Corts, i després li vaig fer també la 

municipal. Parlant amb aquella gent, ells ja es preguntaven... Realment, ja 

funcionava una idea de transido, que alió un dia o altre s'havia d'acabar. Jo els 

comente que el seu futur, com a grup polític i com a grup de pressió, tenia de ser 

també en els mitjans de comunicació. S'obvien totes les limitacions, perqué resulta 

que aquest home té una capgalera enregistrada que es diu La Marina. Uavors, no 

és que el nom fóra massa encertat, peró, bo, és el nom d'una comarca, i per qué 

no fer una revista que s'editás a Alacant o a Valéncia i que es difonguera per les 

dues capitals i per les comarques? Ells, cree que amb poc seny, perqué no sabien 

on es ficaven, donen la benedicció, posen uns duros i fem La Marina.
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Malgrat que el pacte era que seria una revista de to liberal, no anti res, peró 

un to liberal que apostara per un futur próxim, el Zaragoza és procurador en Corts, 

al poc el fan director general de Turisme i, naturalment, és un home del régim i 

amb altes responsabilitats. Jo cree que al tercer número ja es va produir el 

conflicte i van dir que aixó no podia ser. Hi havia un to prou diferent al que es veia 

en les revistes, més professionalitzat, millor informat, una revista que per primera 

vegada apareixia amb una bona maqueta. La mateixa quasi que el Primera 

Página que tenia una maqueta molt bonica, inspirada en el diari Pueblo, que era 

el que es duia aleshores, feta per un maquetista professional. Aquells veuen la 

revista molt bonica i, quan comencen a llegir-la, és quan es comencen a espantar, 

perqué, ciar, no era anti res, peró el que era molt ciar és que no era del régim. I ja 

et dic, cree que fon al tercer número quan em digueren que alió no podia ser. Jo 

vaig comengar a distanciar-me i ja ho va mamprendre una altra gent, i cree que 

posaren de director a un funcionari de Madrid. Quin paper feu alió? Fon un intent 

de ficar un gol jugant en el terreny del régim, i no va quallar, perqué alió no podia 

prosperar.

-La Marina, no va arribar a traslladar-se a Valéncia la redacció?

- Sí, sí. La primera redacció fon a Valéncia. I després ja ens la van segrestar 

i se la van endur a Benidorm. I allá, en uns magatzems, Santiago Segura era 

l'home que movia tot alió. Peró, jo em vaig distanciar de seguida; bo, jo i uns altres 

que escrivien...

-A més de tu, participava Marisa Ortega, Amadeu Fabregat...

-Fonamentalment, Marisa Ortega. Amadeu, vaja, també va participar.

-/ després deis primers números, és desmarquen tots?

-Sí, tots.

-/ és com si fóra una altra revista?

-Sí. Una revista de poblé, de lloances a les autoritats locáis. Res a vore amb 

la idea inicial.
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-L'intent és molt curt.

-Sí. Potser, la cosa més interessant de Pexperiment és la presa de 

consciéncia que els mitjans de comunicació anaven a jugar un paper més 

important. Ells no tenien periodistes per a fer-ho, i nosaltres no teníem empresaris 

que ens patrocinaren la maniobra. Sumari: no trobárem, o trobárem molt 

difícilment, perqué la primera vegada que qualla és després amb el Diario de 

Valencia, un element burgés liberal que col.laboras amb la gent d'esquerra que 

tractávem de fer papers. No papers incendiaris, perqué nosaltres el que volíem era 

arribar a professionalitzar alguna empresa. Eixe encontré no es va produir llavors. 

Probablement, si a Pedro Zaragoza, que era molt franquista, per suposat, no el fan 

director general a Madrid, dones eixa revista pujant i baixant de to s'haguera pogut 

mantindre, perqué com a procurador en Corts i alcalde de Benidorm haguera 

mantingut una eina de prestigi, perqué es tractava de parlar bé d'ell i ficar-li gols.

-Era demanar molt a la gent del franquisme.

-Estant en Madrid i en un ministeri, com anava a aguantar que se li feren 

critiques al régim? Encara que foren molt tébies i molt simulades. Més que la 

crítica era el to distanciat, perqué el que s'ha de considerar en un periodista, de 

vegades, no és que faga critiques puntuáis, sinó la continuitat en el distanciament 

respecte a la situació. Jo puc, per exemple, no criticar el PSOE mai, peró el PSOE 

sap que jo estic distanciat sempre que parle. Eixa és la qualificació que et fan. Fins 

i tot, quan els tires una flor, no se la creuen. És el que em passa, a mi, 

personalment, amb la dreta en Valéncia. Tráete de no malparlar de la dreta mentre 

estiga en l'oposició, peró la dreta mai no em considerará un aliat.

Després férem ací el Dos i Dos, que també fou patrocinat per un empresari, 

Gabriel Cort; la revista la vaig fer jo, peró jo llavors treballava en una agéncia de 

publicitat i hi havia una norma d'incompatibilitat, igual com avui també existeix, si 

no legalment, almenys éticament, i posaren de directora a Pilar López. Alió, com 

que no teníem ningún condicionament económic i, fins i tot, no tenia economía,
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dones férem una revista prou trabucaire. La veritat és que era divertida. I dura poc, 

perqué el cost s'havia de completar no sois amb el preu de venda, sinó també amb 

la publicitat i, com que no hi havia professionalització, no entrava publicitat. 

Tampoc hi havia suport institucional, que avui seria possible probablement. Total, 

catorze o setze números. No ho recordé ben bé.

-Aixó era en el 76.1 després...

-Sí. Després, la línia més permanent d'una certa oposició a la situació, no 

dic al régim, sinó a la situació social i política, fon Valencia Fruits, setmanari fundat 

per Pepe Ferrer Camarena, en 1962. Escrivint-hi de cois i de taronges, és 

mantenía una crítica de vegades prou notable. Valencia Fruits apareixia davant del 

régim com un periódic no controlat. La prova n'eren les constants censures, 

sancions i, de vegades, multes fortes. Jo cree que, fins que va eixir el Diario de 

Valencia, fon el periódic que més projecció tingué. De fet, el llegia gent que no 

tenia un pam de térra, ni interés en el comerg hortofrutícola. Era Túnica ventada 

fresca que en aquesta ciutat podies llegir. Fon també una escola de periodistes, 

perqué per allí va passar molta gent jove.

-Quin tiratge tenia?

-Valencia Fruits no és tant el tiratge, perqué té la mateixa ara que fa trenta 

anys, són quatre o cinc milers d'exemplars. El que passa és que va a cooperatives, 

casinos, i aixó té un efecte multiplicador important. Ho llegia tot déu, perqué el 

llaurador mirava les cotitzacions, el preu del guano i, a més a més, es trobaven 

amb la columna de Vicent Ventura sobre Europa, el que deia Martí Domínguez, i 

els reportatges que féiem la gent que treballávem allá.

-Valencia Fruits estaría en la base del que després fou la Unió de 

Llauradors i Ramaders?

-No. Ells no estaven tant per les cooperatives. Hi havia un doble joc; uns es 

decantaven cap al comerg i altres cap ais productors. Ventura prefería que anara 

cap al productor; Ferrer Camarena, al comerg, Martí Domínguez estava entre Tun i
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I'altre, perqué tenia terres, pero també entenia que els duros no venían del 

productor sinó del comerciant.

-Hi hagué moments diffcils, com ara, segrestaments del periódic?

-H¡ hagué amenaces de segrest. Multes, unes quantes. Tant és així que, 

cree que fon al 66, quan Valencia Fruits se sent torta económicament i amb el 

suport d'un grup d'empresaris, com Monsonís, Ríos, etc, pensen en fer m diari. 

Aixó ja és la Havor d'eixa premsa alternativa que es pensava i que podia haver 

estat. La idea es planteja perqué coincideix, a Madrid, un ministre d'informació i 

Turisme, Sánchez Bella, el qual era íntim amic de Martí Domínguez, perqué, cree, 

els dos entraren en les primeres torces d'ocupació deis nacionals en Vsléncia. 

Martí Domínguez fa la gestió i li prometen que sí que ens donarien una cagalera 

de diari. Ja saps que, aleshores, aixó estava sotmés a un expedient de molta 

paperassa i molt de trámit per a donar-te un diari.

-I de molta fidelitat al régim.

-I tant. Certificáis d'adhesió al régim, tots. Valencia Fruits té tan mala 

qualificació per part de les autoritats locáis que, quan arriba el moment que 

Sánchez Bella signe l'expedient, s'adona que hi havia un fum d'informes negatius. 

Aleshores, diu que sí al diari, peró, d'informació económica. I ciar, alió no podia ser 

d'informació económica com pots comprovar si veus la colecció de Al Dia. Els 

quatre mesos que dura fou un divertiment episódic, peró molt intens, perqué es 

feia una informació de la següent manera: "Japó ha venut tantes tones d'arrós a la 

Xina. Per cert...” Deies per cert i abocaves una informació política. Actualitat de 

Madrid. Jo feia tots els dies una crónica de Madrid de dues columnes. Sempre era 

el mateix truc. "A Madrid, avui, s'ha cotitzat el dólar a tant, la borsa ha baixat i tal. 

Parlant d'Estats Units...", i parlava de política, de les relacions bilaterals, de les 

relacions amb Europa. Era el pretext, i tots els dies comportava problemes.

-Sempre amb el pretext de la política internacional, perqué, ciar, parlar de...

-I local. Quan un fet económic permetia parlar de política local, dones
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aprofitávem per criticar el Ministeri d'Obres Públiques, o ens queixávem que les 

indemnitzacions no havien arribat ais llauradors i aixó volia dir que faltaven uns 

sindicáis, que les Cambres Agraries no representaven prou. És a dir, sempre 

tractávem de dur l'aigua al nostre molí. Ciar, ací no eren massa imbécils i tots els 

dies hi havia la mateixa protesta: "Eso no es economía". El diari haguera pogut 

aguantar si haguera sigut d'informació general, malgrat la precarietat económica i 

la falta de rotatives. Tanmateix, tampoc callen per a la tirada que es feia. Tot i aixó, 

si haguera sigut un diari d'informació general, en mans de Martí Domínguez, jo 

cree que haguera resistit i haguérem acabat muntat la rotativa xicoteta. Estiguérem 

veient si es podia utilitzar la rotativa del Diario de Valencia d'abans de la guerra, i 

no. Alió era un monument a la xatarra.

-/ qué passa quan falla Al Día?

-Valencia Fruits es troba que té uns deutes que ha de pagar, perqué tenia 

un bon paquet d'accions del diari. Llavors, es produeix un moviment de 

reconcentració, potencien Valencia Fruits i pensen en unes altres publicacions 

paral.leles com els Anuarios Hortofrutícolas, els quals els han donat molts diners i, 

a més, tenen dimensió europea en la distribució. Aixó ho fan molt bé. Després de 

la bofetada del diari, s'especialitzen més en el que ja venien fent d'abans. A partir 

d'aquell moment, desapareixem uns quants redactors i es queda gent més técnica. 

L'heréncia és una gent com don Joaquín Maldonado i altres que havien participat 

en l'aventura de Al Dia, i a tots ens havia quedat el regust que alió podia fer-se. És 

el projecte Crónica de fer un diari. Reuneix molta gent burgesa; recordé el despatx 

de J. A. Perelló, el despatx de Maldonado, estava Alvaro Noguera, el mateix Ferrer 

Camarena torna a participar. Tots están d'acord que s'ha de fer un diari liberal. 

Sempre es deia el mateix; un diari que, sense negar el que hi ha, óbriga fronteres 

al futur. Ens trobem que no només feien falta molts diners, sinó que calia pensar 

també en un taller.

El primer projecte Crónica, a principi deis setanta, entropessá dues voltes
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amb el mateix problema. Ja tenim els diners per al diari, setanta o cent milions de 

pessetes. I ara, on Timprimim? No n'hi havia, de rotatives, a Valéncia. Aixó ens 

aturava sempre. Fins i tot s’arribá a pensar de fer dues empreses, una que fera el 

diari i una altra que explotara el taller. Peró, ciar, un taller? Ningú era de l'ofici i, per 

tant, a ningú li interessava alió del taller. Cree que allá peí 73-74 es féu un intent 

de comprar Las Provincias. La gestió la va dur Paco Burguera, que aleshores tenia 

bones relacions amb la casa. I no digueren, en principi, que no. Ciar, no era Paco 

qui comprava, ni Ventura, ni jo; era un grup de persones solvents. El projecte 

Crónica continua amb més o menys entusiasme fins que, Pany 77, jo em vaig anar 

deixant el PSPV. Ja havia mort Franco i Ernest Uuch anava portant el PSPV cap al 

PSOE. Va vindre la crisi aquella que Vicent Ventura se'n va anar, jo també, i em 

vaig dedicar plenament a traure el diari. Ja saps qué fon el "Diario de Valencia", la 

mobilització de set o vuit milers d'accionistes i seixanta o setanta liberáis. Tot el 

que hi havia en Valéncia. Aixó ja és en el 79.

- I com valores la resposta inicial del diari?

- Primer, cree que va incidir molt positivament en la població nacionalista i 

progressista. El diari jo cree que va frustrar l’expectativa en un primer moment, 

perqué era inevitable que el compararen amb El País. I, ciar, nosaltres no teníem el 

capital de El País, ni el capital intel.lectual, ni el lectorat, tot s'ha de dir. Després, el 

diari va teñir una certa vibració i anava mantenint-la amb onze o quinze milers de 

lectors, peró. Va fer un paper, perqué moltes veus nacionalistes o d'esquerra, de 

tot el ventall polític, tingueren un mitjá d'expressió que no havien tingut fins a eixe 

moment, perqué les experiéncies de les revistes tenien uns lectorats molt reduíts, i 

aixó que en "Valencia semanal" ficaren molts diners i molta professionalització.

- Si et sembla, parlem primer un poc de Valencia Semanal, perqué hi ha 

opinions contradictóries sobre el paper que va Jugar. Alguns creuen que va actuar 

de manera irresponsable en la ",batalla de Valéncia" i va fomentar la crispado 

social.
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- Jo cree que no. Valencia Semanal té un detecte només, va náixer sota Tala 

del PSOE.

- Inicialment va ser la democracia cristiana.

- Sí, la UDPV. Que no sé per quins collons compraren eixa capgalera per 

tants diners. Hagueren pogut quedar-se el Dos i Dos que ja estava en el carrer i 

els se la regalávem. Aixó fou el PSOE, qui es va fer carree del passiu. En tot cas, 

tant amb UDPV com amb el PSOE, eixa revista sempre va estar protegida per un 

partit polític, i aixó, d'entrada, li llevava la credibilitat. Tant en una fase com en 

l'altra, i coneixent els recursos periodístics que hi havia i els hábits de lectura, jo 

cree que ho feren prou bé. Ells no podien preveure que la cosa nacionalera deis 

símbols arribara a convertir-se en un programa polític, en Unió Valenciana. Volien 

vendre exemplars i la veritat és que, sense valorar exactament qué feien, creien 

que eixe era un bon tema periodístic. Quan Amadeu feu el text aquell de 

Ajoblanco, tampoc no esperava la reacció tan demencial que va teñir, voler-los 

tirar de la ciutat, esborrar-los del cens i totes eixes coses.

- De fet, la batalla de Valéncia ja estava en marxa. I el mateix Amadeu em 

contava que si alió ho haguera escrit algún castellá no s'hauria muntat tot el 

cacau.

- Jo et suggeriria que sempre que et parlen de revistes, diaris i punyetes 

d’aquestes, per centrar-me en la pregunta inicial, han tingut influéncia? Atés 

l'escassíssim nivell intel.lectual del país, la poca conscienciació, la poca difusió 

que tenen els diaris habituáis, no ha sigut tan important. Sí que n'ha tingut per a 

qui ja era Client, és a dir, la gent de la política.

- La minoría activa.

- Exacte. De no haver estat eixos mitjans, la minoria activa, potser, 

s'haguera dispersat més. Peró, no se n'ha de donar massa importancia.

- Ara, curíosament, en el cas valenciá, tots els intents han sigut molt 

periodístics. No hi ha hagut mai un intent a l'estil de Cuadernos para el Diálogo,
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de reflexió.

- Aixó té una resposta clara. Perqué no hi ha gent que pensa, ni qu3 escriu. 

No li pegues voltes. Per qué la revista Debats, actualment, no inclou treballs... no 

ja valencians, estatals? Perqué hi ha molt poc. El teixit d’individus que escriuen i 

reflexionen és escasíssim. La revista Claves, per exemple, sempre són els 

mateixos; quan no són els mateixos, es tracta de tesis doctoráis.

-En qualsevol cas, fins a quin punt alguns projectes valencians no es 

pogueren consolidar peí fet de l'existéncia de El País.

-Aixó no sois ha passat en Valéncia. També ha passat en Saragossa. Allá 

on ha sorgit una premsa progressista, després d'estar circulant El País, ho ha 

tingut molt mal. És molt difícil lluitar contra El País, més encara, des d'un diari 

d'informació general. Encara si fos una revista de crítica i reflexió local! Jo també 

em pregunte per qué, en Valéncia, no hi ha una revista així. Probablement, per la 

mateixa raó, perqué no hi ha densitat editorial per a fer-la. Acaba d'eixir ara una 

revista d'esports. Bo. És absurd. Per qué no ha eixit aquesta revista molt abans, 

sent així que Valéncia tenia la tradició del setmanari Deportes que es va morir amb 

trenta mil exemplars al carrer. Una historia rocambolesca. Desaparegué tenint 

rotativa, tallers propis. Ací les coses les han fetes sempre els mateixos tres o 

quatre amb els mateixos suports burgesos. No hi ha tants diners, i aquesta és una 

societat molt distanciada d'aquests tipus d'iniciatives.

-No hi ha tants diners o els diners no van...

-Diners disponibles per a aqüestes maniobres. Pensa que la Caixa 

d'Estalvis d'Astúries, durant molt de temps, ha tingut una revista molt oberta amb 

articles literaris i polítics. Ais de la Caixa de Valéncia, aixó no se'ls acudeix ni 

borratxos. Prefereixen fer una guardería primer que publicar un paper. I en aquest 

moment, a més, bo, des que s'encetá la batalla de Valéncia, ninguna institució, ni 

organisme, ni fundació, ni personalitats liberáis, es ficarien en una revista sabent 

que anava a sortir-li el dia següent el tema de la llengua. Aixó paralitza.
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-Está tot curt-circuítat.

-Eixa és la paraula. Perqué quins són els disgustos més grans que ha tingut 

don Joaquín Maldonado en el Diario de Valencia i després en Noticias al Dia? 

Segurament per l'assumpte de la llengua. Jo en Noticias al Dia no en vaig teñir 

cap, de problema, perqué, des del primer dia vam fer el pronunciament d'on 

estávem, i els blaveros ja sabien que no tenien res a fer. Peró, ciar, alió no tenia 

socis darrere. No era igual com al Diario de Valencia, on el mateix PSOE va 

protestar de seguida, perqué jugávem la carta, no dic catalanista, sinó raonable, 

de no entrar en picabaralles absurdes. Parlem catalá i dis-li com vulgues. Dis-li 

valenciá. I més encara, la nostra tesi era: fins i tot escriu-lo mal, collons, peró 

escriu-lo, i parla'l com vulgues, peró parla'l. Així com al Diario de Valencia els del 

PSOE es tornaven bojos i demanaren el meu cap com a director, a Noticias al Dia, 

com que no hi havia accionistes, dones no passava res.

-El Diario de Valencia és l'operació de més envergadura de les que s'han 

fet en aquest país per tal de dur endavant una opció periodística diferent de les 

habituáis i conegudes. A més, era un projecte col.lectiu que implicava, com tu has 

indicat, un bon nombre d'accionistes. I tornem ai mateix: ¿qué és el que falla? Els 

diners?

-No. No fallen els diners. El Diario de Valencia té tres fases molt clares. Una 

és la promoció, la qual es fa amb una doble vessant; una part la faig prácticament 

jo sol, que consisteix a anar pels pobles i, igual com es feia per a guanyar militants 

per al PSPV, dones, a la mateixa clientela prácticament, vaig i els vene accions a 

deu mil pessetes. L'altra gestió és amb tota eixa gent burgesa, per dir-ho d'alguna 

manera, que havia estat interessada en el projecte Crónica. Uns interessats per 

esperit cívic, com podia ser Joaquín Maldonado; altres per una qüestió de prestigi, 

de vanitat, podia ser el cas de Vicent Rodríguez; altres perqué no poden deixar 

d'estar on els pertoca, com podría ser el cas d'Alvaro Noguera, i, juntament amb 

ells, uns empresaris mitjans i no tan mitjans que poden posar un milió de pessetes
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o mig milió que és el que posaren. Tots plegats en serien uns vint-i-cinc o trenta, és 

a dir, els trenta milions de la junta de fundadors. La resta era del petit accionariat, 

sempre pensant que, quan estiguera el diari al carrer, es podria fer una ampliado 

de capital.

Ja amb el diari al carrer i després deis primers sis mesos, passa una historia 

lamentable, i és que una gran part deis accionistes més rics no havien 

desembutxacat els diners. Deis altres accionistes, una petita part havia aconseguit 

desembutxacar-ho tot. El fet era que, després de dos o tres mesos operatius, 

només havíem comptat amb setze milions de pessetes i se'n devien setanta cinc a 

caixa pels compromisos adquirits. Alió va produir un estrangulament económic 

que va coincidir amb la censura del consell d'administració. El desassossec, 

sobretot, deis tres membres del Partit Socialista, Sánchez Ayuso, Paco Rico i el 

seu germá Rafa, i cree que n’hi havia un altre també. Aquests, primer s'oposen a la 

línia mignacionalista que duia el diari, la qual estava ben justificada, perqué 

l'accionariat procedía del nacionalisme d'esquerra moderada, en gran part venien 

del PSPV. El consell d'administració considera que eixa línia no és l'adequada i 

pensen, encara més, en fer un diari com Las Provincias, un poc més liberal, peró, i, 

sobretot, més procliu al PSOE. I s'enceta la guerra interna. Ais sis mesos, em 

plantegen que em porten un gran gerent de Madrid i que jo tinc d'estar a les seues 

ordres. Bo. Jo me'n vaig del diari i duen un gran gerent de Madrid que era d'UGT, 

d'una secció del sindicat, un home que havien despatxat de Diario 16. Alhora que 

arriba el gran gerent, entra una nova onada d'accionistes rics.

-Quina relació tens tu aleshores amb el diari?

-No cap. A mi m'havien despatxat i nomenaren en funcions a qui era el cap 

de redacció, Jesús Montesinos. A mi, no m'importava que portaren un gerent; el 

que era inacceptable era que el gerent em fera el diari, que em manara els 

continguts informatius. Així comenga la segona fase. En l'últim consell 

d'administració que vaig estar, quan ja havia arribat el gerent, l'home planteja un

352



projecte molt ambiciós, prácticament igual al que estava fent, o volia fer, Diario 16. 

Jo li demane que ho quantifique, perqué aquells no es cregueren que amb uns 

pocs diners més es podia fer el que el gerent projectava. L'home anava tirant 

balons fora, que si no és pot quantificar, que si calia un estudi previ. Jo l'aprete i li 

dic que aproximadament sí que es podia quantificar, cinquanta milions amunt o 

avall. Perqué, ciar, estava parlant d'uns tallers nous, d'una rotativa nova, d'imprimir 

a quatre colors, instal.lacions de nova planta; la redacció que teníem, segons ell, 

era una porquería i calia dur periodistes de Madrid. Sempre era el mateix, gent de 

Madrid, gent preparada, redactors que tal. Alió valia set-cents o vuit-cents milions 

de pessetes d'aquell moment.

El cas és que comentaren a posar el projecte en marxa. El principal 

accionista era un home de l'Eliana que havia dut Tarazona, Tactual alcalde 

socialista. Aquell home havia fet "pasta” a Bélgica i havia dut al consell 

d'administració diners frescos i nous socis. El cas és que alió prengué una 

embranzida torta, una embranzida tal que es va morir de riquesa. De Tausteritat 

espartana deis primers sis mesos, quan a penes es cobraven les nómines i no hi 

havia diners quasi ni per a les cintes deis teletips, es passa a una afluéncia 

important de capital amb noves instal.lacions, de vint-i-set redactors es va passar a 

seixanta persones.

-En tot eixe temps, tu no tens relació amb el diari?

-No. Ninguna. Fins i tot, fan una assemblea general i fan tot el possible 

perqué jo no acudesca i parle amb la gent. I posen en qüestió les accions que jo 

tenia.

-/ la gent de la redacció no té cap resposta a la teua eixida?

-No. Jo mateix els dic que aixó són coses que passen ais diaris i que ells 

han de continuar guanyant-se la vida. Home, algún intent hi hagué d'alló de si a tu 

et despatxen ens n'anem tots; peró, ciar, si se n'anaven, en posaven uns altres i ja 

está. Em tiren de mala manera, peró la confrontació no tenia més eixida que
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eliminar-me a mi.

-Realment, el motiu de fons era un canvi en la línia ideológica del dari, no?

-Sí. De fet, canvia. Jo me'n vaig i el diari enceta una línia, dicuem-ne, 

sensacionalista. Canvia la línia editorial, les págines d'opinió, se li dóna més 

espectacularitat al diari, es cuida més la confecció. La veritat és que porten uns 

tios de Madrid que fan una maqueta nova, cobren dos milions de pessetes 

d'aquells temps que em cague en la mare que els ha parit. El diari millora 

formalment, pero comenga a despegar-se de la clientela que tenia, cosa que, al 

remat, és el que volen, mossegar la clientela deis altres diaris.

-Ho aconsegueixen realment?

-No. Acaba el diari en la mateixa mitjana de vendes que l’havia deixat jo, 

uns onze mil exemplars. Els burgesos aquests es vestiren de toreros, perqué el 

gerent, Vicent Rodríguez i el belga, amb una frivolitat descomunal, els veneren 

projectes d'una gran volada que, naturalment, s'estrellaren contra la realitat que 

era el lectorat que hi havia al País Valencia. I aixó és la prova que, quan sobre el 

cadáver del Diario de Valencia, pense que es podia fer la mateixa intentona, pero 

ja sense accionistes, aprofitant que hi havia uns tallers, la redacció muntada, 

máquines d'escriure, teletips, fax, telefoto.

-Sense els Controls d'aquella gent.

-Hi havia alió i es podia fer la prova. Llavors, parle en un deis que fon 

protagonista del meu acomiadament, Gabriel Cort, l'amo de la impremía, que 

també havia estat contra el model de diari que defensava jo, i li plantege que ell i 

jo, cordialment, no teníem res a dir-nos, peró teníem interessos comuns. Ell tenia 

tot l'aparell i jo podia fer un diari sobre alió. La idea sorgia amb la perspectiva que 

el nou diari substituiría al Levante, que ja estava en el pía de liquidació de Cantiga 

cadena del "Movimiento". Com alió anava a desaparéixer, pensávem que esperant 

un any podríem ocupar el ¡loe del Levante. L'operació era hábil, cree jo. Férem 

números i creíem que podríem resistir. La prova és que resistírem dos anys.
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- A més, en eixos moments el Levante anava fatal.

-Sí. Tant és així que eixim al mercat i no en venem onze sinó tretze mil 

exemplars de seguida. Noticias al Dia, sense tota la parafernália del Diario de 

Valencia, té millor pinta i era molt més professional. I ja saps com va quedar. Va 

durar dos anys sense unes pérdues excessives. Home, no tolerables, perqué érem 

dos desgraciats.

-Hi hagué algún intent de comprar-vos el diari?

-Hi ha ofertes importants de comprar el diari, molt d'oferiment, peró sempre 

condicionades a la desaparició del Levante. Primera subhasta del Levante, 

deserta. Segona, també deserta. I, abans de la tercera, ens fan una oferta molt 

formal en una doble dimensió: o aportaven quatre-cents milions de pessetes per a 

capital del Noticias, o ens pagaven quatre-cents milions de pessetes, a Cort i a mi, 

i ens n'anávem i els deixávem el diari.

-Aixó en tráete amb qui?

-Amb una empresa d'arts gráfiques.

-D'ací de Valéncia?

-No. Una empresa que súpose que darrere tindria una cadena periodística. 

Nosaltres pensem que era millor la primera opció, augmentar el capital i que el 

diari no deixara de ser valenciá. Tot semblava claríssim; peró, sorprenentment, a 

última hora, com saps, el PSOE avala un crédit de cinc-cents milions de pessetes 

mitjangant la Caixa d'Estalvis Provincial de la Diputació i el senyor Molí compra el 

Levante contra tot pronóstic económic. Alió havia eixit a subhasta per sis-cents 

cinquanta milions de pessetes, i era un diari, com récordes, que estava destrossat.

-Aixó és el que no s'entén, per qué el PSOE sí que compra el Mediterráneo 

de Castelló i, en canvi, el Levante prácticament li'l regala al senyor Molí. És 

inversemblant, sobretot, pensant en l'operació posterior, anys després, de voler 

portar el Mediterráneo a Valéncia i estendre‘1 a tot et país.

-Jo cree, Rafa, que eixa maniobra desgraciada que obligá a intervindre al
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Banc d'Espanya, com saps, perqué cinc-cents milions era el capital social de la 

Caixa d'Estalvis Provincial i no els podia arriscar en una sola operació que, a més 

tenia, com a tota garantía, el propi diari...

-Crédit desasirás, difícil de recuperar, si es mirava la situado del Levante.

-En efecte. El diari no valia els milions eixos. La Caixa posa els diners i, en 

eixe moment, de fet, els ha perdut; a més de l'heterodoxia de posar tots els ous en 

el mateix plat. Jo cree que la clau fon l'obcecació de Lerma en carregar-se el 

Noticias. A banda, de Madrid havien donat la consigna de salvar els diaris del 

"Movimiento" que es poguera per a posar-los en Pórbita del PSOE. S'havia canviat 

de criteri. Primer fon liquidar-ho tot, els diaris feixistes tots fora. Després es van 

adonar que alguns podien ser rendibles i que podien fer-li un paper al PSOE. Ací, 

a Valéncia, es varen juntar les dues coses. Una, el pretext del que els havien 

manat de Madrid i, l'altra, que no volien donar ninguna possibilitat al Noticias.

-Potser, comprar el Mediterráneo no era tan escándalos, perqué era una 

empresa més menuda, i comprar el Levante haguera estat vist com una intenció 

més clara de control.

-Hi ha una altra cosa també, perqué ells tingueren a Manuel Rivas en 

converses amb nosaltres d'una manera permanent. Tan permanent com que ja 

estava acordat que ells ficaven una injecció de diners al Noticias i, a canvi, 

ptíSaven les seues condicions. La primera condició era que jo me n'havia d'anar 

de director, cosa que jo vaig dir que fácilment, que aixó és un carree de confianga i 

que no és ni discutible. Peró, passá alguna cosa que jo ignore i prengueren l'altra 

opció. Et recordé, que en aquell moment, les coses en el PSOE eren molt dures. 

Ells pensaven que peí fet de ser, el Noticias, un diari volcat cap a l'esquerra, dones 

havia de ser un aliat fidel i sense fisures. Realment, el diari no era així i, estant jo, 

no ho haguera estat mai. Jo era un tipus incontrolable, i per aixó posaven la 

condició que jo me n'anara. Ells estaven molt obsedits amb el Noticias. No 

acabaven d'entendre que un diari que es deia d'esquerra no estigués amb ells de
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la manera com ells volen que estiga la premsa, és a dir, com una bufanda, agafats 

al coll i el que vosté mane, senyoret. El cas és que feren aquella barbaritat. 

Després, al senyor Mol! II ha eixit bé. L'enhorabona.

-Tornant ais anys centráis de la transido, a Madrid s'ha fet molta literatura 

sobre l’alianga entre periodistes i oposició democrática. Com funcionava aixó des 

d'ací? Realment, hi havia aquest pacte?

-La transició des de la premsa, a Valéncia, té un capítol que jo cree que és 

molt important, tant o més que tots els projectes periodístics que s'han fet, i fon el 

paper deis corresponsals. Tant Levante com Las Provincias eren dues redaccions i 

empreses molt tancades. Las Provincias amb el seu esperit conservador i la seua 

peculiar manera de dur una empresa, paternalista. Allá entra u i es mor després de 

passar un escalafó lentíssim. I la "prensa del Movimiento", que si no éres del 

régim, no tocaves bola. Aleshores, des deis principis deis setanta, érem un grapat 

de periodistes, un grapadet, que no teníem opció a treballar en cap deis dos diaris. 

Tampoc en les emissores de radio, perqué, aleshores, només hi havia RNE, i la 

Cope i la SER, que no donaven massa possibilitats de trebail.

-Sí. Funcionaven en cadena, amb poca programació propia, i molts 

programes d’entreteniment.

-Llavors, el periodista jove qué tenia? L'única eixida eren les 

corresponsalies. Jo, personalment, fixa't, Destino, Tele-Exprés, La Vanguardia, El 

Correo Catalán, Informaciones i El Europeo de Madrid, el diari Madrid, és a dir, 

arriba un moment que tenia sis o set corresponsalies i escrivia més que un cosac. 

Després, a mesura que va venir més gent, en vaig anar cedint ais companys. Vull 

dir que, en aquells anys, eixos diaris tenien un públic. Tot el que no es podia llegir 

ais diaris d'ací, el món cultural, per exemple, que a la premsa valenciana era 

marginal, apareixia en eixes corresponsalies.

-Aixó em suscita una interpretació diferent a rhabitual peí que fa a la 

dependéncia de la premsa foránia, és a dir, el fet que el País Valencia tinga una
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quota important de dependéncia de la premsa de Madrid i Barcelona -en 

l'actualitat, sobretot, de Madrid- s'ha interpretat en termes d'espanyolisme deis 

lectors o de centralisme; tot i aixó, el que em dius implica que els responsables 

d'eixa dependéncia han estat els diaris valencians, que han fet que la gent haja 

de buscar, durant un grapat d’anys, la informació en els diaris de fora.

La gent il.lustrada tenia una inercia i la necessitat també. Abans de El País, 

ei diari que feia eixe paper era Informaciones de Madrid, que duia tots els dies una 

crónica de Valéncia, molts dies una página sencera, i, a més, com que ací tenien 

molt de mercat, molt sovint enviaven redactors d'allá per a fer una mena de 

reportatges de País Valenciá, deis quals en feren una serie de sis o set. Eduardo 

Barrenechea va fer una serie de deu o dotze capítols de MEI Japó espanyoí' sobre 

l'economia valenciana. Informaciones, comparativament, es venia igual com es 

ven ara El País.

-I aixó estava provocat per la insuficiéncia de Las Provincias i Levante que 

no atenien eixe públic il.lustrat.

-El Tele-Exprés sempre duia mitja página ben publicada per Ibáñez Escofet 

sobre el País Valenciá, i el dia que no li enviava la crónica em telefonava 

immediatament per tal de vore qué havia passat. El Correo, la mateixa história. La 

Vanguardia no tant, perqué no s'ocupava massa d'ací. Destino es llegia molt 

també, que jo feia una cosa que es deia "Postal de Valencia" i hi deia unes coses 

que, mentre que ací podien semblar animalades, a Barcelona i Madrid es veien 

com molt normáis.

-Vols dir que la connexió entre periodistes crítics al régim i l'oposició 

democrática és per la via de les corresponsalies? Perqué, ciar, estem parlant de 

les finestretes que es van obrint, i és evident que hi ha un enorme mastodcnt, que 

és la inércia del franquisme i són els gran mitjans valencians, tant en la premsa 

com en la rádio, on continua tot igual.

-Més encara, a penes apareix Comissions Obreres i, per suposat, tots els
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grupuscles d'esquerra que havien estat abans del 75, tenen un fitxer deis 

corresponsal, és a dir, és el que a ells els importa, no Las Provincias i Levante, 

que no els publicava mai res. A mi em vepien que si havien fet una reunió, que si 

havien tret un paper, que si anaven a fer un salt al carrer, aquella mena de 

manifestacions tan rápides. Jo anava al carrer Sant Vicent, veia el numeret i en 

feia la croniqueta. Vull dir que es treballaven els corresponsal, no la premsa local.

-Las Provincias arriba un moment que se n'adona, no?

-Sí. Tenen un moment liberal. La campanya que feren sobre El Saler. Maria 

Consuelo sol dir molt sovint que Las Provincias va salvar El Saler. La veritat és 

que abans la revista España Económica, Destino, els que escrivíem fora, ja 

havíem escrit contra l'animalada d'EI Saler i contra els regidors aquells, Puig, 

Falcó, que encara me'n recordé. Ciar, ella podia dir aixó, perqué la seua clientela 

habitual no llig els periódics de fora. Bo. És el moment que Broseta comenga a 

escriure a Las Provincias des d'un to liberal. La mateixa Maria Consuelo 

comengava a fer llatinets. No era un punt de vista tan tancat com el d'Ombuena o 

el de la familia. I després, fan la reconversió al que eren, un diari conservador 

reaccionan.

-Canviant de tema, voldria que parlárem sobre el catalá ais mitjans. Hi ha 

una primera experiéncia monolingue, Gorg, quasi estrictament bibliográfica. 

Després, hi ha les experiéncies mixtes.

-En aquella época, el valenciá no es considerava com a vehicle d'expressió 

periodística, perqué no hi havia redactors ni lectors, senzillament. Jo recordé que, 

quan el Diario de Valencia, ens ho plantejárem; peró, ciar, com ho anávem a fer. Si 

no teníem lectors en castellá, com anávem a buscar-los en catalá. Aixó sí, tota la 

bona disposició a publicar tot el que ens enviaren en catalá. ñecorde que férem un 

viatge a Euskadi per a vore el Deia, i ells ens contaven que, quan plantejaren el 

diari, havien pensat en fer-lo meitat i meitat, en euskera i castellá. Al cap d'un any i 

mig d'estar al carrer, que coincidía amb l'época que els visitárem, estaven en un
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cinc per cent d'euskera, perqué es quedaven sense lectors. Ací era un poc el 

mateix.

-Tampoc no hem progressat massa.

-Home, alguna cosa s'ha avangat, perqué, en un altre cas, en els vuitanta 

no haguera estat possible fer El Temps.

-El Temps és una operació molt estimable, peró de minories. Em leferesc 

ais diaris. No ha canviat massa. Només hi pots trobar articles d'opinió.

-Sí. No res més. De fet, ara tenim una escola de periodisme, el CEU, i allí no 

preparen per a fer periodisme en valenciá.

-Tractant de globalitzar, qué podries identificar com els principáis encerts i 

errors de tot el període ais mitjans, des del que saps ara.

-En l'aspecte positiu cree que fon quasi un prodigi que aconseguírem fer el 

Diario de Valencia, mobilitzar milers d'accionistes, la il.lusió que va suscitar el 

diari, el fet d'arribar a muntar un taller. Eixa tasca fon important. Després, es va 

repetir, no amb tanta mobilització, quan va eixir Noticias al Dia. Ambdós diaris 

duraren prácticament el mateix, dos anys i dos anys. La cosa negativa cree que és 

el que arrosseguem en aquesta societat. No está prou vertebrada com per a qué, 

si un equip no ho feia bé o es cremava, el relleu Tagafés un altre. No dóna més 

aquesta societat. Adés parlávem de com collons s'enfonsa Noticias i es salva 

d'una manera tan pintoresca el Levante. Vicent Ventura diu que "burrera" i, si tens 

que explicar-te una societat amb un criteri tan elemental, és que eixa societat és 

molt elemental. De vegades he pensat que Terror fon no buscar capital fora de 

Valéncia. El fet d'entestar-nos que dins del País Valenciá podíem fer agó. 

Segurament estávem equivocáis. I el PSOE no va teñir la més mínima sensibilitat.

-Potser, no només el PSOE. Els programes de tots els partits, durant la 

transido, són poc atents al problema deis mitjans de comunicado.

-No oblides, Rafa, que els polítics, en aquell moment, pensen que els 

periodistes som militants com ells. La seua valoració deis mitjans vindrá molt
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després d'haver-se encetat la transició.

-La sintonía fa que s'arriben a confondre els papers.

-Som mjlitants tots. I parle de partits democratics. Per exempie, recorda la 

revista Cal Dir del Partit Comunista, on jo no sé els altres per qué escrivien, pero, a 

mi, un article que em demanaren, quan el publicaren, no s'assemblava en res al 

que jo havia escrit. Ho vaig tindre ciar per a sempre amb els comunistes. No era el 

cas del socialistes valencians, on la gent era nova i no tenia massa maníes; un 

sector venia del PSPV i tenia una sensibilitat i una cultura política més 

democrática. El cas és que, quan comentaren a adonar-se de la importáncia deis 

mitjans de comunicació, la seua reacció fon o dominar-los o matar-los, la qual 

cosa és la fórmula vigent.

-S/. La concepció deis mitjans com a instrument de la propia acció política.

I fidels el més possible.

-I el periodista igual. Tant el missatge com el missatger; o entres dins de la 

corda, o ja saps que ets una víctima.

-En el moment actual, quina valoració faries de cada un deis mitjans?

A Castelló, estem en vespres d'una convulsió periodística, perqué és una 

situació molt anormal la d'aquest moment. El grup Zeta, propietari actual de 

Mediterráneo, no pot aguantat massa temps. És un diari rendible, pero, no ho és 

prou. Hauran de projectar-lo cap al nord o cap al sud i mossegar a Valéncia. Tres 

diaris a Castelló no té sentit, perqué no hi ha mercat per a tots. Llavors, eixe 

equilibri inestable es trencará. El meu pronóstic és que duran el Mediterráneo a 

Valéncia. Passará alguna cosa semblant com el que estem vivint en l'assumpte 

deis hotels que, després d'estar dient tota la vida que no hi ha mercat, de sobte, 

n'hi ha cinc en construcció de quatre i cinc estreles.

Quant a Valéncia, també és inevitable el canvi. El desembarcament deis 

diaris de Madrid que necessiten justificar difusió, no només peí nombre, sinó 

també per la distribució territorial. Valéncia, en aquest sentit, és un mercat apetitos,

361



perqué, publicitáriament, el repartiment territorial els dóna poténcia. Després, cada 

diari és un problema. Diario 16 ha vingut a Valéncia igual com ha anat a Lleó, 

perqué a Madrid va perdent intensitat, hostigat per El País i El Mundo, i busca
i¡

aquesta ubicació encara que venga només quatre mil cinc-cents exemplars. En
'■í

qualsevol cas, a Valéncia, veig una situado prou inestable també. El País cree 

que autonomitzará l'edició com a Catalunya. Levante i Las Provincias están molt 

consolidats i ampliaran les edicions comarcáis; més enllá, el que els queda és 

millorar els equips redaccionals, peró, són ja dues catedrals, dues referéncies 

inevitables. La lluita ve per part deis altres diaris, els "paratxutats", FABC, El 

Mundo. I per a tots no hi ha mercat.

Quant a Alacant, és el lloc més fácil per a tots els diaris. S'ha enfonsat La 

Verdad i queda només Información. Lluitar contra aquest darrer diari no és tan 

difícil. Tot i aixó, té l'avantatge que, avui dia, una inversió periodística demana 

milers de milions. Información, Levante i Las Provincias hauran d'aguantar una 

competéncia molt forta de les cadenes estatals. Deis tres, el més fluix, perqué es 

troba aíllat, és Las Provincias, que no sé com resistirá quan aprete l'ABC i vinga La 

Vanguardia; no sé com resistirá tanta competéncia. El Levante, al remat, pertany a 

la cadena del senyor Molí, i no seria d'estranyar que la venga.

-Alguna consideració per a acabar? |

-Una cosa que s'ha de considerar és que la transició ha creat victimes | 

periodístiques. Sembla com si els beneficiaris de la transició política no els hagen 

perdonat, a alguns periodistes, el fet d'haver-la propiciat. Per exemple, és dolorós i 

és injust que Vicent Ventura arribe al Diario de Valencia i el veten per a escriure.

No se'l va vetar directament, peró se li administrava el que escrivia, és a dir, en 

comptes de teñir una columna diária, que hagués estat la cosa lógica, el limitaren 

a un article de tant en tant, amb totes les reticéncies del món. És divertit i trágic que 

aixó se sume a tota la persecució del periodisme franquista.

Després, hi ha hagut prou individus que, per la seua qualificadó com a
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periodistes lluitadors per la democrácia, se'ls han negat les oportunitats en la 

democrácia. No sóc jo sois, Alfons Cervera, Abelardo Muñoz, Toni Mestre i molts 

més. No tenen opció dins d'aquesta situació. I com s'explica que la T W  i Radio 

Nou estiguen en mans d'Amadeu Fabregat? I com collons Fuster no ha tingut una 

projecció periodística a partir del 75, cosa que haguera omplit l'enorme llacuna en 

el coneixement de la seua obra? Ni ell, ni Ventura, ni Iborra, ni tota la gent que, 

amb totes les dificultáis del món, va escriure sota el franquisme. El PSOE, ais 

mitjans de comunicació, no ha volgut tindre contacte amb la gent que veníem 

"infectáis" de lluita democrática. És un problema d’aquesta societat "gárrula" i 

apessebrada.
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CAPITOL 8

«Hem de plantar-los cara», deia Fuster
ENTREVISTA AMB FRANCESC PÉREZ I MORAGÓN. SETEMBRE 1994

-  Quina és la teua experiéncia periodística?

-  Tret d'uns pocs anys, no he figurat mai en cap redacció. Aixó sí, he col-laborat 

eventualment en Valencia Semanal, Cartelera Turia, Cal Dir, Generalitat, Noticias 

al Dia, Levante, Hoja del Lunes, Saó i altres periódics, peró d'aixó conserve una 

memoria molt parcial i poquíssims papers, perqué tots els havia dipositats en un 

arxiu que un dia va desaparéixer de Valéncia. No puc, per tant, fixar dates i detalls, 

sinó amb una relativa aproximació. La meua experiéncia del periodisme és més 

aviat passiva -diríem. M’ha interessat sempre el periodisme, perqué sóc un lector 

de periódics contumag des de menut. Per coincidéncia familiar, en ma casa 

entraven habitualment quatre diaris -Las Provincias, Levante, Abe i La 

Vanguardia, llavors La Vanguardia Española. A partir deis quinze anys, vaig 

poder llegir, comprar, cada setmana Destino i, després, Triunfo. Més La Codorniz.

I després Sabado Gráfico, i La Actualidad Española, i Cambio 16, Por Favor, 

Tiempo... I Serra d’Or. Recordé haver comprat, un amic em va dir que existia, una 

revista que dura poc, Siglo XX, amb una maquetació inusual, de grans fotografíes, 

on després he sabut que col-laborava Vicent Ventura. He tingut curiositat pels 

periódics, també pels clandestins del moment, i fins i tot vaig seguir, en 1970-71, 

un curs, els estudis de TEscuela Oficial de Periodismo, de Madrid, dirigida per 

Emilio Romero, instaHada al mateix edifici, sinistre, del Ministerio de Información y 

Turismo. Si no hagués estat per unes determinades circumstáncies, aquell estiu 

del 1971 jo hauria fet practiques al diari Madrid, grácies a la benévola protecció de 

Josep Maria Desantes.

-També has fet treballs d’investigació.



-Sí. He fet, igualment, el viatge cap al passat. Durant una época vaig ser 

assidu d’alguna hemeroteca i rn'hi he repassat papers antics. He organitzat els 

continguts i el catáleg d'una exposició sobre premsa valenciana en catalá i, uns 

anys, vaig col-laborar al rescat deis periódics clandestins fets en aquest país 

durant el franquisme. Sóc, per tot aixó, un periodista frustrat i un lector permanent 

de periódics.

-  Peró, en els anys de la transició, vas coHaborar amb més assiduítat a 

Valencia Semanal i a la Cartelera Turia. Hi tenies plena Hibertat per a escriure?

-  A Valencia Semanal, Túnica cosa que em van demanar sempre, em 

sembla, era alió que Fabregat anomenava papers sobre la «memoria col-lectiva»: 

personatges o fets, de la República, del valencianisme... Era un génere molt 

adequat a una época en qué hi havia reviváis tan sorprenents com el de 

Tarradellas i supervivéncies que més val no anomenar. El teníem compartit, allí, 

el meu amic Ricard Blasco i jo -ell amb molts més coneixements i més 

perseveranga. No calia per tant pensar en termes de censura. A la Turia, vaig 

escriure un primer període en qué em donaven el tema i un altre, immediat, en qué 

la col-laborado fou regular -cree que quinzenal-, i no molt extensa perqué vaig 

haver de plegar, en la qual vaig escriure sobre el que volia sense cap mena 

d'indicació prévia o posterior. Ho vaig tallar perqué no sé quin imbécil, de la 

redacció, va publicar un cabás de collonades sobre Doro Balaguer i la Fundado 

Renau. Em constava que Balaguer treballava molt bé i debades per a la 

Fundado, i, a més, he estat sempre partidari de les persones sense trampa. Bé, 

a banda aixó, la Turia demanava en els articles, com sempre que ha pogut, una 

certa contundéncia verbal. En un paper, per exemple, vaig assegurar que eren 

populars uns versets que feien «quina cosa, quina cosa/ el senyor Pascual 

Laynosa» -aquest era un regidor franquista i blaver que prefigurava el que 

després farien García Broch i, abans que ella, i també del GAV, un concejal 

imitador deis artistes de falla que va perpetrar, entre altres obres, un bust
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ignominiós del pare Fullana i que es deia, em sembla, Orellano. Com que llavors 

els objectius a criticar i a ridiculitzar resultaven comuns -era el temps de 

l'eclosió blavera i aquelles coses- no podia haver-hi cap problema, amb la Turia. 

Sempre, o quasi sempre, vaig utilitzar algún pseudónim, com abans i després 

en altres llocs, peró no per amagar-me de res, sinó per un costum literari.

-Com récordes la premsa valenciana de les acaballes del franquisme?

-Ací, com en tantes altres coses, l'endarreriment era total. A Barcelona o a 

Madrid, els últims anys del franquisme, hi hagué una série de periódics de 

circulació gran en qué es publicaven opinions i noticies clarament contraríes al 

régim i, en conseqüéncia, hi havia multes -a  Serra d’Or, a Destino, Cuadernos 

para el Diálogo, Triunfo, etc.- o revenges tan brutals com el tancament del 

Madrid. Al País Valenciá, tot aixó era impossible, perqué les empreses estaven 

del tot alineades a favor del franquisme. No és casualitat que l'únic problema 

gros que haja tingut un director de diari -Cámara, a Levante-, fos producte d'un 

simple error. Ni hem d'oblidar que, a Martí Domínguez, el que li costa la direcció 

de Las Provincias no va ser un article d'ell o d’un altre, sinó unes posicions 

critiques que va mantenir fora del diari, peró no des de fora del régim. Si el van 

traure de la direcció de Las Provincias, no cree que fóra per por que convertís 

aquell diari en un niu de desafectes, sinó per una reacció típica que consisteix a 

llevar-li a una persona tots o alguns mitjans de subsisténcia, o fins i tot de poder 

social.

-Des d'on es podia, ací, exercir la llibertat d'expressió, si no era des de la 

premsa clandestina?

-Aquesta situado no variá, de manera substancial, fins ben després de 

mort Franco, amb l'aparició de Dos y Dos -que, si no m'enganye, comengá amb 

diners aportats per gent al voltant del PSPV i no sé si del MCPV- i després del 

Valencia Semanal -comengat amb diners de gent de la Unió Democrática, tot i 

que després canviá de mans, potser més d'una volta. En un viatge que vaig fer
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a Sevilla amb Gandia Casimiro -en desembre de 1974 o 1975-, vam visitar la 

redacció d'un setmanari «progre» que feien allá i que es devia dir una cosa així 

com La Gaceta de Andalucía. Vaig dur-ne alguns exemplars cap ací; recordé que 

Fuster, que no coneixia aquell experiment -em sembla que no molt llarg, 

tanmateix- s'admirava que allá tinguessen possibilitats d'emprendre aventures 

com aquella, mentre al País Valenciá tot estava tan avall.

-I el període d’obertura de Las Provincias?

-Alió que alguns han anomenat «la primavera de Las Provincias» durá 

poquíssim, com ja saps, i Levante i la Jornada no canviaren mai gran cosa. 

Levante ni tan sois no pogué aprofitar massa el període dubitatiu que seguí a la 

conversió de la premsa del Movimiento en Mitjans de Comunicació de l'Estat, 

perqué ja saps qué pensa va i com actuava ací la famosa UCD. Jornada morí per 

consumpció económica. Per necessitats professionals, m'he mirat de vegades 

col-leccions d'aquests diaris i he arribat a conclusions que no sé si xocaran amb 

alguna opinió més general. Jo cree, per exemple, que Llórente i Falcó era un 

director més liberal que Martí Domínguez i -ac í coincidirem tots-, Martí 

Domínguez ho era més que Ombuena. De la mateixa manera que Calvo Acacio, 

crític literari de Las Provincias abans i després de la guerra, ho era més, per 

exemple, que Ricardo Bellveser, com s'ha vist quan s'ha pogut veure. No 

m'estranya, dones, que Vicent Ventura parle, en les seues converses amb Adolf 

Beltran, publicades per Tándem, peró també en altres llocs, del «liberalisme» 

comparatiu d'algun director de Levante en els anys 1940-1950. I cap al 1964 o 

1965, no sé amb quins fonaments, algú esperava de José Barberá Armelles, que 

ja durant la República havia estat buscat per conspirar contra el régim 

democrátic, que deixara publicar a Jornada col-laboracions no merament 

folclóriques, en valenciá. Em fa l'efecte que el periodisme local vencedor en 

1939 s'aná endurint més encara, fora deis excessos militants iniciáis i sense 

abandonar una falta d'horitzó ja acreditada, a mesura que el franquisme

367



s'aquilotá.

A Valéncia, és el cas que més conec, els periodistes joves que podien 

haver-se atrevit a discrepar del régim, eren mantinguts fora de les redaccions i, 

com a máxim, aconseguien ser corresponsals de diaris i setmanaris madrilenys 

o barcelonins.

Fou molt tard que aquests periodistes pogueren trobar algú, o alguns, 

disposat a arriscar diners en fer periódics nous, setmanaris com els que ja he 

esmentat, o Diario de Valencia i Noticias al Día.

-Com es formaven, mentrestant, els periodistes valencians?

-Aquesta situació cree que ha anat en contra deis interessos generáis del 

país, peró també va teñir durant un llarg període, em sembla, unes conseqüéncies 

lamentables en la formació deis professionals. A Valéncia només hi hagué uns 

anys una Escola de Periodisme dependent de la jerarquía católica. Els qui 

volien ser periodistes havien d'anar a Madrid o a Barcelona -o  a Pamplona-, on 

trobaven un professorat d'aquella manera. Ara, els qui s'integraven en alguns 

periódics d'allí, tenien l'oportunitat d'aprendre alguna cosa, per la práctica, amb 

periodistes que podien ser tan de dreta com es vulga, peró que mantenien una 

certa tradició de qualitat professional. Levante, Las Provincias o Jornada, no 

sois tenien una ideología antidemocrática, sinó que difícilment podien servir 

d'escola alternativa a cap aprenent de periodista. Així que els periodistes 

valencians més destacats d'aquelles promocions que despuntaven a fináis del 

franquisme, no han tingut en general massa facilitats per a conéixer racionalment 

rofici.

-Parlem, si et sembla, de Valencia Semanal.

-Valencia Semanal era un producte molt estrany, on es notava molt aquella 

falta de rodatge professional deis responsables, a qué he aHudit, i que no em 

sembla que els siga imputable, a més de Tamateurisme evident en tot el que 

llavors anava sorgint en el trámit de substituir un régim per un altre. El setmanari
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tenia uns objectius democrátics molt clars i uns déficits económics també 

innegables. No és rar, dones, que de vegades tingués una tendéncia a copiar 

formuletes que donaven un gran éxit a papers sensacionalistes, com ara 

Interviú, que vivía la seua época més afortunada. Alió de «tenim les cintes», o els 

documents de tal o qual pretés secret, publicar fotografíes d'escamots feixistes 

rebentant algún acte, eren eixides que probablement pretenien eixamplar el 

nombre de lectors, a més de denunciar l'estupidesa de la situació que es vivia. 

Ara, tot era una mica de «quiero y no puedo»; si volien traure una portada amb un 

grup nudista, eren uns quants amics - i  no sé si col-laboradors de la casa i tot- 

els qui s'havien de despullar al Saler perqué els fotografiassen. No sé quin 

tiratge arribaría a teñir Valencia Semanal, peró dubte que arribas a teñir prou 

lectors per a preocupar els vertaders provocadors de l'anomenada batalla de 

Valéncia, els mateixos que la declararen, la portaren i la guanyaren.

-Així, creus que Valencia Semanal no té responsabilitats en la batalla de 

Valéncia?

-Quan va eixir el primer número de Valencia Semanal, en 1978, ja feia 

quatre anys que els primers d'aquells senyors havien comengat la guerra. En 1974 

es van carregar un concurs de teatre per a falles i, per defensar-lo, el president 

de la diputació de Valéncia, Perelló Morales, el qual no per casualitat fou 

substituít per Salvador Escanden, que després seria advocat defensor de Milans 

del Bosch. En aquella trama de 1974 estava l'alcalde de la capital, Ramón 

Izquierdo, després complicat amb la URV i diputat d'Unió Valenciana a Madrid -si 

no m'enganye. A continuació vingueren les campanyes de premsa

anticatalanistes des de tots els diaris de Valéncia, comengant per Las 

Provincias. I, mentre passa tot aixó, i més, ací només hi havia, per defensar-se, 

que alguna página de la Turia i poca cosa més. Valencia Semanal no provoca 

res. Era d'una innocéncia commovedora, mentre el diari deis Doménech i els 

Reyna feien auténtic terrorisme verbal i mantenien la seua clientela en perpétua
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situació d'alerta, i “velando las armas”, contra els rojos que tornaven. És ben 

eloqüent que Valencia Semanal no pogués durar, perqué el que li calia era 

assentament i continuítat; i ho és, sobretot, perqué quan tanca, en 1980, devia 

estar lligat económicament amb el PSOE, que no es trobava ja mancat de recursos 

per a estimular espais de comunicado democrátics i no institucionals.

-S’ha literaturitzat molt la suposada alianga entre periodistes i polítics 

durant la transició. Tu, com ho veus?

-Aixó de la identificado entre periodistes i polítics s'ha donat sempre i és 

lógica. En aquell moment, i parlant només de l'esquerra, hi havia molts periodistes 

joves que tenien carnet de partit i que, per tant, feien de la seua professió, en part, 

una forma de militáncia. De tota manera, per la particular estructura empresarial 

deis mitjans, ací, aquest fet no podia teñir gran repercussió, perqué els propietaris 

ja s'ocupaven d'impedir infiltracions. Tot quedava reduít en general, ja ho he dit, 

a col-laboradors, corresponsals i gent que, en definitiva, poc podia marcar la 

línia deis periódics massivament llegits, o de les emissores.

El que comengá abans, ací, no és que periodistes liberáis, o d'esquerra, 

tinguessen prou influéncia per a decidir, amb els seus comentaris professionals, 

una o altra línia política. És des de la dreta que s'iniciá aquesta relació tan 

interessant i des d'on més resultats ha tingut i té una simbiosi, com dius, tan 

profitosa, fins i tot en termes económics.

-Quant a la preséncia del catalá a la premsa durant el franquisme, n’hi 

havia o era testimonial, com ara?

-La preséncia va ser molt exigua. Quan jo tenia catorze o quinze anys, 

sentía de vegades un programa radiofónic que es feia després de diñar, a 

benefici de l'Associació Valenciana de Caritat, perqué era l'únic regular en la 

llengua del país. El feien Lluís Martí Alegre, l'autor de El fava de Ramonet, i una 

locutora que fingía ser un xiquet. Ais diaris, res, excepte alguna col-laboració 

molt de tant en tant, o els versets d'Estellés i d'Emili Panach. I no parle de la

370



prehistoria. Aquesta situació la mantingueren sense vacil-lacions Diario de 

Valencia i Noticias al Día: no deixa de ser curios. En aquest últim periódic em va 

passar, sobre aixó, una cosa curiosíssima. Va morir -era en 1981, uns mesos 

després de l'intent de colp d'estat de Tejero, Milans i no se sap quants més-, el 

doctor Vicent Peset i Llorca, i em van demanar amb les urgéncies típiques un 

article necrológic. Quan el vaig enviar, la redactora que sen'ocupava -potser Rosa 

Solbes- em va advertir que aniria enTúltima página, i per tant el traduirien en 

castellá; no per voluntat d'ella, sinó perqué la norma de la casa dictava que en 

aquell espai no podien aparéixer textos en catalá. Un llibre d'estil, vaja! Ara, els 

promotors de Dos y Dos, publicació anterior, en teoría més partidaris de la 

llengua del país, l'havien ja reduída a un «suplement», que es deia -ja  veus la 

broma- Quatre. Es podría fer tota una teoria sobre aquesta suma tan estranya.

-Aixó vol dir que l’únic mitjá en catalá, amb una mínima relleváncia, sota el 

franquisme fou la revista Gorg..

-Gorg és una revista que, tot i la seua obligada modéstia de mitjans, marca 

un canvi d'época, em sembla, respecte a diverses qüestions, entre elles alguna 

d'história de la literatura local. Jo vivía llavors fora de Valencia, i no sé ben bé com 

devien anar les coses, excepte peí que he llegit. Ara, vaig tractar alguna vegada 

Joan Senent, que era un nacionalista molt ferm, que coMaborava amb Unió 

Democrática i que ajudá també gent i grups d'esquerra. Sé que ja cap al 1968- 

69, persones d'Unió Democrática del País Valenciá i alguns altres ja comengaven 

a fer voltar la idea de fabricar una revista en catalá, amb una o altra cobertura. Es 

pensá estendre la que el bisbe de Castelló-Sogorb donava a Al Vent, una revista 

ciclostilada que apareixia a Castelló, per passar-la a impremía i donar-li més 

abast, pero alió no va poder prosperar i finalment Senent degué donar un pas 

endavant. Les conseqüéncies, malgrat ser curtes, foren molt útils. Com que no em 

trobava entre els col-laboradors, puc dir-ho. Súpose que foren motors 

intel-lectuals de la maniobra, tan distints com eren i són, Valor, Ninyoles i Fabregat:
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tres generacions si fa no fa successives.

-I que saps del darrer intent de fer un diari en valencia?

-Sobre el projecte de fer un diari en valencia no en sé res, excepte que un 

dia d'agost de 1991, al port de Dénia, em vaig trobar el periodista Francesc Bayarri 

i em va comentar que la idea de fer-ne un circulava ací i allá —ell és de THorta 

nord i tenia informacions privilegiades- i algú havia suggerit de fer-me'n director. 

Com que sabien que havia carregat amb el comeng d'EI Temps, potser es 

pensaven que m'agradaria suicidar-me novament. Després me'n va parlar per 

teléfon una o dues vegades Rafael Arnal i vaig veure amb més detalls la idea. Mai 

no la vaig trobar viable, perqué partia d'unes solucions económiques i técniques 

que, al meu modestíssim entendre, haurien fracassat ais quatre dies: la impremía 

de Las Provincias; la informació internacional i estatal proporcionada des del 

Punt Diari, de Girona; ajuts institucionals que mai no haurien pogut cobrir els 

déficits que ha d'arrosegar un diari durant anys; una xarxa de distribució encara en 

Taire... Tot pareixia improvisat en unes quantes sobretaules intenses i, peí que en 

sé, va acabar en una altra. Bé, ja dic que és la meua impressió, perqué mai no 

vaig conéixer sinó a retalls aquell projecte benintencionat i sens dubte 

apassionant, en el qual, si de cas, jo hauria intervingut de víctima.

-Per qué Levante-EMV no fa un suplement en catalá, perqué El País no 

distribueix ací el que en trau amb l'edició de Barcelona?

-Jo sóc un tipus d'una desinformació brutal, en tot; haig d'imaginar que tant 

els propietaris d'un diari com de Paltre, tan distints en tot, hauran fet els números 

corresponents, i no els hauran eixit els comptes. És a dir, que no hi guanyarien 

tant, amb Toperació, perqué pague la pena de fer-la. De tota manera, aquí hi ha un 

enigma que em preocupa de fa anys i per al qual mai no he trobat resposta, 

encara que The demanada a especialistes. Per qué no «funcionen» els diaris en 

catalá, no ja ací: a Barcelona, quan sí que tenen una certa volada les edicions de 

llibres i s'ha pogut fer TV3 i Catalunya Rádio, o quan Canal 9 i Rádio 9 tenen
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I'audiéncia que han aconseguit?

De tota manera, sospite que els teus per qué, en els quals Innocentment 

participe - i  potser abans que tu-, contenen la resposta en Pinterrogant mateix. 

D'ací no res tara vint anys de la mort de Franco. La commemoració és prou 

notable perqué comencem a formular-nos tres preguntes sobre determináis 

fenómens que abans atribuíem a trenta-sis anys de dictadura: la primera, o no 

hem pogut desarrelar-los del ciment creat per aquell régim bestialment 

homogeneitzador, del qual tenim encara tants protagonistes de pes sobre les 

nostres vides; la segona, o tenen uns fonaments més antics; i la tercera, o ja 

responen a situacions socials modernes, enfront de les quals cal pensar més en 

el futur que en el passat, i amb solucions d'ara mateix.

-Espere resposta. Tu mateix.

-Si la resposta vertadera és Púltima, i cree que sí, la meua opinió és ben 

simple: d'aquests vint anys, el Partit Socialista n'ha perdut deu sense ser capag 

de donar al catalá el paper que li correspon en els mitjans de comunicació 

social pagats per la ciutadania, al País Valencia. La TVV, com exemple més notori, 

servirá simplement per a donar la base del que puguen fer els directius que hi 

posen governs successius, encara menys interessats per la normalització 

lingüística.

-Canviem de terg. Durant un període tu tingueres responsabilitats en dos 

projectes diferents pero, en qualsevol cas, notables per a la normalització 

periodística i assagístico-literária del catalá al País Valencia: El Temps i L'Espill. 

Parlem-ne.

-En primer lloc cal dir que El Temps va ser una idea inicial de Fuster, que ja 

en els moments més agres de Patac anticatalanista -la  batalla de Valéncia a la 

qual ja ens hem referit- tractá de posar en el cap d'Eliseu Climent una doble 

urgéncia. D'una banda, la de fer una revista d'«alta cultura», amb la qual es 

pogués demostrar de qué era capag, ací, un món intelectual que volia publicar
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en catalá el resultat de les seues cabóries o les seues investigacions i que, en 

qualsevol cas - i aixó era important- volia marcar així la distancia amb gent que 

només era capap de fer els papers impulsats peí que seria l'Académia de Cultura 

Valenciana o coses semblants. Aixó volgué ser L'Espill , que Fuster dirigí, pero 

que no arriba a ser mai el que ell projectava, una revista més semblant a les que 

alguns intel-lectuals francesos havien fet reeixir després del 1944 -perqué hi 

havia editors capagos de respondre-, amb un ressó intel-lectual, ideológic i fins i 

tot polític constatable, o algunes que havien aparegut per aquest rodal abans del 

1939 -La Revista de Catalunya, per exemple. En aquelles converses, Fuster 

posava sobre la taula, materialment, exemplars d'un grapat de possibles 

referéncies. La distribució de les seccions de L'Espill, adaptada a alguns d'aquells 

models, la féu ell.

La segona urgencia, no molt allunyada, era fer un full setmanal d'agitació i 

de conscienciació civil -Fuster mostrava sempre, com un model mínim pero 

suficient, El Camí, deis anys 1932-1934-, ni que fos en paper de diari i sense cap 

mena de luxes. «Hem de plantar-los cara», deia en el curs de les seues 

explicacions, tot sabent que, mentrestant, proliferaven els Murta, els Som i altres 

espécimens del periodisme blaver. Fuster era bel-ligerant, davant d'aquestes 

provocacions, i no s'estava de respondre-hi. Sense que li calguessen encárrecs, 

fart com estava de veure com continuaven imposant-se poders i persones que tal 

vegada tenia dret a esperar que el canvi de régim hauria anuMat. No sé quin 

idiota escrivia, fa uns mesos, que Climent tenia la culpa que Fuster passás el 

temps escrivint coses com El blau en la senyera, per comptes de dedicar-se a un 

altres tipus de literatura. La veritat és que, a Fuster, i en sóc testimoni, aixó de 

l'origen de la franja blava li havia interessat des de feia ja anys, per qüestions 

polítiques, óbviament, pero també per una honestíssima i implacable curiositat 

erudita. Quan es va plantejar el problema d'elegir una bandera per al territori 

autónom, hi va dir la seua, confirmant dades que ja tenia replegades o buscant-ne
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d’altres a través d’historiadors amics -com ho declara en la nota d'agráíments.

L'Espill, dones, tingué l'origen que he dit i no cap altre. Perqué Fuster ho va 

decidir, l'editor de L'Espill me'n va fer secretan -sense voler.

-I la teua experiéncia a El Temps?

-Bé, després que L'Espill ja circulava, el mateix editor va comengar a 

pensar en el setmanari -després d'un breu període en qué es pensé en una 

emissora de rádio- i també vaig estar ficat en el projecte, en les tasques de 

sondeig i promoció prévia, en la definició de la maqueta i deis continguts, en la 

relació amb possibles col-laboradors: algún fullet, una exposició sobre la premsa 

periódica en valenciá, papers i més papers, visites i visites, examen 

d'impremtes... A l'hora de buscar director, l'editor va parlar amb uns i altres, pero 

cap no li acabava de convenir: o bé no se'n fiava, o bé els sous que demanaven 

no li agradaven gens -tot i que eren justíssims. Arriba el moment de traure els 

números 0 i, davant la manca absoluta de candidatures a la direcció, vaig ser tan 

innocent d'acceptar ocupar-me d'un breu període inicial, fins que hi hagués una 

altra solució. Com que a l'editor aixó no li representava cap despesa especial, ja 

que em pagava només un mig sou amb una cotització ridicula i enganyosa a la 

seguretat social, vaig representar-li una eixida cómoda i barata. No Túnica: el 

corrector, després subdirector i finalment director, el pagava la diputació de 

Valencia; els redactors cobraven quatre xavos i, peí que després he sabut, alguns 

també acabaven cobrant de pressuposts externs al capital de la revista, en forma 

de «beques de formació». Aparentment, pero, tot tenia Taire de les empreses en 

qué jo havia treballat sense eixir de la mateixa empresa: cosa patriótica i de bona 

voluntat. Els diners iniciáis els van posars uns centenars de persones del país 

amb donacions que no els representaven cap dret a intervenir en la marxa del 

negoci. No sé si els donants ho acabaven de saber, aixó, pero sospite que no. 

L'editor havia tret la lligó del Diario de Valencia, on hi havia accionistes reais, 

amb la possibilitat de fer assemblees i exigir responsabilitats, i preferí evitar-se'n



I’experiéncia i els problemes. Darrere tota la recaptació de capital hi havia una 

petitíssima societat en la qual ell detenia l'absolut poder de decisió. Ho vaig 

descobrir anys després, quan els detalls de la propietat van aparéixer en una 

publicado de la Generalitat.

En qualsevol cas, els meus problemes amb El Temps no van ser 

económics. Les intromissions del propietari de la revista es feren visibles de 

seguida, com la variabilitat de les inspiracions en qué fonamentava el seu, 

diríem, pensament. Una vegada calgué canviar tot un número, eliminar una 

entrevista amb el President de la Generalitat Valenciana i enviar el noranta per 

cent de la redacció tres dies al País Base, perqué un dirigent independentista 

local havia considerat que una determinació del govern francés sobre 

determináis presoners bascos mereixia una alarma especial. Una altra, hi hagué 

una bronca perqué, estant el propietari d'EI Temps de vacances, havíem publicat 

una entrevista amb García Miralles, poc després que una persona acostada al 

mateix propietari no hagués obtingut una cómoda plaga en les Corts Valencianes. I 

així, sempre. De vegades volia fer Hola i la setmana següent pretenia fabricar la 

Pravda. Com a final de festa, quan es produí un acostament d'UPV a Esquerra 

Unida vaig assistir a l'intent d'apoderar-se de la direcció de la Unitat per gent de 

la revista, entre les quals el famós editor, a través, no cal dir-ho, de persones 

interposades. Un columnista seria el secretari general, un redactor errátic faria 

d'ideóleg... Bé, em van despatxar i aquesta fou una bona solució per a tots. Així es 

pogueren dedicar tranquil-lament i sense testimonis interns a Hangar la «tercera 

via», la solució «valencianista» de la Convergéncia Valenciana de Francisco 

Domingo Ibáñez, per a impulsar una escissió d'UPV i, finalment, per a esdevenir 

una revista que está a bé amb el PSOE, amb CiU i, segons territoris, amb el PP. 

Com es pot veure, del projecte inicial no queda res, llevat del nom.

-Quina informado tenies tu de la difusió?

-Peí que fa al tiratge, poca cosa puc din Vaig ser un director instrumental
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d'EI Temps i procuraven donar-me xifres variables, segons l'humor o els designis 

últims del propietari. De vegades deien que anava bé, i a la setmana següent 

feien una escena per si «hauríem» de tancar. Anys després, van demanar el 

control de l'OJD, del qual van desistir, sens dubte perqué no proporcionava xifres 

massa estimulants per a la publicitat comercial.

-I com veus ara la revista?

-El Temps, ara mateix, és un producte artificios, un residu del 

proteccionisme polític, muntat sobre creences falses. A Catalunya, hi ha 

institucions que el mantenen perqué pensen que representa una opinió 

valenciana relativament nombrosa; al País Valencia, n'hi ha d'altres que paguen 

així una contribució a una opció que val més mantenir calladeta i en conserva.

En El Temps s'han soterrat, en deu anys, centenars i centenars de milions 

de pessetes -potser més de mil-. Aixó, per a una revista amb poc més de deu mil 

compradors regulars -incloses les subscripcions institucionals. Em pregunte qué 

es podría haver fet amb aquests diners, en només deu anys, per a incentivar una 

consciencia de valencianisme polític nacional, i no per a pagar vanitats i 

interessos particulars. Davant d'aquesta qüestió, que m'afecta com a ciutadá, em 

quede literalment atónit. Els historiadors del futur tindran bon treball per a aclarir 

qué eren, realment, deteminats «patriotismes».

-Potser no convindria esperar tant I, bo, per anar acabant, com veus la 

situado actual deis mitjans de comunicado en general?

-Tinc la impressió que la situado deis mitjans de comunicado locáis té 

molt a veure amb problemes que no són exclusius d'ací. A Madrid o a Barcelona, 

per citar «capitals» importants, han aparegut i s'han enfonsat, en el mateix 

període, un grapat de capgaleres; algunes amb molts milions darrere i amb 

plantejaments empresarials en aparenta molt sólids; d'altres amb molts menys 

recursos, pero ben pensades i que tenien una clientela viable: El Sol, El 

Observador, Liberación, Diari de Barcelona, Saber, Ciéncia, Mundo Obrero, la
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nova etapa del Be Negre, El Món, Crónica... I aixó, parlant de memoria: n'hi ha 

molts més exemples a adduir, sens dubte. A la resta de l'Europa més próxima, 

malgrat que no es partía en aquests temps de circumstáncies polítiques 

aparentment tan decisives per a la creació o la desaparició d'árees importants 

en l'espai informatiu, hi ha hagut igualment modificacions substanciáis. Le Monde 

ja no és el que hem conegut, Liberation fa canvis desorientats. La propietat de les 

capgaleres canvia de mans amb una facilitat inoída... I, per tant, la política 

informativa. A Franga, a Italia o a la Gran Bretanya. Hem viscut i estem vivint un 

temps, aquest del qual hem parlat, presidit per la desaparició de Franco i els 

fenómens subsegüents, pero també per un procés de concentració en la propietat 

deis mitjans, per l'entrada de capitals «estrangers», la desaparició de monopolis 

estatals -la  premsa del “Movimiento”, les televisions de propietat privada. En 

aquest panorama tan complicat, el que ha passat al País Valencia, i el que 

potser passará en un futur relativament próxim, té sens dubte un accent local, unes 

causes diferenciades, pero també pertany a un ámbit de qüestions molt més vast 

i alié.
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CAPÍTOL 9

Es que les gusta también mucho 

el martirologio

ENTREVISTA A MARÍA CONSUELO REYNA. FEBRER 1995.

-La primera qüestió, si vols, per comengar, és com t'iniciares en el 

periodisme?

-No hubo componentes ambientales, fue una decisión personalísima, 

puesto que a mí me hicieron estudiar ciencias para estudiar otro tipo de carrera. 

En cinco generaciones de personas vinculadas, de familia, a Las Provincias, 

nunca ha habido un periodista, ha habido siempre editores, pero nunca 

periodistas. Yo soy la primera periodista de la familia que se dedica a esto; es más, 

tuve una cierta oposición; dije que eso o nada, y estudié.

-Sí, pero per dir-ho d'alguna manera, tu de xicoteta ja volies ser 

periodista?

-De siempre, tenía entonces 15 años, cuando lo decidí.

- És a dir, que sí era una actitud molt clara. I tu marxes a Madrid a estudiar 

periodisme.

-Yo me fui a Madrid, a la Escuela Oficial, que es la única que hay entonces, 

porque la escuela de Navarra no está todavía reconocida. Paso por los exámenes, 

paso por lo que hay que pasar, llevo una diferencia de edad tremenda, a la baja, o 

sea, mucho más joven que todos los otros que están, porque en aquella época 

muchas veces se conseguía el título de periodista después de hacer otras 

carreras, después de hacer otras cosas, eh?, y nada, me paso mis tres años allí.

-Sí, i en aquest període, quines persones o quines orientacions del 

periodisme foren les que més atracció et produíren, quins professors, o realment 

alió era un tramit?
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-No, no era un trámite, era una cosa totalmente distinta a los estudios 

actuales. Entonces era mucho más práctico; quienes nos daban clases eran 

periodistas en ejercicio, no periodistas de gabinetes de prensa o teóricos de la 

información; no. Era gente que tenía que pelear cada dia con la noticia y con el 

periódico. Te digo, de mi promoción, también para que veas lo que salía entonces, 

éramos creo que 24 personas, o cosa así, en los momentos que más, pues estaba 

Martín Ferrán, estaba Mateo Madrilejos, estaba Amestoy, estaba José Luís Balbín, 

José Antonio Plaza, Florentino Pérez, una promoción que hoy en día está toda 

muy colocada, todos ejerciendo. Ves una promoción de las que salen ahora, salen 

300, pero acaban en periodismo 10, y aquella no; quien no está ejerciendo es 

porque se ha muerto. El resto está todo el mundo ejerciendo.

-I practicaves en períódics de Madrid?

-No, era una pura práctica la clase.

-Quan comences tu a publicar alguna cosa ací a Valéncia? Ja estudiant 

comences a fer alguna secció?

-Empiezo a hacer cosas aquí, porque te toca hacer prácticas, empiezo en el 

verano del 59, creo. No me acuerdo de los años, sólo me acuerdo que acabo en el 

63; bueno, pues en el verano del 62, hago prácticas en Las Provincias y me 

mandan a recorrerme la Región arriba y abajo, haciendo reportages de pueblos, y 

eso es mi primera práctica, todo el verano coche arriba coche abajo, fiestas de 

aquí, fiestas de allá. Lo típico que se le manda en cualquier periódico a cualquiera 

que llegue de prácticas.

-/ després ja t'incorpores a la plantilla de Las Provincias, no?

- No. Acabo y luego empiezo Ciencias Empresariales al mismo tiempo que 

trabajo. Después me vuelvo otros cuantos años a Madrid, cinco años; allí trabajo 

en una agencia de prensa, en Colpisa, y después ya vuelvo aquí y empiezo a 

trabajar.

-Aixó ja és a principis deis 70.
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- 72, me parece.

- / bo, ja estás ací a Valéncia. Durant el temps que estás a Madrid, eixos 

cinc anys, m'imagine que continúes mantenint un contacte continuat a Valéncia, 

vas seguint l'evolució; pero, ja quan arribes a Valéncia de manera permanent i et 

quedes ací, com récordes, quin panorama trobes en la ciutat?

-Un panorama periodístico distinto al de Madrid; el de Madrid estaba mucho 

más abierto que el de aquí. Intento, pues yo no sabia otra forma de hacer 

periodismo que la que hacía allí, intento hacer lo mismo aquí.

-/ més o menys aixó coincideix en el que s'ha anomenat com la primavera 

de Las Provincias. No sé si tu has escoltat aquesta etiqueta.

-Me parece, me parece, una estupidez grandiosa.

-Ho dic perqué normalment alguna gent interpreta que abans de la 

transido, els dos o tres últims anys del franquisme, hi ha una línia en Las 

Provincias de major obertura.

-La misma que ahora, con una sola diferencia, en esos años todo el mundo 

era bueno. También se llevaba muchísimo mejor el PC y el PSOE y la UCD, o lo 

que era la UCD, o lo que era la clandestinidad, para entendernos; eran todos 

hermanos. Que yo sepa después no han ido todos en las mismas listas, ¿o han ido 

todos en las mismas? Pues exactamente eso quiero decir; una cosa es tener un 

objetivo común, de conseguir unas libertades y tal, y luego que cada cual vaya a 

su línea, o sea, hay mucha más apertura aquí en este periódico, hoy, y mucha 

más, muchísimas más puertas abiertas que en cualquier periódico que le llamen 

de izquierdas, donde escribe un persona de derechas y lo matan, y aquí escriben 

igual. El que manda artículos, si es medianamente correcto, no hay insultos, no 

hay cosas de esas, el artículo se publica. A mí, mientras pongan debajo un nombre 

y unas siglas, me tiene absolutamente sin cuidado lo que digan dentro, porque yo 

ya diré lo que pienso. Prefiero que lo digan. Lo que yo no tengo es por qué decir lo 

que ellos piensan, que no lo he hecho en mi vida, no voy a ser tan tonta como para
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hacerlo ahora.

-I en aquell context de fináis del franquisme, quines eren les relacions deis 

periodistes i, principalment les teues, amb els polítics de roposició, quina és la 

teua percepció en aquell moment i quina era la teua actuado, vull dir, com 

funcionava aixó?

-Entonces tenías un trato mucho más... Ahora el trato es muy profesional, al 

menos el mío, con el mundo político; entonces tenías un trato mucho más humano, 

mucho más, si quieres llamarlo así, de complicidad, porque en algunos momentos 

venían a pedir ayuda con respecto a situaciones apuradas que estaban pasando; 

una redada, o cualquier historia de estas, y el periódico podía muchas veces 

intervenir en favor de esa gente. Te puedo hablar, pues, desde Manuel Peris a 

cualquiera de esos; hubo veces que vinieron a pedir ayuda para ver cómo se les 

podía echar una mano.

-Récordes alguna anécdota així especialment curiosa, d'eixa, per dir-ho 

d’alguna manera, confabulado.

-Era más un clima que otra cosa. Hombre, lo más curioso que recuerdo es 

que la gente que yo conocía en la clandestinidad no son ninguno de los que están 

ahora, no están nadie o prácticamente nadie; desde Palomares hasta José Luís 

Blasco, todos esos eran los que estaban entonces en ese mundo clandestino. Hoy 

ninguno de ellos está; y los que están desde luego no estaban en el mundo 

clandestino. No es que yo no los conociera, si no que simplemente no estaban, 

son todos del 78. Vicente Ventura otro que tal; él estaba.

-Vicent Ventura sí que m'ha comentat que la teua actitud era molt clara, 

quan, per exemple, a fináis del franquisme i en els inicis de la transido,hi havia 

converses per a preparar alguna cosa o publicar alguna cosa i tal, que tu sempre 

tractaves de deixar molt ciar, que éreu, per dir-ho d'alguna manera, 

col.laboradors, pero que tu no mantenies les posicions que mantenien ells.

-No, claro. Este periódico lleva ciento veinte tantos años. No va a cambiar
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por una cosa coyuntural. Ha pasado ya por demasiadas cosas y tiene muy clara su 

línea.

-Quan comenga a escríure ací', perqué és aixó el que s’ha dit la primavera 

de Las Provincias, Amadeu Fabregat, quan el mateix Josep Huís Blasco 

publicava articles, etc., vull dir, com s'inicia tot aixó?

Vienen a entregarte un artículo. Me parece bien y lo publico. 

Simplemente eso. Yo nunca pido, ni antes ni ahora, antecedentes a quien trae un 

artículo. Ellos lo traen. Si el artículo está bién se publica, entonces y ahora. El 

periódico es el responsable siempre último, según la ley, entonces y ahora, de 

cualquier historia penal. Yo busco que no haya nada que pueda repercutir para 

mal en el periódico, porque esa sí que es mi responsabilidad; quiero decir, no me 

hace gracia acabar en los tribunales por un artículo de un colaborador; si acabo 

será a conciencia, porque quiero decir eso.

-Hi hagué problemes en eixe sentit? Hi ha un abans i un després en el 

periodisme valencia i en concret en Las Provincias? La Llei de Premsa i 

Impremía, aquella de Fraga del seixanta-sis, el famós article segon que protegía 

les liéis fonamentals, aixó va crear problemes al períódic en algún moment?

-Hombre, era muy incómodo, porque cada dos por tres te mandaban 

papeles. Tengo todavía por ahí montañas de ellos, diciendo que tal cosa era 

secreto reservado y que no se podían... Había trucos para hacerlo. Me acuerdo, 

por ejemplo, que los comunicados de la Junta Democrática estaba prohibido 

publicarlos íntegros; pero como, la verdad, la gente que llevaba la cosa de la 

censura era muy tonta, el sistema era: “el comunicado entre otras cosas dice...”, y 

más adelante “el comunicado dice..." Y así el comunicado salía íntegro, con otra 

estructura. Otra cosa: yo me acuerdo que hubo una reunión, no me recuerdo el 

año, bueno, aquella reunión con Don Juan en Estoril, a la que asiste gente de 

Valencia, por la que a continuación a Don Juan le prohíben pisar tierra española, 

más o menos, y no vuelve a pisarla hasta que muere Franco. Estaba prohibido
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publicar el discurso de Don Juan, pero a los periódicos, de forma privada, nos lo 

pasan, para nuestro conocimiento. Yo lo pongo como artículo en la quinta, y no 

pasa absolutamente nada, porque ellos esperan la información. A mi no me 

hicieron jamás nada. O sea, era simplemente torear a la censura. También hubo 

problemas porque un artículo de Broseta acabó en el TOP y cosas por el estilo. 

Luego fue absuelto.

-Sobre la Junta Democrática, no?

-No, sobre las libertades sindicales, denunciado por, ¿cómo se llamaba 

entonces?, la patronal de entonces, ¿consejo empresarial?, Consejo Social y 

Empresarial, o cosa así. La sentencia sí que la recuerdo, era muy bonita; no sé por 

dónde andará, pero era muy muy bonita, está publicada en el periódico también.

-Entraríem ja en el període del que després s'ha dit la batalla de Valéncia, 

és a dir, quina lectura fas tu d'aixó?

-Pues yo, personalmente, llego aquí a Valencia con toda la buena voluntad 

del mundo, pensando que todo el mundo, bueno, pues que hable como quiera o 

que hagan lo que quieran, hasta que empiezo a darme cuenta que detrás de toda 

la historia esta, País Valenciano, cuatribarrada e historias de esas; hay algo más, 

algo más que yo en un principio no veo, no me doy cuenta. En el momento que me 

doy cuenta, digo: "pues hasta aquí hemos llegado", este periódico tiene una 

responsabilidad para con la sociedad en la que está, no va a apoyar unas ideas 

que nos vienen de fuera; mucho respeto para estos señores, todo el respeto que 

quieran, pero de apoyo nada. Hombre, a mí me cuesta una serie de disgustos y 

cosas de esas.

-Aixó seria coincident amb l'aparició del famós article de Manuel Broseta, 

aquelI de la paella deis Paísos Catalans?

-No, es muy anterior, es anterior.

-És anterior? I aixó qué seria, un poc la cristal.lització?

-No, la cristalización de eso es un artículo mió, que se llama “Adiós al País
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Valenciano”, o cosa así.

-Anterior a la paella deis Paísos Catalans?

-Sí, bastante anterior, bastante, bastante. No sé cuando, porque tengo muy 

mala memoria para acabar situando exactamente una cosa, y no he llevado nunca 

ni notas ni nada de eso.

-Quina valorado fas tu, quin paper creus que juga en eixe període, perqué 

justament és en aquests moments quan apareix la revista Valencia Semanal? 

Cap? Insignificant?

-Yo personalmente pienso, pienso que ninguno. No recuerdo ningún hito 

publicado por Valencia Semanal. Tenían cosas divertidas. Una revistita que más o 

menos iba hacia delante, con una financiación también muy rara, porque estaba 

detrás un sector de la UCD, una cosa muy rara, y teóricamente parecía que 

apoyaban a los nacionalistas. Estaba Ernest Sena detrás.

-Després passa a mans del PSPV. Pero, vaja, no consideres que tinguera 

cap paper important en l'época, diguem-ne ni en positiu ni en negatiu?

-Yo no le veo nada. Una revista que, como las que salían en aquella época, 

pues te las leías todas y ya está.

-Tampoc es podría entendre, per aclarir-nos, que el paper de Valencia 

Semanal fóra...

-Determinante de algo?

-Provocador, per exemple.

-Era demasiado frívola como para eso.

-Dius que era massa frívola?

-Yo sí, muy frívola, absolutamente frívola

-Per exemple aquell article del col.lectiu B. Pérez que va significar un 

grapat de querelles...

-Es que les gusta también mucho el martirologio; es decir, querellas de ese 

tipo tenemos todos los periódicos todos los días; falta que las ganen los que se
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querellan, y tampoco haces un hito de una querella.

-Vull dir, per exemple, Valencia Semanal que en un moment determinat, 

justament per la seua frivolitat, dones a la millor, tractava el món taller o 

determinats aspectes més folklórics d'una manera burlesca, per entendre'ns. Aixó 

realment no arriba ais sectors deis quals es burla i per tant no significa cap 

provocado?

-Sí, se enfadan, pero es que esos enfados en un periódico, con sectores 

distintos, los tienes todos los días. También era la única revista que había en 

Valencia, ¿no?

-Sí. Bo, anteriorment hi havia hagut el Dos i Dos, pero va tindre una vida 

molt més curteta

-Muy efímera. Luego estaba aquella otra, La Marina.

-Anteriora Dos i Dos

-Para mí, La Marina era mucho más seria que Valencia Semanal.

-Uaprovació de la Constitució, per exemple, la derogado de la Llei de 

Premsa i Impremía, significa un canvi important en la professió periodística o 

realment... ?

-Hombre, no; la derogación material de la Ley de Prensa es de hace dos o 

tres años nada más, porque hasta entonces no había habido nada que la 

sustituyera. Sí, la Constitución está, pero si hubieran querido, hubieran podido 

aplicar aquella ley. El olvidarnos todos de la Ley de Prensa, claro que significa un 

paso, un paso enorme y un cambio total; desde la cosa puramente material de no 

tener que esperarte todas las noches a firmar el periódico para mandárselo a 

censura, cuando salía el primer periódico, o los diez primeros, no me acuerdo, a 

escribir lo que se te ocurría simplemente con los límites del Código Penal.

-Els canvis realmente ja s'havien produít en l'activitat periodística?

-Sí, sí, ya se habían producido por la pura cotidianeidad de hacer el 

periódico.
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-I el paper del valencia dins d‘aquest periódic?, quina és ¡'actitud, i si no 

ha canviat, quina és l'actitud que sha mantingut sempre?

-¿De qué valenciano?

-Vull dir, de poder publicar coses en valencia.

-El que quiera, quien quiera escribir; y quien no, no.

-Es manté exactament igual, en els articles d'opinió. Qui vol ho envia en 

valencia i se li publica.

-Y en el valenciano que le dé la gana, siempre y cuando vaya su firma 

debajo. Yo me acuerdo, hace pocos días, llevábamos tres artículos; aparte el mío, 

uno era de un señor de la UPV que estaba escrito en catalán, otro estaba escrito 

según las normas de Lo Rat Penat y otro según las normas de la Academia, y cada 

uno iba con su autor y con su firma. En eso no... Que hagan lo que quieran; es 

decir, el periódico aceptará la postura que quiera, pero la gente es libre de escribir 

como quiera. Hombre, si hay una falta de ortografía muy grave, en cualquiera de 

las versiones, la corregiré, pero exactamente igual que en castellano, sin más 

problemas.

-Quan comengava el procés pre-autonómic, el Consell, sembla, seguint un 

poc el periódic, que hi ha un primer moment en qué la relació és molt bona, molt 

positiva, entre el diari i el president Albiñana, no? I aixó en algún moment es 

trenca. Ara no podría recordar exactament en quin moment, pero sembla que el 

primer any de funcionament del Consell les relacions són molt bones.

-Mientras no hay motivo para que no sean buenas, las relaciones son 

buenas con cualquiera. El dia que Albiñana, si yo no recuerdo mal, pone la 

cuatribarrada en su despacho, quiero decir, yo creo que ése es el momento.

-Realment és eixe el moment que s'inicia el conflicte?

-Yo creo que es ese el momento. Cuando hace un gesto que no está de 

acuerdo con la tesis que mantiene Las Provincias, pues él sigue su camino y 

nosotros el nuestro.
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-I el paper de Manuel Broseta en eixes relacions? Ho dio perqué en un 

principi Manuel Broseta, que era assessor personal d'Albiñana, tenia molt bones 

relacions també ací en la casa..

-Bueno, pero ese era el problema de Broseta, no el mío. Mi responsabilidad 

era el periódico, no Albiñana.

-Sí, pero Broseta va intervenir o va intercedir en un sentit o en un altre?

-No. Broseta me conocía lo suficiente como para saber que en este tipo de 

cosas conmigo no se podía interceder, es decir que estaba antes el periódico y mi 

obligación para con él que los problemas que pudiera tener un amigo mió en su 

relación con su asesorado, es decir, cualquier persona que a mi me conozca, sabe 

que intentar presionarme para algo es contraproducente.

-I la posició del periódic era clara i contundent peí que fa a la bandera i peí 

que fa a la Ilengua i, per tant, no hi havia res que rascar, no hi havia res que...

-O sea, Broseta ni lo intentó.

-Hi ha un intent que venia de llarg i que coneixes perfectament. Primer era 

el projecte Crónica, i després va reeixir en el que va ser el Diario de Valencia. A 

mi m'han contat que en algún moment els que portaven el projecte Crónica 

establiren algún contacte amb el diari Las Provincias i que fins i tot hi hagué un 

intent de comprar el periódic.

-¡Pues no!

-No saps res d'aixó? A mi m'han comentat que va ser Paco Burguera qui 

va fer algún tempteig.

-Ah, bueno, una cosa muy pintoresca. Un día, pero eso muy anterior a 

Crónica y a todo eso. En el 65 o cosa así, un día, si yo no recuerdo mal, fue a ver a 

mi padre y le preguntó que cuánto valía Las Provincias, y mi padre le contestó que 

cuánto valía su calcetín, "que lo que él quisiera", lo que mi padre, que entonces 

era el director gerente, quisiera, "que no, que ni tenia precio, ni estaba en venta", y 

ahí se acabó. No hubo más, nunca más, pero quiero decir, mi padre a mi me lo
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contó como pura anécdota, como una cosa destarifada del todo, el que fueran a 

intentar comprar Las Provincias.

-Ja, que és quan a través de Valencia Fruits i de Martí Domínguez trauen 

aquell diari, Al Dia, que va durar no sé si tres mesos o una cosa així. Seria 

interessant que em contares un poc com récordes la figura de Martí Domínguez i 

el paper que va desenvolupar en aquest diari.

-Yo la figura de Martín Domínguez, hasta donde la recuerdo es, con todo 

cariño, como un señor amabilísimo; pues, claro, el trato con él yo lo tengo desde 

que nazco hasta creo que son los 15 años, y unos 15 años que la mayor parte del 

día, de ocho a ocho, estaba en el colegio; luego, mi trato personal con él es casi 

familiar y muy, pues eso, pues que su hijo era muy amigo de mi hermano mayor.

-/ la valorado posterior, sabent ara ja, dones un poc el que va significar?

-Exactamente igual, o sea es que yo no puedo borrar un recuerdo que 

tengo de él.

-Ja, pero vull dir, una cosa és el record sentimental, més personal i una 

altra cosa és la valorado com a home; dones no sé, no sabría etiquetar, decisiu o 

important en el periodisme valencia, que ha influít en molts periodistes, el seu 

estil...

-Sí, todo eso por supuesto, lo reconozco; pero quiero decir que dentro de mí 

prima el recuerdo familiar, grato y cariñoso de Martín sobre la imagen pública; era 

el entorno familiar de una cría.

-Quan ell abandona el periódic, quan tu ja estás ací en el periódic, quan ja 

eres la sots-directora, no tornes a tindre relació?

-No, nada, él vivia en Algemesí.

-No récordes cap anécdota, encara que estiga submergida en la teua 

adolescéncia, en relació a Martí Domínguez, d'alguna decisió d'e// o que haguera 

segut especialment bonica, espectacular o d’un consell que t'haguera donat o...

-Todo lo del final, toda esa parte
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-Sí, pero conta-m'ho un poc.

-Pero si es que yo no me acuerdo, yo estaba en el colegio todo el día, yo 

me acuerdo de oir hablar en casa del problema, de las amenazas de cortar el 

papel si continuaba Martín Domínguez al frente del periódico, me acuerdo de oir 

hablar a mi padre y a mi tío de Martín, que era un caballero y "ha presentado la 

dimisión para no ponernos en peligro, en el apuro de no salir", de, cosas de ese 

tipo, esas cosas que tienes metidas ahí en la cabeza.

-Després ja no parlares mai amb ell? En tots els anys que ell esta en 

Valencia Fruits i tal, no coincideixes mai?

-No, yo me voy en el 59 a Madrid, acabo periodismo y estoy del 63 al 64 en 

Valencia. En el 65 me vuelvo a ir a Madrid y no vuelvo hasta el 72.

-Ell aleshores está dirigínt Valencia Fruits, no?

-En el 72 no, yo creo que ya no. De todas formas yo, entonces y ahora, hago 

la misma vida. Yo me meto aquí en el periódico a las 9 de la mañana y salgo a las 

9 de la noche.

-Si jo ho deia perqué a la millor coincidieu en algún acte públic o...

-Es que no voy, no voy nunca. Ni he ido, ni voy.

-Es tractaria ja de parlar un poc de les experiéncies que han hagut del 

tercer diari de la ciutat. Cronológicament El Diario de Valencia y després Noticias 

al Día. Si vols cronológicament, o si vols tot junt, quina és la teua opinió sobre 

elxes dues experéncies?

-Vamos a ver. Diario Valencia. Yo creo que mereció tener más suerte. Era un 

periódico -a ver si consigo decírtelo- hecho con muchísima garra periodística, 

hecho, desde el punto de vista periodístico, muy profesionalmente y, desde el 

punto de vista empresarial, una auténtica chapuza en el que todos los consejeros 

y hasta el mínimo accionista querían meter cuchara y mirar por detrás del hombro 

a los que escribían para dictar. Eso acaba normalmente, como tú sabes, como el 

rosario de la aurora; pero aquel periódico merecía mayor suerte de la que tuvo. Es
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decir, Juanjo Pérez Benlloch es quizá demasiado apasionado, quizá demasiado 

puro para lo que se suele llevar. Hizo un buen periódico. Vamos, no me importa 

decirlo, es la única vez que he tenido un ligerísimo miedo, porque se veía un 

periódico hecho por un periodista como la copa de un pino. El resto ya no. Sobre 

la continuación, Noticias al Día, pues lo mismo, aquello bajó muchísimos enteros 

para ser un periódico más partidista que otra cosa. Con más hipotecas...

-Per exemple, quan despatxen a Pérez Benlloch del Diario de Valencia ho 

interpretarles en el sentit de pressions en el consell d’administració i en l’intent de 

controlar...

-Sí, de controlar aquello. Y bueno, le cortan la cabeza a quien menos se la 

tienen que cortar, a quien a hecho un periódico, aunque con una corta tirada, pero 

que se leía.

-A partir d'eixe moment, el teu xicotet temor desapareix? La nova 

orientado quan s'en va Pérez Benlloch ja no... ?

-Sí, ya se va por otros caminos. Con Pérez Benlloch de vez en cuando nos 

pisaba alguna noticia. Pérez Benlloch tenía muy buenos tentáculos y muy buenas 

conexiones para llegar a los sitios, con el resto no.

-Quant a l'intent del Diario de Valencia, molta gent interpreta que, com tu 

deies, cada accionista volia una cosa diferent... És a dir, que tantes orientacions 

no era possible.

-No era posible. E iban allí a pulular por la redacción. A la redacción les 

molesta muchísimo que venga la gente a pulular. La redacción es un sitio para 

trabajar. Aquello de las tertulias decimonónicas ya pasó a la historia hace mucho.

-Pero, realment, són els socialistes els que es fan amb el control i 

despatxen a Pérez Benlloch, ¿no?

-Sí, sí.

-/, bo, Noticias al Día no seria fet ja en la perspectiva del que s’espera que 

passe amb el Levante?
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-Yo creo que entre el Noticias al Dia y... la supervivencia de Levante en 

unas manos o en otras, o desaparecido del todo como desaparecieron otros 

medios de la cadena del Movimiento... Aquello fue unas luchas entre unos y otros. 

Unos del PSOE, creo, querían la continuidad de Noticias al Dia que estaba más o 

menos en la calle; era el sector de Cipriano Ciscar. Creo que era así. Y, el otro, el 

sector de Paco Blasco, que fue el artífice al final, querían la pervivencia del 

Levante. Ganaron los del sector de Blasco.

-Tu penses que Lerma no té res a veure?

-Lerma está siempre detrás de todo. De todas formas, para el PSOE, Pérez 

Benlloch, aún siendo una persona de izquierdas que nadie lo duda, siempre ha 

sido molesta. Porque es conciencia de muchas cosas.

- Molt incomode.

-Para todos.

-I la famosa operado de la compra del Levante, com la veus?

-Eso es para escribir una novela. Se les dió un crédito en muy buenas 

condiciones. A cualquiera que se le hubiera dado ese crédito por parte de la Caixa 

Provincial hubiera podido comprar Levante. Pero no se lo dieron a cualquiera.

-La relació actual entre Levante-EMV i Las Provincias, com la veus tu? 

Realment, Levante és un competidor perillós o n'hi ha dos mercats molt clarament 

determinats? ¿Creen ells una rivalitat falsa?

-Ellos tienen una fijación con nosotros tremenda. Tanto que dependiendo 

de la postura que nosotros adoptemos adoptan otra o adoptan la contraria. Y eso 

es muy mala técnica para hacer un periódico, porque acaban presos en sus 

propias contradicciones. Te puedes coger las páginas de Levante y raro es el dia 

que no nos mencionan a nosotros para algo. Al periódico en sí, a una noticia que 

hemos publicado, pero ya cuestiones personales... de mi marido, de mi familia, de 

mis hermanos, todo. Coges Las Provincias y no lo verás. No verás ni una 

referencia ni nada. Es la técnica del pequeño con respecto al grande. Si ellos
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consiguieran meternos en una polémica, los lectores se les ampliarían para seguir 

esa polémica. No somos tan tontos como para caer en eso. Hay una cosa que es 

muy divertida. Es qué cantidad de comentaristas suyos comentan cosas nuestras. 

Noticias publicadas por nosotros. Cuando lo normal es que cada periódico...

-Un altre tema que és molt interessant, l'Associació de la Premsa. ¿Com 

veus tu tota la historia, per exemple, l'operació de la Hoja de Valencia, el iracas 

posterior...?

-Bueno, yo me di de baja de la Asociación entonces. Cuando la operación 

Hoja de Valencia. No me pareció ético ser socio de dos empresas periodísticas. 

Me di de baja y sigo de baja.

-Com valorarles tu aquella operado de la Hoja de Valencia...?

-Suicida

-I la situado actual de l'associacionisme periodístic a Valéncia?

-Mira, yo soy partidaria de un Colegio Profesional como los demás, 

seguridad social como los demás. Que si te apetece ir al ambulatorio vas al 

ambulatorio, y si no, te haces un seguro privado. No creo que los periodistas 

tengamos que tener privilegios asistenciales sobre el resto de la humanidad.

-/ l’operació aquesta de l'Ateneu de Periodistes, la veus amb simpatía?

-Bueno, hasta ahora más bien es una cosa cultural. Bien, me parece bien.

-Quant a la possibilitat d’un diari regional, dues preguntes: Si és possible, 

en abstráete, per entendre’ns i ho faga qui ho faga, i l’altra si Las Provincias s'ho 

ha plantejat alguna vegada.

-Las Provincias es diario regional en tanto en cuanto coge la provincia de 

Valencia completa y parte de la provincia de Castellón y parte de la provincia de 

Alicante.

-Jo vull dir l'operació de consolidar... de poder arribar a...

-Ese no es un acto de voluntad. Si no un acto de que los lectores quieran o 

no quieran comprar.
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-Sí, pero, possiblement amb alguna estratégia de márqueting, per 

entendre'ns, amb un reforgament de la informado més al nord i més al sud potser 

el públic...

-Todo eso se hace. Pero luego resulta que, por ejemplo, Alicante capital no 

es que prefiera comprar periódicos de Alicante, es que prefiere comprar periódicos 

de Madrid, no sé porque extraño fenómeno. Castellón no. Castellón en eso es 

mucho más...

- Autonomista?

-Autonomista, si quieres entenderlo así.

-I la possibilitat d’un diari nou de carácter regional, la veus possible?

-Posible es todo.

-Queda mercat, per exemple, a partir de 1'última operado de El País o aixó 

ho dificultaría encara més?

-El País no es competidor para nosotros en cuanto a la información local o 

regional. No llegan. O sea, si tú lo has visto, lo que llevan es mucha opinión y 

mucho reportaje. Pero, un reportaje que se podría dar igual hoy que mañana o 

dentro de tres días, y luego media docena de páginas o cuatro páginas de noticias 

estrictas. Entonces yo creo que es una operación más de técnica comercial de 

ellos que no otra cosa. Igual que el caso de Diario 16.

-I, en general, la preséncia ací de la premsa de Madrid, que moltes 

vegades equivocadament diguem premsa nacional...

-Yo siempre digo una cosa sobre esa llamada prensa nacional ¿Cuánto vende en 

Madrid, ni siquiera en la comunidad de Madrid, sino en Madrid y cuánto vende en 

el resto de España? Que comparen esas cifras con lo que se entiende por un 

periódico nacional fuera de España.

-Aixó fa mal al periodisme valencia, per entendre'ns, a la premsa de 

Valéncia, o realment té...?

-Cuanta más competencia tienes, más difícil es.
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-Vosaltres notáreu quan va aparéixer l'edició de Valéncia de Diario 16 o 

ara s'ha notat el reforgament de El País?

-Con sinceridad, la única vez que notamos algo fue con Diario de Valencia,

-Posteriorment, ninguna de les operacions de la premsa de Madrid vos ha 

fet mal?

-Competir es más duro. Tienes que conseguir que si alguien duda de 

comprar dos periódicos y se plantea dejar de comprar uno, no seas tú al que te 

dejen de comprar. Por supuesto que sí, que eso te obliga a mucho más. A reforzar 

redacción, a reforzar medios, a reforzar técnica, todo.

-/ la situado actual, no ja de la premsa, sinó del sistema comunicatiu 

valencia, d'una manera un poc global, ¿tu la veus estable, o veus que poden 

haver canvis importants amb l'aparició de nous mitjans o amb la caiguda d'alguns 

mitjans... ?

-No, de momento bastante estable. Ni creo que se líen a nuevas emisoras, 

ni de radio, ni de televisión, ni de nada. Lo único que a un plazo más o menos 

medio podría suponer algo es la televisión por cable. El resto yo creo que no. 

Ahora falta saber en un futuro, cuando algunos medios que viven de la publicidad 

institucional dejen de tener publicidad institucional, qué puede pasar.

-Tractant de fer una valoració des de la transido fins a l'actualitat, 

repassant la línea del periódic i la teua actuado, ¿per a tu quins serien els encerts 

més importants i els errors?

-El error, el haber sido excesivamente confiada en ocasiones, haber creído 

en la bondad humana, que se dice. El acierto, pues haber seguido la trayectoria 

de mis antepasados.

-Hi ha alguna anécdota concreta d'aixó de confiar en la bondat humana?

-La de los premios estos de El Camí. Cuando me llamaron a ser jurado de 

los premios. Un jurado estupendo; estaba Carandell, estaba Moravia y otros que 

no recuerdo, y claro, con un jurado así ¿quién dice que no? Y la casualidad dió
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que los periodistas, los que éramos periodistas del jurado, votamos todos el 

mismo artículo. Alberto Moravia que no se había leído ni un sólo artículo fue con su 

voto el que decidió que se iba para otro lado. Fue una tomadura de pelo.

-Vols dir que el que més s’ha utilitzat com ha canvl de posició de Las 

Provincias va ser un engany?

-Pregúntale a Eliseu Climent. Y él te lo dirá. Quien tenía que triunfar tenía 

que ser aquel, no me acuerdo, creo que era uno de Játiva. Y no el que los 

periodistas creíamos que era el artículo más periodístico.

-Alguna altra anécdota?

-¿De tomadura de pelo? No... pequeñas cosas que te pasan cada dos por 

tres, pero que olvidas...

-/ en el sentit, diguem-ne, positiu.

-Aprendes muchísimo con eso.

-Sí, pero, vull dir; de la línea del periódic, de la teua trajectória 

professional...

-Haber tenido claro cuál era, desde siempre, la línea del periódico. Y eso te 

da una seguridad muy grande a la hora de actuar y decir. En un periódico tienes 

que decidir sobre la marcha. El período de reflexión no existe. Tienes que decir 

esto sí, esto no, apuesto por esto o critico esto.

-/ la teua opinió, per acabar, sobre aquell sopar del que tant s'ha parlat en 

el qual estava Manuel Broseta, estava el teu marit, estava Rafa Arnal, Eliseu 

Climent, hi havia també representants del socialisme, Jesús Huguet cree que 

també estava, sobre la possibilitat de poder fer un diari en valencia? Aixó s'acaba 

amb la mort de Broseta?

-Bueno, yo de aquello sólo sé lo que me contaron, porque yo no estuve en 

la cena. Creo que lo llevaba Rafa Arnal y creo que luego ha salido una especie de 

periódico de PHorta o algo así.

-Sí, El Periódic de l'Horta. Pero no és de la mateixa envergadura.

396



-No. Pero es que eso también es como hacer castillos en el aire. Vamos a 

hacer un periódico regional, bien, capital, ¿dónde? Que poner en marcha un 

periódico cuesta dinero, mucho dinero.

-Es va donar a entendre que en eixa operado...

-Un periódico en valenciano jamás triunfaría.

-Bo, pero si tenia el suport, per entendre'ns, directe o indirecte de Las 

Provincias...

-Mío, no. Eso era una cosa de ellos, no mía.

-Ja, pero estava el teu marit.

-¿I qué?

-Si tenia també suport institucional, perqué Jesús Huguet podia tal, si 

Eliseu Climent no bombardejava, per entendre'ns, i també li donava suport 

dones... encara que fóra una cosa modesta que no competirá directament amb els 

altres mitjans, possiblement haguera sigut possible, no?

-Era una cuestión de ellos, pero yo personalmente pienso que el periódico 

hubiera fracasado al estar hecho en una sola lengua. Eso aquí es impensable. Si 

en Cataluña que, según dicen, son monolingües, el Avui no va cara al aire y 

solamente subsiste porque Jordi Pujol entierra miles de millones, imagínate aquí 

cómo va a ser un periódico regional que prescinda de Requena, de Orihuela, de 

Cheste y de tantas otras poblaciones que, únicamente, su única lengua es el 

castellano. Pues no hubiera sido regional, hubiera sido para valenciano-parlantes, 

pero nada más.

-Hi ha alguna cosa que a mí se m'haja escapat que tu penses que siga 

important de teñir present en la situado actual. No sé, possiblement, alguna cosa 

sobre la televisió, per exemple, si vols dir, o sobre la radio, sobre Radio 9 o sobre 

el sistema de radios, en general.

-¿Radio 9, quién la oye?

-Últimament deien que tenia molta audiéncia.
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-Bueno, si tu lo dices. Yo hasta ahora no conocía ninguna persona que me 

hablara de algún programa o alguna cosa de Rádio 9. No lo sé, quizás sí.

-iJo pensava un poc semblant, peró em van sorprendre les dades de l'EGM. 

L’última onada els situava per darrera de la SER.

-Me parece muy fuerte. Me cuesta creerlo. A parte que dudo de EGM 

cantidad, pero bueno.

- I l'evolució de Televisió Valenciana?

- Mira, cuando dejaban a Amadeu más suelto, más a su aire, era mucho 

más divertida, mucho más entretenida. En cuanto han empezado a meter más 

cuchara por épocas electorales o por cosas de ese tipo, la han fastidiado, pero 

cantidad.

-Las Provincias va donar un suport molt ciar quan va eixir la Televisió 

Valenciana.

-Sí, porque Amadeu, lo que yo creo que él trataba de hacer, era la 

normalización de una televisión en valenciano que fuera tan normal como una 

televisión en castellano. Yo creo que esa es la auténtica normalidad, la única 

normalidad. El que fuera en pie de igualdad. Tenía cosas muy buenas, por 

ejemplo, cuando hablaban de zonas castellanoparlantes hablaban en castellano 

en los informativos. Eso creo yo que ya ha desaparecido prácticamente. Amadeu, 

en la selección de películas, me acuerdo que el 9 de octubre hizo uLo que el viento 

se llevo” en versión...o Casablanca?

-Va ser Casablanca, la primera.

-Era una buena política el ir haciéndolo poco a poco, la política de los 

dibujos animados también. Y yo creo que se ha puesto más transcendente. Los 

programas culturales que no hay quien los vea. Quiero decir, para meter la lengua, 

o tu vas a lo más normal, a lo más corriente, a lo más cotidiano, o los otros ya 

están convencidos. Y no hace falta conquistarlos. Los conquistas, como intenta 

Amadeu, a partir de los niños.
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-En una televisió pública se considera que sempre...

-Yo te estoy oyendo hablar a ti. Tu hablas con naturalidad. Allí hablan de 

una forma... Yo el otro día estaba viendo, te lo digo como símbolo un poco, y 

hablaban del “escorxador”. Yo no tenía ni maldita idea de lo que era el 

“escorxador”. Hablaban sin imágenes y el “escorxador” para arriba y el 

“escorxador” para abajo. Al final me entero, cuando ya salen matando a un buey 

allí que es matadero. Pero a mí “escorxador” no me suena ni a valenciano ni a 

catalán; es castellano purísimo. Escorchar es despellejar, en castellano. Quiero 

decir, hijo mío, no seas retorcido, emplea matadero que es como se habla en los 

pueblos. Ya que al fin y al cabo tan castellano es una cosa como la otra. O la 

tontería esa del handbol. ¿Por qué prefieren un anglicismo a un castellanismo?

-La qüestió és important, la qüestió del léxic que s'utilitze. Pero, igual és 

més important el model de televisió, no? Procurar, per exemple, introduir el 

debat, els problemes de la societat. A mí em crida l'atenció, així com en altres 

cadenes, fins i tot en les privades, el debat polític está molt viu; en canvi, ací no hi 

ha debat polític, cosa que és una pena, ¿no?

-A las alturas que estamos, a tres meses de las elecciones municipales y 

autonómicas podría haber habido debates de candidatos, debates de los actuales 

líderes. Eso no existe. O buenas entrevistas, porque la televisión pública rehúye 

más del debate. Entrevistas como las que hace Iñaki Gabilondo, de ese tipo, 

entrevistas profundas con la gente. Es que ni eso. Lo único que hay de debate es 

Carta Blanca que es de lo más folclórico.

-I tu qué creus?, que Amadeu es troba ara un poc lligat de mans per poder 

fer eixes coses?

-Yo creo que sí. Norma de la casa.

-Vols afegir alguna cosa més?

-Una televisión hecha absolutamente por Amadeu podría ser 

absolutamente genial. Si le dejaran, si le dejaran llevar a la gente que quiere y lo
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que él quiere...

-Una última cosa que ens quedaría per concretar; la publicado de 

/'entrevista. Ho traduesc al valencia normatiu o ho deixem així?

-¿Castellano y valenciano? Muy bien. Si lo puedes dejar así, me parece

bien.
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CAPITOLIO

Reconec, al meu favor, que ho vaig fer
ENTREVISTA A EDUARD SANCHO. 10 DE FEBRER DE 1994

- M'agradaria que, a grans trets, em contares una miqueta com comences 

tu en el periodisme i tot el període fins que desembarques a Valéncia.

-Sí, recordé que vaig comengar quan era estudiant de Medicina i 

necessitava treballar. Com que escrivia i, a més, tenia bona veu i parlava bé i tal... 

Eixes coses em van dur a la radio quan comengava la Radio Nacional d'Espanya 

a Valéncia. Era l'any 49-50, i bo, m’hi vaig ficar. Anecdóticament alió era molt 

graciós, no? Perqué vaig passar certes aventures i vaig clavar-me dins de Radio 

Nacional d'Espanya com a locutor-redactor. Vaig comengar en els servéis 

informatius, realment molt formáis, com tots sabem. I em vaig ficar també a Las 

Provincias, i allá em vaig fer molt amic de Martí Dominguez, molt amic. Ha sigut un 

deis meus millors amics en certa mesura, i em va ajudar molt, em va ensenyar 

molt, era un mestre fabulós, com tots sabem. Allá vaig comengar a fer un full 

dominical amb uns altres amics de la Facultat de Medicina. Jo continuava 

estudiant Medicina, anava peí quart curs. Vam fer una página de joventuts, diálegs 

i tal, i vam ser realment molt arriscats i molt valents. Hi vam dir coses molt 

progressistes aleshores. Martí ens ajudava. Bé. A la rádio vaig progressar i em va 

agradar molt. Vaig deixar els estudis de Medicina i vaig guanyar una beca. Aixó és 

el més important de la meua formado periodística. Era una beca del Departament 

d'Estat ais Estats Units.

Vaig estar dos anys a Texas fent de redactor d'un periódic a Huston, el 

Huston Cronichal del que ara sóc corresponsal. Bo, un free-lance. Aixó em va 

ensenyar moltíssim, perqué vaig comengar a fer televisió. Alió era l'any 54, al 

Huston Texas. Vaig tornar l'any 55 a Espanya, quan comengava a moure's el tema
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de la Televisió Espanyola, i em van rebre d'ungles, perqué, ciar, jo en sabia i, com 

que els que hi havia ací no en sabien res, bo, este fio ve i ens llevará tots els llocs.

-Aixó és el que resulta xocant, no? És a dir, tu estaves fent televisió quan 

aqui encara ni sabien que existia.

-No, no sabien res i, a més, jo pertanyia ja a l'organisme que anava a fer la 

televisió. Per tant, directament, em van rebre d'ungles. I alió va ser difícil i fins i tot 

van guanyar. Jo estava destinat a ser el director de la televisió naixent, pero 

tampoc m'agradava molt. Jo venia de viure una democracia en aquells anys 

definitius i decisius per a un jove, més o menys jove, tenia vint-i-sis anys. I no 

m'agradava el panorama ni políticament ni professional. Per tant, em vaig dedicar 

molt a l'internacional. Bé, van passar els anys, vaig ser corresponsal, vaig fer, ja 

saps, la meua, i arribem a l'any 76 que és el que ens interessa ara. L'any 76 a 

Valéncia. De Dalt a Baix, el primer programa en llengua valenciana, arriscant-se 

molt, jo., tots, totes les pressions que teníem de Sanchis Guarner, d'Amadeu 

Fabregat, de Toni Mestre. Tots ells venien... Ferran era molt xicotet encara, Ferran 

Belda. El teníem a la radio fent traduccions, eh? I ja se'l veia que era molt seriós i 

molt ambiciós.

Jo rebia les pressions de la gent, deis amics que venien a incitar-me a fer 

coses a la radio, Radio Nacional, les quals eren clarament difícils i contraríes al 

régim, no? I jo... puix reconec al meu favor que ho vaig fer. Vaig ser molt valent en 

eixe moment i vaig tirar endavant. No vaig tindre massa resisténcia, molt forta o 

greu resisténcia, per la part deis aleshores caps de la política. Recordé Ramón 

Izquierdo com a alcalde de Valéncia, el governador que ha mort fa poc, d'Alcoi, 

Oltra Moltó, i que era un gran home, una gran persona, un gran valencia, com el 

Ramón Izquierdo. Tots, a la seua, de la seua mena, de la seua manera, tots de la 

seua corda, pero, bé.

No podia fer molta carrera en aqüestes condicions, pero tampoc et llevaven, 

no? Jo creia que no corría el perill que em llevaren. Després em vaig assabentar
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que sí, pero no ho vaig saber bé. Va vindre la transició i havíem encetat un camí... 

al país, un camí de...

-Perdona, per centrar una miqueta les dates. Tu arribes a Valéncia nomenat 

com a director de la Radio Nacional...

-Aixó va ser l'any 72. Jo venia de Canáries on havia sigut director del centre 

emissor de l'Atlántic a Tenerife. Sí, em vaig fer carree de Radio Nacional i també 

del centre regional que ja existia de Televisió Espanyola a l'edifici a prop deis ara 

jutjats de Navarro Reverter. Tens rao, me n'havia passat...

-Thavies plantat en el 76.

-Bé, 72-76. Jo era un home que venia de fora, arribava a Valéncia, una 

Valéncia que té una vocació interminable de... nihilisme cultural, té la vocació de 

fugir de si mateixa sempre, del que és el seu arrel de veres i, a més, eixa burgesia 

falsa de la ciutat i tot eixe valencianisme fals, i tot aquell servilisme al régim, havien 

creat una situació molt enranciada dins de les redaccions. Vaig portar un aire frese 

a les redaccions i vaig donar llibertat de moviments a la gent dins del que tots 

sabíem que podíem fer. Bé. Aixó va canviar, excepte en Radio Nacional, on hi 

havia una guárdia de ferro encara, Manolo Buedillas, Carlos Sentís, gent un poc 

més major que jo i, a més, que no s'havien mogut de Valéncia mai. Vicent Ventura 

també anava per la redacció, en aquell moment, i sempre amb les seues 

revolucions interiors i exteriors i sempre menejant-se amb la seua dissidéncia.

- Volia que en parlares, perqué alguns deis entrevistáis que han tingut 

alguna relació professional amb tu destaquen justament la ventada d'aire frese 

que significava teñir com a responsable una persona que no tenia totes les 

manies, prejudicis i inércies de l'altra gent que no s'havia mogut d'ací.

-Exacte. Aixó és l'únic... Hi va haver un xoc, claríssim, entre aquells i jo, 

efectivament, pero ho vaig dur bé. A part d'aixó, no sé per qué em tenien un cert 

respecte i...

-Perqué sempre són respectuosos amb l'autoritat, no?
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-Exacte, exacte. Aixó és el més important. Professionalment, jo no era un 

enxufat del qui podien dir, encara que estigueren acostumats a tindre enxufats per 

damunt. Pero, de mi, no ho podien dir. Ni tant sois aixó, per tant, puix anava la 

cosa bé, i ja cree que podem anar desembocant en el 76...

-De Dalt a Baix naix en el 74, 73-74.

-73-74, sí.

-I com va náixer?

-Va náixer d’una visita de Sanchis Guarner ai meu despatx, molt barroc, que 

jo havia heretat de l'anterior director, molt, molt franquista ell. I el vaig rebre allá 

que em donava molta vergonya, pero bé. I Manolo em va dir: “escolta tinc un amic 

que ha de treballar a la rádio, que és Amadeu Fabregat, i l'has de ficar i tal”. 

L'home va fer pressió i jo estava dins de la seua línia totalment, no? El meu 

nacionalisme aleshores era molt exarcerbat, molt tremend, era... massa, eh? Jo 

podía haver acabat en qualsevol lloc i vaig dir, bé, anem avant. I Així va comengar. 

Amb una il.lusió impressionant, com ja saps. El resultat, la reacció davant el 

programa va ser algo historie. No he viscut mai una altra vegada, ni he llegit mai 

d'una altra cosa comparable a la reacció popular, sobretot a les comarques, fora 

de la ciutat. Va ser una reacció impressionant. Alió que se sentia era algo que no 

coneixien, era la llengua, era diferent, Taire, Tesperit era diferent i les esperances 

que donava tot alió. Vam tindre una colla d'audiéncia molt, molt activa...

-Teníeu dades d'audiéncia o eixes coses no estaven encara tant...

-En absolut. Peró els símptomes que rebíem o que podíem apreciar eren 

claríssims a les comarques, les telefonades eren constants.

- / mentrestrant, perqué tu eres el responsable máxim de rádio i televisió?

-Exacte. Des de l’any 72 fins que es va separar que va ser després de la 

transició, l'any 78. L'any 78, 77-78, ens van donar Toportunitat de triar entre rádio i 

televisó ais directors, jo vaig triar televisió, naturalment, perqué alió era el que 

tenia més a fer. Ara, no sé, a les hores d'avui no ho haguera fet, haguera fet tot el
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contrari. La televisió ja no té atractius professionals en absolut, no els veig i... la 

rádio sí que en té.

-La televisió, el centre regional, en aquell moment, si no recordé 

malament, básicament és per a servir informado a Madrid.

-És ciar, no hi havia espai.

-És a dir, Aitana te la inventes tu.

-Tens raó. Vaig comengar a fer la gran pressió, a sotmetre la Direcció 

Central a una gran pressió sobre la independització i la creació d'espais dins de la 

mateixa freqüéncia, com ara, unes hores en les quals hi haguera una desconnexió 

regional per a les televisions. I no ho vam fer des del principi. Ja ho teníem tot 

pensat i escrit i proposat, pero, bo, aixó era impensable peí moment, i aixó es va 

fer, justament, després de la separació... El 75.

-Súpose que pesaría prou en la reclamado l'únic referent que hi havia, el 

Circuit tancat de Catalunya i Balears, en el qual feien les seues obres de teatre, 

etc. que ja en el seu moment...

-Aquells sí, ho havien fet...

-Se'ns havia exclós, no entrávem en eixe...

-No, no, aixó está molt pensat des de la política central; excloure Valéncia 

de qualsevol acció catalano-balear.

- Tornem, si de cas, un poc a la radio, perqué totes les impressions 

coincideixen que, De Dalt a Baix, al principi, com tu deies, té molt d’éxit, funciona 

molt bé, la gent l'acull molt bé, i ningú el veu com a perillos. En principi, és una 

cosa simpática, agradable, aixó d'un programeta en valencia, no? No és 

exactament folkclore, no és exactament faller, pero tampoc..

-Tampoc és perillosament cultural.

-En canvi, arriba un moment en qué tot aixó, prácticament sense variar la 

línia del programa, pels canvis que s'estan produint fora, es torna una cosa 

perillosíssima.
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-És un fenomen estrany. Jo no he pensat quina és precisament la clau 

d'eixa situació, potser que els enemics d'una obertura valenciana independent i 

realment arrelada a la tradició de país, tota l'oposició a eixe moviment, no tenia 

por perqué estaven dins del franquisme i per supost no hi havia necessitat de 

defendre's i, a part d'aixó, tampoc la gent li donava tanta atenció ais mitjans com 

ara.

-Sí, pero hi ha personatges...

-No tenien urgéncia per desfer-ho tot, pero sí se n'adonaven, sí.

-Acabat el franquisme, quan comenga alió que després s'ha dit ia batalla 

de Valéncia hi ha moltes pressions, no? Ramón Izquierdo, Giner Boira...

-Moltíssimes. Jo he rebut amenaces de tota mena. Ja vivia ací, en esta casa, 

que ja fa divuit anys. Jo estava en l'ull de l'huracá. I ací, a Picassent, han vingut 

colles d'aquella gent a fer harca. No m'agrada dir-ho, pero jo vaig haver de 

prendre precaucions personáis per la meua seguretat. Les vaig prendre i van ser 

eficaces i no vaig fugir mai. El cas és que, bo, va esclatar el valencianisme 

reaccionari en reacció al valencianisme de sempre, perqué nosaltres havíem 

constatat perfectament - el nou d'octubre és essencial per a adonar-se de tot el 

que significava, aquell nou d'octubre fabulós del 77... I l'havien de parar, van veure 

que era molt perillos, que tot el país, de dalt a baix, se n'anava darrere d'una idea, 

d'una certa independiéncia nacional...

-Autonomía forta.

-Un nacionalisme molt arriscat i molt, prou catalá, molt agermanat. I bo, ho 

van parar. Jo cree que alió va ser l'avís i els van fer molt de cas. I a partir d'ahí, les 

pressions ja van ser molt grans fins al moment que a mi em van traure de Valéncia. 

L'any 78, em van tornar a Londres i vaig deixar la direcció fins al 82. Quan va 

vindre la transido, havien de defensar-se ells i ho van fer. Ja estem sois, ara ja no 

hi ha Franco, i va comengar tot el tema d'aquelles dones famoses de...

-Les ties maries.
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-Les ties maries del Puig i les garrotades al bescoll quan anaves a una 

manifestació. El pobre Sanchis Guarner va comengar a patir. La seua mort. Jo vaig 

ara a Valéncia i vaig peí carrer i la gent de cinquanta i un poc més d'anys, la gent 

que ha viscut aquells moments, hi ha una majoria immensa a la ciutat que encara 

em mira amb odi claríssim i que reacciona amb odi. Encara tinc anécdotes de 

coses que em passen a causa de l'odi aquell "Sancho catalanista, Sancho 

catalanista, Sancho catalanista". I alió estava a les pintades de Navarro Reverter, 

que eren immenses, i les pintades d'ací, d'esta casa. El que passa és que eixes 

pintades d'ara eren de "Sancho pistolero" i en castellá, i era perqué naturalment jo 

havia arribat a fer-me molt "xulo". La UCD que estava molt plena de gent 

col.laboradora en eixe aspecte, gent que ara pot ser perfectament d'Unió 

valenciana o del Partit Popular i tot, puix són els que ens van parar totalment i, a 

mi, em van enviar a Londres l'any 78. Més d'un any després del 9 d'octubre, o siga 

des del 9 d'octubre del 77 fins al 9 d'octubre, potser, del 78, va ser l'any que es va 

coure bé, bé, bé, tot el moviment reaccionan...

-Abans del referéndum d'aprovació de la Constitució.

-Exactament. Alió era una campanya. Ells han treballat molt, i molt bé, eh? 

Hi ha gent com Ramón Izquierdo, Giner Boira... tota aquesta gent ha treballat molt 

bé, molt bé...

-Amb els seus interessos.

-Ciar. Els mitjans es van quedar... Qui més hi havia en aquell moment a part 

de Juanjo Pérez Benlloch? Pero tots estávem esperant. En UCD no hi havia 

possibilitat. Alió era transido, pero continuado transitória, era una transido amb 

totes les característiques del passat i, bo, conservadurismo tipus Emilio Atard. Tot 

molt antiprogressista, tot molt ranci. I alió predominava quan se n'anava d'una 

redacció o de la direcció d'un mitjá algú com jo. A qui posaven? Puix van posar a 

qui jo vaig voler, Pepe Llorca Bertomeu, que era un home que havia sigut un 

técnic a Aitana i que ens havíem fet molt amics. Pepe Llorca es va quedar tot el
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temps que jo vaig estar tora, que va ser prou, van ser quatre anys, i em va 

substituir, i ell va fer molts canvis, perqué, ciar, la pressió va caure sobre ell.

-I mentrestant?

-Bo, estava tot l'equip d'Emili Piera i el Pérez Boix i María Luisa del Romero, 

i eren els que mantenien molt la il.lusió i continuaven. Feien rádio i feien televisió i 

jo els havia posat per damunt de les velles figures de cera: Carlos Sentí, Manolo 

Cuevillas o Juan Ayllón, que encara venia de la guerra i company d'Alfredo 

Sánchez Bella.

- / mentrestant, está funcionant de Dalt a Baix. La resta de l'emissora, de la 

programado i tot aixó, com va? Vull dir, funciona ia inércia de sempre? És difícil 

de canviar...

-No, jo he sigut sempre molt perfeccionista amb aixó i tenia idees molt 

clares sobre el que era el contingut i la forma de la programació i lluitava. Em vaig 

enfrontar molt a la inércia de la gent sense preparado i amb una seguretat laboral 

total, i aixó és molt difícil de fer-ho. Em vaig fer molt odiós. Gent que no volia 

progressar, que volia el seu sou i continuar... Em vaig oposar molt i vaig ficar prou 

col.laboradors, sempre de gent que tenia il.lusió professional, i aixó va moure 

l'altra gent, eh? Va ser un incentiu bo, pero jo he despertat molta oposició, i 

sentiments molt favorables entre els amics i la meua gent, els meus companys. 

Per exemple, la meua intervenció va ser efectiva quant ais continguts de la 

televisió. Vam guanyar un premi de l'exércit per unes maniobres que van fer, 

perfectes, en blanc i negre. Érem molt pioners. Pérez Boix em va ajudar a alió i la 

gent estava il.lusionada. S’hi notava la imperfecció técnica que patíem, cosa que 

comparat amb les obres d'avui, imagina't el que es pot fer avui sense contingut; tot 

forma. Ara sí que McLuhan, el missatge és el mitjá, s’imposa; el missatge ara és la 

tecnología del mitjá que encara és pitjor. Aleshores tot tenia eixe contingut, 

intenció, forga expressiva, intenció sobretot, la gent notava una intenció 

comunicativa forta i aixó t'ho agraien molt. Després el que es podia aconseguir ja
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no era tant, pero la intenció era molt bona i, bo, la gent va aprendre molt i bé. Jo 

cree que hi ha d'haver prou intervenció en els continguts de les emissions.

-En aquella época la programado propia ora molt curta, no?

-Sí, molt curta. En rádio teníem dues freqüéncies, la de Rádio Nacional i la 

de Rádio Peninsular, ho récordes? Era Passaig de fer publicitat, i alió em va divertir 

molt, encara que era una putada, perqué, ciar, els mitjans fan eixes trampes, pero 

no és serios; pero bo, em va divertir personaíment molt, perqué va ser el meu 

primer contacte amb el fenomen de la publicitat i vaig trobar que alió tenia certa 

grácia també. El que passa és que el mitjá públic no hauria de fer-ho mai. Rádio 

Peninsular tenia tot el dia, tenia unes hores d'emissió inacabables i vam fer moltes 

coses. Vaig tindre amb mi a Agustín Remesal, que era un llicenciat en Ciéncies 

Polítiques, que el van fer periodista en els cursos de la Facultat de Ciéncies de la 

Informació que vam tindre a Valéncia. Van eixir llicenciats moltíssims companys 

d'ara. Alió era una tutoría oficial de la Facultat de Madrid que jo dirigía. L'actual 

conseller d’Economia i jo; ell explicava economía per ais periodistes i jo explicava 

la resta i...

-Récordes així algún programa o alguna cosa que tinguera més...

-No va haver res tant destacat com perqué jo me'n recordé. Aixó és la 

veritat, més que programes, hi havia encerts aíllats, pocs o freqüents de vegades, 

peró aíllats.

-/ el model era el de rádio convencional, no?

-Era la rádio convencional que aleshores era molt més rígida, era férria i a 

més la treballaves un poc com si fóres un enginyer, no?, de 10 a 12 la música 

clássica, perqué no eren els grans blocs que ara si...

-Són per ais magazines...

-L'ómnibus ha salvat eixa mena de perol, no? Peró aleshores no era 

l'ómnibus que va vindre després. Jo l'ómnibus el vaig prendre de Televisió 

Espanyola, el vaig inventar treballant a Madrid, ja quan em van tirar d'ací. Me'n

409



vaig anar l'any 78 a Londres i l'any 79 ho vaig deixar, perqué jo no volia estar a 

Londres, jo volia vindre a la lluita, jo m'havia fet militant del Partit Socialista l'any 

76 quan alió encara no era oficial, no era legal. L'any 77 ja ho era. Jo volia lluitar 

amb la meua gent per les eleccions que venien i vaig estar tres anys del que 

diuen en televisió i rádio de pasillo, sense cap lloc de treball, cap missió, cap 

fundó, simplement hi anava. Per no tindre cap cosa a fer, vaig fer les coses més 

interessants probablement. Vaig comengar a fer coses en la Comunitat Europea i 

vaig comengar l'ómnibus aquell, vaig comengar a treballar un ómnibus de 

sobretaula que ja havia inventat feia temps, que era el "Buenas Tardes". Bo, vaig 

fer moltes coses a Madrid durant eixos tres anys, peró venia a Valéncia. Vivíem ací. 

He estat molts anys anant a Madrid. Eixa carretera me la conec perfectament. Jo 

he tingut sempre una vocació de valencia que ha sigut el que ha marcat la meua 

carrera... negativament, perqué si jo haguera continuat a Madrid, puix haguera 

sigut alguna cosa més...

-Hagueres continuat progressant...

-Com han fet tots. La meua dona sempre m'ho diu. Ella sí que es va adonar 

perfectament i m'ho recorda ara que jo era un boig per Valéncia...

-Vistes les coses com han anal.. Entrant un poc en els condicionants 

legáis de l'activitat periodística: segrests, multes, processaments, censures, 

autocensures...

-Vols dir en la transició?

-Vull dir, ¿quan es veu el el primer canvi important en les coses que es 

poden fer i es poden dir? Perqué jo tinc la impressió que la transició política i la 

transició deis mitjahs no són coincidents en absolut

-No es corresponen. Cree que tots hem tingut, tots els professionals deis 

mitjans, en els moments en qué vam poder, no tots, peró molts, vam fer alió que 

podia ser; mostrar la punta de l'iceberg, no? Peró tots sabíem que sota aixó 

estava ocult el drama de la nostra incapacitat per a canviar, eh? Aixó ho sabíem i
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quant a aixó encara no he vist el canvi. Eixe canvi encara no ha vingut a Espanya. 

La comoditat deis professionals aleshores era total, ningú arrisca res, 

l'autocensura és un fenomen tan normal com respirar, no? Ací, la societat té un 

enemic que és la veritat, és un enemic immens, i aixó ho sabem tots els 

periodistes i ho practiquem, ara i aleshores. Ara sí que podría dir coses, peró qué 

collons, aixó...

-H/' apareixen altres censures?

-Les censures fáctiques. Jo he tingut una experiéncia en un programa que 

he deixat de fer, fa no arriba un any, en Onda Cero. Tenia una hora diaria de 7 a 8, 

en la freqüéncia amb més ámbit d'audició d'Onda Cero a Valéncia. Aquell 

programa de rádio va tindre la máxima audiéncia a Valéncia tot el temps. I l'he 

deixat perqué ni a ells els interessava i, home, jo fins i tot he perdut un amic per 

una crítica que va fer Juanjo Pérez Benlloch. A Juanjo el duia tots els 

dimecres.Juanjo és pura matéria inflamable, bo, puix va fer un comentan i jo he 

perdut, en la Televisió Valenciana, he perdut uns amics, peró no veges com, eh? 

Tenia un projecte de programa i va i desapareix.

-Per una crítica de televisió?

-Vam dir alguna cosa d'Amadeu , alguna cosa de la televisió pública 

valenciana i em van fer pum, pumba! Ciar, si aixó no t'obliga a a autocensurar-te tu 

em dirás que...

-Sembla que el canvi s'ha produít un poc de la següent manera: primer, hi 

ha el control de l'estat, dins del franquisme, de tots els mitjans de comunicado, 

d’una banda, perqué la major part són públics, en televisió tot i en rádio 

prácticament, perqué només actúa la Ser i la cadena Popular, que és de 

l'Església, amb concessions, sense poder fer informado, i fugen deis temes 

polítics i culturáis sistemáticament. En la transició es planteja la liquidado, en 

l'ámbit de la premsa, de “los medios de comunicación social del Estado” . 

Després es passará de la censura política franquista a la censura económica, a la
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valorado deis mitjans en termes de rendibilitat económica.

-A Televisió Valenciana hi ha un home que és el cap d'informatius, Elíseo 

Lizarán, que va ser el meu protegit en Aitana, i va eixir de la tutoría de Ciéncies de 

la Informado, va ser el número 1, estudios, serios. És un bon xic i aixó és el que 

necessitava Amadeu, molt bon professional; i aixó és el resultat, els informatius 

de Televisió Valenciana que sense adonar-te no diuen res. Jo tinc la teoría, he 

estat pensant-la, que és que tots som molt sepulcres blanquejats, i que agó no es 

diga mai. La famosa barojiana fira deis discrets, eh?, la “Feria de los discretos” de 

Baroja que és una novel.la que caldria tindre-la molt seriosament. Aixó és 

Espanya. Qué hem de fer? Esperar, perqué no hi ha més collons, és qüestió de 

generacions fins que arribem al moment en qué la gent diga: “peró qué diu vosté”, 

és a dir, que en una redacció quan un director diga: “a en tal l'han tirat de la 

redacció” i tots diguem: “per qué?” Peró encara no hem arribat.

-Vols dir que el problema és que la gent accepta com a lógic i normal la 

submissió al poder que siga.

-Mira, a la millor guanyem més diners si ens clavem amb Tamo; mira tu el 

plantejament, a la millor dient la veritat la gent compra més periódics.

-H/ ha una qüestió que valdría la pena tractar; el problema, si es vol veure 

com a problema, hi ha gent que diu que aixó no és problema, de la impossibilitat 

en rámbit de la premsa escrita d'haver pogut consolidar el tercer diari. El 

successiu fracás de tots els intents.

-El Diario de Valencia es va enfonsar no solament perqué estava mal 

administrat, sinó perqué, naturalment, Levante i Provincias el van enfonsar. Ara 

bé, hi ha un espai teóric per al tercer diari i per al quart diari, eh?, perqué Tarea 

metropolitana i... A més, la premsa comarcal i els bims. En termes económics, el 

producte "diaris" és un producte desprestigiat. Si el producte la gent no Taprecia 

molt, no el valora molt, ja n’hi ha prou amb dos. Jo he viscut a Anglaterra molt de 

temps, i he d'admetre, tots ho sabem, que la premsa británica és fantástica. Per a
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mi, eixe producte periódic era un vici. Els diumenges, els dissabtes m'amagava on 

poguera amb un bon diari i gaudia, i no m'ho podia acabar, i retallava i guardava. 

Et fas una biblioteca amb les coses que publiquen eixos periódics. Collons! Tira't 

ací el País, l'ABC, tira't el Levante o Las Provincias, dominicals o no dominicals, a 

veure que retalles! Molt poc. És un producte molt pobre. Com n'ha de náixer un 

altre? Hi ha resisténcia económica, de mercat, perqué el producte no és acceptat 

com un vici, com una mena de necessitat. Cree que eixa és la gran rao de fons, o 

siga que la culpa que no hi haja un tercer diari són els diaris, que són tan dolents 

que no deixen lloc a qué n’hi haja un tercer. Eixa és la teoría.

-Jo tinc la impressió que alguns periodistes, en algún moment, tenen una 

Identificació tal amb els objectius polítics de la transició, que no saben on 

comenga el professional i acaba el militant; hi ha una simbiosi total. I en relació 

amb aixó, una qüestió que també voldria que parlárem és I1actitud deis partits 

respecte ais mitjans de comunicado.

-Jo no he patit eixa patología professional, i ara que m'ho planteges, he 

pensat per qué no l'he patida jo, si jo era un militant socialista. La meua militáncia 

a un partit polític sempre l'he explicada com a garantía que mai podría fer-li cap 

favor a eixe partit, sense la militáncia qualsevol pot fer qualsevol cosa; peró si ets 

militant no pots, perqué és evident, qualsevol cosa que faces és una trampa. Aixó 

a mi no m'ha passat. Per qué? Perqué jo estava molt format i perqué jo sóc molt 

professional, perqué he estat molt de temps fora i la veritat és que jo sóc molt 

professional de les meues coses, i no per virtut sinó per necessitat. Eixa confusió 

entre militáncia política i periodisme és constant, está en els titulars de tots els 

periódics, a tot hora. En la transició alió era impressionant, claríssim. Alió ha 

desvirtuat el periodisme, un altre vici en qué hem caigut necessariament, perqué 

ciar és un país que ha patit una situació molt especial des de l'any vint-i-tants. 

Aixó ha desfet qualsevol possibilitat de creixement social de cap tipus. Els 

periodistes han caigut en la trampa. I ara també, puix si sents la tertúlia de Luís del

413



Olmo o qualsevol tertúlia deis grans periodistes, sempre veus la inclinació militant 

de tot el món. La gent el que vol és l'interés, la informació és fantástica. El temps 

que et dona un oient o un lector, te'l dona sempre instintivament esperant la 

recompensa que ha d'obtindre, plaer o informació, o el plaer de la informació, o 

un plaer especial que pot donar-te Manolo Vicent, puix a la millor no t'informa molt, 

peró collons, ah!, és un castell de focs.

L'any del Congrés Socialista d'Alacant, el vuitanta-sis, jo pertanyia i pertany 

a l'agrupació socialista de Picassent, quan vaig llegir les ponéncies em vaig 

adonar que jo havia de fer alguna cosa, i vaig convéncer la meua agrupació que 

els socialistes havien de deixar en llibertat els mitjans de comunicació i que 

guanyaríem molt a la llarga, i férem una esmena. Está acceptada i publicada. La 

tradició de dretes és el segrest de la informació. Si nosaltres tenim sempre 

missatge, per a qué collons volem segrestar. Si és que volem fer una altra cosa, 

que ho diguen i jo me n'eixiré del partit, i molts d'ací també; peró si no, ais 

socialistes, al Partit Socialista Obrer Espanyol li convé dir: feu el que vulgau. 

Nosaltres hem d'oferir ais mitjans, ais professionals deis mitjans, la protecció 

política total de la seua independéncia, a canvi de no deixar-se segrestar. Si 

t'entregues, no em digues més que és perqué no tens protecció. Tu fixa't si 

l'esmena tenia collons. Bo, puix Rafa Blasco va negociar amb mi; si tu votes per 

ací, jo et vote per allá i tens prou vots i la traem i tal i tal, i vam consensuar el tema i 

va eixir. T'ho dic perqué aixó contesta la teua pregunta. Está claríssim. M'havia 

oblidat que estávem gravant.

-Está la ponéncia, pero després la práctica..

-Res, res, no passa res, home. És un farisaisme de teatre, és kafkiá. No hi ha 

respecte ais principis, i aixó és ben ciar. La conseqüéncia professional 

periodística, d'eixa situació, és la que estem patint. I ara vés a una Facultat de 

Ciéncies de la Informado a veure qui ho ensenya.

-La formado deis ¡oves actuáis en el periodisme és cada vegada més de
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carácter instrumental i menys crítica. L'operació de compra del Levante, tu quina 

opinió tens de l'assumpte?

-Jo sé que eixa és una operació en qué Lerma ha intervingut, que rayala 

totalment i que els diners, els que hagen fet falta, hauran eixit d'on hagen fet falta, 

que per aixó hi havia una Caixa Provincial d'Estalvis. Com jo sempre m'he allunyat 

d'estes coses, perqué em donen prou angúnia, puix no tinc molta informació. El 

que sí sé, tinc la seguretat, que l'operació és una operació socialista, extraoficial, 

ciar, el partit d'aixó no se n'assabenta.

Hi ha una cosa interessant. Quan vaig estar de corresponsal a Londres per 

segona vegada l'any 78, es va produir justament la caiguda del laborisme. Hi 

havia hagut un triomfalisme laborista immens i una gran vaga, la gran vaga del 

port, que va deixar Londres sense aliments, i la gent va dir prou i, a més, el cástig 

ha de ser immediat, i allá va vindre Margaret Thacher. Hi ha un cert paral.lelisme, 

sense implicacions informatives. Alió va succeir sense una participació de la 

premsa que no fóra normal a favor de l'opinió, perqué, ciar, tot mitjá d'informació 

ha d'anar a favor de l'opinió. Si va en contra, mor immediatament. La premsa 

británica en aquell moment va reflectir totalment la realitat del moment. Ací no. Ací 

hi ha una malversació, no és fidel el reflex. El socialisme en la premsa ha produít 

una gran disfunció. A Anglaterra no va haver disfunció, es va produir un triomf de 

la dreta. A Austria va passar el mateix i va ser normal la caiguda del socialisme. 

Ací la disfunció creada peí segrest immens deis mitjans que estem parlant a 

Valéncia, d'un segrest claríssim a la televisió pública, les influéncies en la rádio...

Perdona, tornant al tema, l'operació va ser clarament duta per les altes 

instáncies de Lerma i els seus ajudants. Lerma! Lerma! És una fe autócrata, molt 

ilest, peró és un autócrata, és un home fort i coneix les febleses del sistema i les 

utilitza com qualsevol dictadoret, eh? A mi em va tirar Lerma d'Aitana directament. 

El cabreja moltíssim que jo li ho diga, i ho vaig dir públicament al dia següent.

-Com va anar la cosa?
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-Primer va haver un muntatge: Sancho ha fet publicitat indirecta en Aitana. 

Hi havia un company meu al Consell d'Administració de Rádio Televisió 

Espanyola, Luís Enciso, que es va fer eco d'alló, i va dir-ho al Consell oficialment, 

peró a mi ningú em va dir res, perqué si em diuen aixó van al jutjat immediatament 

i es foten, per aixó no t'ho diuen, no poden, no pots fotre'ls, no t'ho dirán, et poden 

cessar, peró no t'ho dirán; peró com que jo em vaig assabentar, li vaig escriure una 

carta impressionant que l'acollonira, a tope, a mort, i eixe ja no va "retxistar" més. 

El que jo havia fet era el següent: un gran reportatge de la taronja, hi havia una 

historia immensa, hi ha una historia inédita. Vaig comengar dient que l'arbre del 

paradís, el pomer, és un taronger, i vaig tractar de demostrar-ho climáticament. On 

hi ha pomes, no pot haver un paradís, on hi ha taronges sí, el paral, leí 40, l'índic i 

tal, i jugava amb aixó i feia una teória romántica, de ficció. I continuava fent la 

historia de com la morera va morir, de com van dur els tarongers de Mallorca, i 

1'exportació, i els bous de Castelló; tot aixó era precios i, a la fi, hi havia imatges 

d'exportació i, com que no tenia diners, com havia de fer jo les imatges 

d'exportació? Qui em podria ajudar a mi sense un gallet a fer alió? Algún 

exportador. I li ho vaig demanar a Pascual Hermanos. Un camió amb taronges. 

Agarreu-lo, aneu darrere, davant d'ell, feu tots els plans que vulgueu, ell parará 

quan li digueu. I arribárem a París i vaig ficar eixe camió per dins de París, no 

teníem ni permís per a filmar, un camió immens valenciá i l'Arc del Triomf i, ciar, 

de vegades es veia Pascual Hermanos. Alió va ser publicitat indirecta treta per 

Sancho que vaig treballar moltíssim i debades per aixó. Tu creus que aixó és 

publicitat indirecta?

-És la contrapartida per haver-te facilitat tot aixó.

-Em van fotre amb aixó en el Levante; Ferran Belda que és un home que...

-Aixó qué era el vuitanta?

-Vuitanta-quatre.

- Qui manava allá, al diari?
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-El director era Jesús Prado, que va ser alumne meu de l'Escola Oficial de 

Periodisme de Madrid, perqué vaig ser deu anys professor de l'Escola Oficial de 

Periodisme. Fixa't en deu anys |a quantitat de periodistes espanyols que han 

passat per les meues classes. T'ho dic per com és la premsa a Valéncia, un 

periódic a qui diuen: anem a per Sancho, i són capados de qualsevol cosa. No es 

van ficar més amb mi, perqué jo este xalet, per exemple, ja el tenia fet, que si no. 

Si entres en el sistema, puix tens el teu medi i pots treballar; si te n'ixes del 

sistema, puix immediatament has de desaparéixer. Eixa ha sigut la meua historia, 

desaparéixer. Tot perqué sóc normal, perqué no sóc més que un tío normal, 

perqué vaig tindre la mala sort de náixer un poquet ingenu, un poquet imbécil, i a 

més que me'n vaig anar fora en un moment de la meua formació que em va fotre. 

Vaig estar dos anys ais Estats Units fent periodisme i televisió i, ciar, quan vaig 

tornar ací ja era un altre, ja no podia, em vaig fer un músic d'una altra... feia 

música dodecafónica. Sóc un testimoni d'una perspectiva. No conserve molt, peró 

claus sí que cree que en tinc, perqué de vegades he hagut de buscar-les dins de 

mi per tal d'explicar-me, a mi mateix, les coses que em passaven.

-Aixó connecta, un poc, al fil del que estem parlant, amb alió del periodista 

militant, el poder polític... les represálies.

-Els únics que han pogut castigar han sigut del Partit Socialista

-Tens el teu cas, com tens el cas, per exemple, en aquests moments, de 

Toni Mestre, que és simplement la segona veu d'un informatiu de Rádio Nacional 

d'Espanya en castellá.

-En castellá?

-En castellá.

-Amadeu Fabregat i ell es duien molt malament. Es van barallar fa molts 

anys; ambdós tenen eixe sentit un poc diríem de brega de mercat; si es barallen, 

es barallen molt, molt. És una dilapidació. Quan u está en una situado de 

responsabilitat ha d'usar criteris racionáis i professionals. No hi ha variado entre
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UCD, Franco o el PSOE, és tot el mateix, és Espanya. Per tant, si estem parlant de 

la popularitat i de la valoració, de Pacollida d'un producte, parlant en termes de 

mercat de comunicació, i estem fotent els elements que poden millorar el producte, 

estem fotent el mercat, és a dir, estem fotent la demanda del producte, perqué el 

nostre producte perd, perqué va incorporant gent nova, gent que no aporta res, 

que ha d'aprendre a tota velocitat, i l'empobriment del producte és successivament 

major, perqué va excloent. Juanjo (Pérez Benlloch) és un tío que amb els detectes 

de la seua explosivitat pot ser que per a director no servesca, peró és un 

comentarista impressionant i, si no juga a la contra, Juanjo és el més constructiu; 

per dins és molt ingenu també, és un home bo, positiu, no com molts altres, eh? 

Peró per qué és destructiu i per qué és negatiu? Puix perqué és un marginat, és 

crític. Collons! Puix l'heu fet així vosaltres. És així per ells, perqué els que valen 

no poden fer el joc, i van fora. No em sorprén res. Passará i seguirá passant.

-És prou béstía el punt a qué es pot arribar en prescindir de criteris 

estrictament racionáis i professionals en la gestió deis mitjans.

-Tot és discurs. La dissociació entre el discurs i la realitat de la seua actitud 

era total, divorci absolut. En la transició socialista Túnica fínalitat perseguida era la 

suplantació d'una part de la societat espanyola que estava en el poder. Aixó és el 

que féu Alfonso Guerra que dirigia l'operació de substitució deis que manaven a 

Espanya: suplantació total, perqué eixa és la manera de canviar aquest país que 

no ens agrada, eixa és la justificació, anem a llevar a tots i a posar-nos nosaltres, 

perqué així farem un bon país, que no ens agrada com és ara que són tots fatxes, i 

anem a fer tal. I entren i es demostra que els vicis i detectes deis fatxes els duien 

ells exactament igual, peró que la seua cobdícia, la seua ambició i la seua 

necessitat, perqué no tenien res, era major; la seua cobdícia augmentava, perqué 

la rapinya havia de ser més rápida. Collons!

Jo, amb Lerma tinc una experiéncia fabulosa. Alfons Llorens, un altre gran, 

un tío que a la fi ha entrat en el túnel, perqué ha de viure, li agrada viure, és
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alcalde del seu poblé i aixó está bé, bo, está dins de Taparen. L'any setanta-vuit, 

quan era redactor de Televisió Espanyola, és un deis que jo vaig ficar, vam tindre 

un diñar amb Lerma. Me'l ya presentar ell. Jo ja era del partit i ell no. Jo no 

coneixia al meu secretan general i ell si. Albinyana, home misterios, era totalment 

una altra cosa, molt més normal, el que passa és que no hi ha comparado. Lerma 

és un metall. Bo, vam comentar a diñar i jo vaig comengar a parlar, i ara, amb 

perspectiva, he vist, he recordat i he justificadla impressió que vaig tindre 

immediatament. Quina va ser? Que Lerma es va adonar immediatament de qui era 

jo i va dir, collons este! I tan ciar com aixó, perqué vaig parlar del nacionalisme de 

Valéncia, del País, perqué vaig exterioritzar una gran il.lusió. Aixó no és el que jo 

vull, degué pensar, i a més brillant.

-No interessen militants ¡ilusionáis i amb ganes de fer?

-I brillant, perqué jo era un home brillant, venia deis mitjans i tenia molt de 

costum de parlar i tenia una imatge fabulosa. L'any vuitanta-dos, per exemple, 

vaig presentar Felipe González en la plaga de bous de Valéncia. Peró Lerma em 

frenava immediatament, perqué no sóc un home que li puga valdré per a res i aixó 

venia al tema...

-De les connexions, els condicionaments, les supeditacions de la política i 

sobretot el tema deis represaliats de la transició. És quan et tiren del centre 

territorial de TVE la segona vegada?

-Aixó té una explicado clara, aixó és Amadeu pur, que és un home 

excepcionalment intel.ligent.

-Aixó no li ho nega ningú.

-Dones ell diu, bo, la Televisió Valenciana ja estava parladíssima amb 

Lerma, aixó era un procés que ja estava encetat i Amadeu va pensar; jo com he 

d'accedir directament a una direcció d'un gran mitjá comunitari públic? Amb un 

rodatge. Si jo tinguera un rodatge en la televisió que hi ha ara... I li ho va dir a 

Lerma. Aixó está claríssim, em va fotre Amadeu, ho veig ciar. Fixa't bé que aixó per
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a la historia és important. Jo li vaig donar a Amadeu la primera entrada, tota la 

seua fama, De Dalt a Baix, jugant-me-la jo, que ell no es jugava res; després li vaig 

ensenyar tot el que sap de televisió, i aixó ho diu ell sempre, i li vaig preparar un 

equip, perqué ara té el director de la TVV, Rafa Cano, que és un ex-realitzador, 

ajudant de realització de TVE, María Luisa del Romero, Elíseo Lizarán, 

enginyers, els millors técnics. Tota la plana major sense excepció estava formada 

per mi des de feia anys, li la vaig deixar i va entrar, la va agafar. És un home molt 

més hábil que jo per a tractar la gent, molt més hábil, és molt millor director que jo, 

jo sóc impacient i no et diré que violent en el mal sentit, peró tinc una violéncia 

trágica, vull les coses tan ben fetes i sóc tan impacient. L’operació li ha eixit rodona 

a favor del sistema, perqué Amadeu Fabregat haguera fet una televisió molt 

interessant si haguera sabut que podia fer-ho; aixó está ciar per a la historia. 

Amadeu Fabregat és un home capag perfectament de fer una gran televisió 

pública si no haguera tingut necessitat de vendre-la, peró l'ha veñuda.

-Així que hi ha moltes coses que només es poden expiicar des de la clau 

política, no?

-Aixó és pura desvergonya.

-En termes més presents, un poc globalitzadors, com veuríes la situado 

actual al País Valenciá?

-Home, jo pense que les coses van per la comarcalització, peró van perla 

disgregació, hem arribat al cantonalisme real grácies a la desvertebració 

practicada per Lerma que no li ha convengut mai la vertebració peí que siga. Eo, 

rádio, tenim les emissores de rádio que pertanyen a xarxes estatals, Onda Cero, 

Antena 3, Cope, Ser, Rádio Nacional, puix totes treballen a partir del cap i per tent 

el que arriba ací és un temps testimonial, d'emissió marginal total, sense 

presupost de col.laboracions, sense poder formar res, sense poder construir cap 

producte propi. La Direcció General de Mitjans de la Generalitat vol lluitar contra 

aixó de paraula, sempre estem en el discurs, peró com tot és temporal i las
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eleccions van i vénen, puix ells diuen: no ens enfrontem. Valencia no té cap radio 

propia més que uns productes de merda que tan riure, arquetipus d'una 

tradicioneta urbana fallera, cada vegada més fallers i cada vegada més podrits de 

Mengua i més podrits de contingut i de filosofía. Ho veus en els col.loquis: tot és 

molt pobret i va caient sense remei. Televisió, qué vols que et diga. Aitana está 

ranciadíssima, está deterioradíssima humanament, perqué hi ha un equip humá 

que no ha tingut cap des de fa molt de temps. De la televisió pública valenciana no 

cal que diguem res, o tu vols que diguem alguna cosa?

-Com tu vuígues.

-És que no cal, tot el que jo diga ja ho sabeu tots. Amadeu ha posat tota la 

seua habilitat, que és molta, al servei d'ocultar la seua finalitat socio-política que 

és recolzar el seu amic Lerma, perqué sap que és l'únic amo que hi ha i, a més, 

fent-ho de manera que els altres li tinguen por i reconeguen que és un mag i que, 

per tant, fins i tot tinga oportunitats de succeir-se a si mateix quan vinga l'oposició.

Parlem de responsabilitats históriques. Si hi haguera un infern per a la 

responsabilitat sócio-histórica de la gent, tots aniríem al foc. Ningú hem fet, de 

veres, el que podríem haver fet, per omissió, és a dir, en el temps tan important de 

la transició o d'ara, no donar-li a este poblé, desfer este poblé, deixar-lo que es 

desfaga tot sol i ajudar que es desfaga. Aixé és el que está fent la televisió pública; 

ignorar la veritat, ignorar la realitat, ignorar el tresor cultural, ignorar-ho totalment, 

prostituir-lo, passar i fer-ho tan bé que no parega, que no es note, perqué no hi 

haja reacció, perqué per a reaccionar contra la televisió pública has d'estar un poc 

format. El públic ja no reacciona. El panorama és horrorós, no és que siga roíneta, 

tant de bo fóra roíneta. És que és perfecta, la Televisió Valenciana és perfecta. Fa 

un mal immens, i d'aixó es tracta.
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CAPÍTOL 11

Sempre hi ha hagut el recel que, qui ha pres la 

iniciativa,té intencions malsanes
ENTREVISTA AMB ROSA SOLBES. 11 DE MARQ DE 1993

-Com foren els teus inicis en el períodisme?

- Uf! Són tan antics que és la prehistoria. Després d'algunes experiéncies 

insólites per a l'época, experiéncies escolars. A l'lnstitut Jorge Juan d'Alacant 

féiem una revisteta, cosa que a l'época no s'estilava. Llavors és quan comenga a 

picar-me el cuquet del periodisme. Després una experiéncia d'unes pagines per a 

joves, que tampoc era gens freqüent, al diari Información del "Movimiento". El 

director era Félix Morales, un senyor molt del "Movimiento", pero que li va donar 

per aixó. Evidentment, eren unes pagines blanques, és a dir, no hi havia més que 

pirules nostres, de les persones de l'lnstitut, xics i xiques.

- Amb tota la innocéncia del món.

- Sí. Alguna experiéncia de viatge, alguna reflexió, pero, tot molt mongil, 

diría jo. La qüestió és que alguns ens interessem per aquell rotll i jo acabe 

professionalitzant-me. Vaig a l'Escola de Periodisme de Valéncia, la qual depenia 

de l'arquebisbat. A partir de comengar els estudis i comprovar que alió 

m'agradava, ja comencé a donar passos més professionalitzats. La precarietat de 

l'Escola i la impossibilitat de fer practiques a Valéncia, perqué jo no coneixia 

ningú, no tenia "enxufes", no tenia parents en la "prensa del Movimiento", ni en la 

cadena Cope, ni res d'aixó, és quan comencé a treballar a Primera Página, just en 

el moment en qué J. J. Pérez Benlloch está de redactor en cap, no esta va de 

director encara, pero alguna cosa apuntava que hi havia alguna cosa interessant 

per allá. En principi, la cosa interessant era que el diari no pertanyia a l’Editorial
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Católica ni al "Movimiento", cosa que, fins a eixe moment, havien estat les dues 

úniques possibilitats. Primera Página és una historia atractiva per a una persona 

que vol comengar a aprendre alguna coseta que no siga en apunte o en Hibres i, 

malgrat que és un diari d'anar per casa, la historia és bonica, hi ha gent jove. 

Llavors és quan comencé a treballar en un diari de veritat. Primer comencé anant 

només els estius, estius llargs de tres i quatre mesos, i després acabe quedant-me 

a l'hivem, perqué Tinterés de l'Escola només era arribar a teñir el títol.

-L’época de qué parles correspon encara a l’ambient opressiu del 

franquisme. Com es vivia aixó mateix en el treball de periodista?

- Allá al diari hi havia molts nivells; jo, per exemple, no tenia un problema 

especial, perqué estava aprenent i em dedicava a coses relativament blanques. 

De fet, un dia vaig anar a la presentado d'un organisme i em vaig perdre, vaig 

haver de tornar al diari i buscar un company més foguejat en aquests temes. Vull 

dir, jo no feia coses excessivament compromeses, tenia denou, vint anys, i no tenia 

ni idea. Pero, sí que es van patir al diari expedients i conflictes, alguns fins i tot 

divertits vistos des d'ara. Hi escrivia Vicent Ventura i altres nacionalistes amb 

pseudónim, cosa que propiciava la direcció. Informativament parlant, hi havia 

molts problemes. Per exemple, allí es va comengar a fer crónica laboral quan ni 

tan sois a Valéncia es feia, de "Sindicatos" que déiem en aquell moment. Aquesta 

informació de conflictes laboráis la feia José María Perea. Enrique Cerdán Tato 

també hi treballava de redactor i es dedicava a fer coses d'ajuntament i va iniciar 

alguna cosa sobre les associacions polítiques; ell estava al PCE i clavava el que 

podia per dins. Ara, l'ambient general era realment ofegador. Jo no el patia 

directament en el meu treball, peró, s’hi respirava.

- I quan alió tanca, qué fas?

- Com que encara no havia acabat els estudis, torne a Valéncia i faig les 

reválides, que era Túnica cosa un poc més complicada. Després comencé a fer 

una revisteta de Benidorm, Ciudad, la qual era una sucursal del Ciudad d'Alcoi,
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que saps que dirigía aquell nazi, Rafael Coloma. No és broma, era un home que 

tenia l'esvástica a l'entrada de sa casa i bustos de Hitler. El Ciudad de Benidorm 

realment no tenia més relació amb el d'Alcoi que la manxeta, el permís, el registre i 

el director nominal, que era ell, perqué estava ben vist peí régim; era també una 

revisteta molt blanca, molt turística, relativament comercial. Com que jo no tenia 

feina, m'oferiren dur-la técnicament, era la periodista. Ai, no¡ Primer va ser La 

Marina i després el Ciudad. Disculpa, pero és que ja fa tant de temps. La Marina 

tenia la seu a Alacant en teoría i, en teoría també, estava dirigida per Marisa 

Ortega, que era la persona que tenia el títol de periodista en aquell moment, a més 

de no estar assenyalada i ser de bona familia. Pero, de fet La Marina es feia a 

Valéncia, a la seu del gabinet Sigma, la disssenyava Tomás Martínez, jo feia 

reportatges des d'Alacant i també m'encarregava del procés d'impressió, perqué 

la impremta estava allá. I cree que va durar vora un any.

-L'experiéncia de La Marina, quant a l'ambient que parlávem adés, és 

sembiant?

- Sí. Tot i que jo no ho vaig viure de tan a prop, perqué el meu contacte 

habitual era telefónic. El problema de totes les publicacions pressumptament 

critiques d'aleshores, i d'ara també, és el comercial, i aquest problema sí que el 

detectava, perqué, com a delegada en Alacant, passaven per les meues mans 

moltes coses. La seu central era a Alacant, on arribava tota la correspondéncia, 

alguna gestió vaig haver de fer també amb hipotétics anunciants. Hi havia un llistat 

d'anunciants, els qual eren els que, al remat, havien de permetre la pervivéncia de 

la revista, i eren tots de la corda. Per tant, no hi havia una política comercial. 

Vendre un anunci a una persona era demanar-li una subvenció. Tots els 

anunciants que vaig tractar eren amics de Ventura, amics de Pérez Benlloch.

- Gent de l'oposició democrática.

- Sí. També algún empresari del PCE. Ciar, aixó no és una cartera de 

publicitat normal. D'altra banda, cal considerar dos factors: un, el boicot polític;
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I'altre, el fet que la revista La Marina no va tindre temps de consolidar-se, no era 

coneguda. Jo recordé anécdotes, divertides ara, com que anaves a fer un 

reportatge i cridaves per teléfon de part de la revista La Marina i et preguntaven 

¿de la Comandancia de Marina? Contestaves i et tornaven a preguntar: ¿i de qué 

parla, de barcos? Tot i que no tenia cap vocació minoritária, només era coneguda 

ais cercles restringits. Si mires els exemplars, era una revista d'informació general 

no massa elitista. No hi havia diners per a fer campanyes de promoció, eren els 

subscriptors de sempre que són els que acaben, o acabem, pagant les 

publicacions alternatives, i aixó no és suficient.

- I després de La Marina vas al Ciudad de Benidorm.

- Sí. I després al Ciudad d'Alcoi, que és on em va pillar la mort de Carrero 

Blanco. Quan jo vaig entrar al Ciudad d'Alcoi, estava Juan Gabriel Cort de gerent, 

que és qui em va buscar a través de Pérez Benlloch. Prácticament alhora, ens 

n'anarem tots dos, perqué ja no hi havia diners. Darrere d'alló estava la Caixa 

d'Alcoi. A partir d'aquell moment, és quan se'n féu carree José Vicente Botella i el 

feren quasibé diari, bisetmanal o trisetmanal, és a dir, que el Ciudad va canviar 

molt. Mentre vaig estar al Ciudad de Benidorm, Rafael Coloma no intervenía per a 

res. El pacte amb ell, fet per Cort, era que Benidorm anava peí seu compte. La 

veritat és que no vaig tindre cap interferéncia, excepte un comentari indirecte, 

perqué vaig posar la mort d1 Allende en primera página i la mort de Carrero no sé 

ni tan sois si la vaig publicar, per tal de no fer-li les lloances al difunt.

-La mort de Franco significa canvis en resfera política que s'esdevenen 

molt rápidament. Va canviar alguna cosa ais mitjans de comunicació?

-Jo diría que sí. Només el fet que comentaren a aparéixer publicacions 

noves ja és alguna cosa. Una altra historia és la frustrado que ens queda sempre 

quan una cosa no es consolida, perqué, ciar, les estructures del poder comercial 

continúen sent les mateixes i, a pesar que hi ha un boom de lectura tampoc es 

consolida com a tal. Al capdavall, publicacions com el Dos i Dos, que és un
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producte de la mort de Franco, La Calle, també donen un alé diferent. És a dir, 

només que siga per aixó, sí que canvia alguna cosa. Els mitjans consolidats, com 

que continúen sent part de les cadenes de sempre, de les cadenes franquistes, 

dones es nota menys. Pero, jo pense que comencen a tolerar una certa pluralitat 

de col.laboracions, de col.laboradors, que es tan responsables del que firmen i 

que són, per altra banda, moderats, i també obrin les mans en algunes 

informacions de les quals anteriorment no podies ni parlar. El que va comengar a 

fer Barber a Las Provincias, alguns articlets d'Amadeu, com aquells del Verdurín. 

S'hi notava més a Las Provincias que al Levante. Una altra cosa curiosa també 

era que, tant a Alacant com a Valéncia, ais temps últims del franquisme, eren molt 

més progres els diaris de PEsglésia. Jo pense que el Taranconisme tenia a vore 

amb aixó. Radio Popular també feia informatius més oberts que la resta de les 

cadenes. Ciar, després cada u va tornar on li tocava estar. També va passar que 

molta gent que abans no tenia cap interés en escriure ais diaris, gent que no era 

periodista de carnet, perqué no el volien o no se'ls haguera donat mai de la vida, 

proscrits polítics, van comengar a escriure ais diaris. No sé si será que jo era 

joveneta i ingénua i, per tant, entusiasta, peró jo sí que vaig notar un canvi. I aixó 

que, a mi, em va pillar la mort de Franco en un mitjá on, realment, no ho vaig notar 

en el meu treball.

-On estaves llavors?

-A Valencia Fruits. I, ciar, allí ja em dirás. Tot i aixó alguna coseta es colava. 

El Dos i Dos, per exemple, ja era una altra cosa.

- Sí. Aixó és al 76. ¿ I quan comenga a notar-se en l'exercici de la professió 

una certa llibertat per a dir les coses?

- Aixó t'ho podría contestar millor algú que estiguera en algún mitjá deis 

forts, perqué jo tenia Pesquizofrénia de qui es guanya la vida al Valencia Fruits i 

treballa per al Dos i Dos "gratis et amore", evidentment, el qual era el pol oposat; 

vaja, que Valencia Fruits no es que fóra una revista fatxa, peró "stablishment"
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comercial. I ciar, per a mi, era canviar de gir; peí matí fas una cosa i per la vesprada 

i per la nit en fas una altra en absoluta llibertat. Al Dos i Dos es tractava, 

precisament, de “desmadrar-se". Per tant, jo no tinc resposta a aixó que planteges. 

De tota manera, sí que vaig notar un canvi en Ferrer Camarena, director de 

Valencia Fruits, des del seu punt de vista de negociant, de dretes, peró negociant 

per damunt de tot; un canvi d'actitud quant ais temes que els redactors, els quals 

érem tots molt progres, volíem colar, coses que fins i tot ara pense que no tocaven, 

perqué en aquella revista no pegava en absolut, per les coses que arribárem a fer, 

de reportatges socials i tal. Recordé que li vaig colar una secció fixa en qué 

informava de tots els actes per Pautonomia que s'organitzaven. I vaig relatar una 

crónica fidedigna de tots els passos fins arribar a la nonnata Assemblea del País 

Valenciá, si récordes, quan la Junta i Convergéncia intentaren organitzar un 

moviment de masses.

-La Junta Democrática i el Consell Democrátic.

- I el Consell, exacte. L'Assemblea de Periodistes sí que l'arribárem a 

organitzar. Férem unes quantes reunions relativament massives on venia gent que 

jo mai de la vida pensava que vindria. En aquell moment, donava la sensació que 

tots s’apuntaven a la democracia. De fet, jo no en convocava ninguna, d'aquelles 

persones, peró, sí que convocava la gent més jove de la redacció de Las 

Provincias o del Levante. I venien persones que, ciar, tampoc no érem faves i ja 

sabíem fins a on. Peró, en principi, a nosaltres ens venia molt bé que estigueren a 

l'Assemblea i discutir amb ells i transmetre'ls les possibilitats i tal. Aixó va ser un 

embrió de la futura Unió de Periodistes, a la qual ells ja no varen vindre, perqué 

arribé el moment que cada u es decanté per la seua opció. Mentre va durar, va ser 

un moment de reunions molt unitéries i molt interessants de periodistes, els quals 

no eren patums de la fatxúndia i s'apuntaven a la democrécia, alguns més 

sincerament que altres.

-És un moment d'incertesa, d'alló que no siga cosa que després les coses
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canvien més.

- Sí. I Tamo de Valencia Fruits, súpose que molts altres també com ell!, 

tolerava les informacions sobre els actes per Tautonomia i alguns articles d'opirió. 

Teníem una secció fixa d'opinió també, que de tant en tant ens despatxávem la 

mar d'a gust. A mi, em va dir un dia que l'havien amenagat uns quants anunciaits 

de retirar els anuncis, perqué eixa revista s'estava convertint en una cosa que ells 

no volien. Recordé també un article sobre la mort de Hallie Selasi que vaig signar 

jo i va sentar a uns quants... Em va mostrar cartes i algún telegrama de clieits i 

anunciants que deien que alió era intolerable. És a dir, també d'alguna manera 

aquell home s'apuntava. I era una persona que venia Santiago Carrillo i reunia ais 

mitjans de comunicado i ell anava a l'entrevista.

-I després a Valencia Semanal

-Quan tanca Dos i Dos, naix Valencia Semanal. També en aquella época 

havia col.laborat en Repórter, cosa de la qual ja no tinc ni recull, quan estava de 

delegada a Valéncia Marisa Ortega. Vaig estar també corresponsal de La Calle 

una miqueta després de Valencia Fruits. La primera col.laborado que vaig fer per 

a Valencia Semanal me la va demanar Amadeu Fabregat i era un reportatge sobre 

la taronja. No ens coneixíem més que d'haver coincidit alguna vegada al Dos i 

Dos, perqué ell coordinava el suplement "Quatre" i anava al seu aire, vull dir que 

venia per allá a dur la seua faena i prou. No ens coneixíem prácticament de res. Ell 

coneixia alguns treballs meus i m'encarregá alió de la taronja, li va agradar i va 

continuar demanant-me col.laboracions. El meu amo de Valencia Fruits es va 

cabrejar moltíssim, malgrat que eren coses no competitives, i em va fer un 

ultimátum al mateix temps que Ernest Sena, de Valencia Semanal, m'oferia faena. 

Així que em vaig dir: si dura un o dos anys, almenys m'haurá servit per a eixir del 

buit aquest de la taronja i fer altres coses.

-Valencia Semanal és tota una peripécia que va passant d'amo com si fóra 

una castanya calenta. Comenga amb la Unió Democrática del País Valencia,
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Ernest Sena que és el primer president del consell d'administració. Alió que 

m'interessa és com van variant les relacions segons la propietat, si és que 

realment hi ha canvis, o simplement aqüestes qüestions no es noten des de la 

redacció.

-Estávem tan embolicats en la possibilitat d'informar que la veritat és que la 

redacció no tenia interessos en les opinions. No sé si m'explique. Jo només 

notava els canvis de la propietat, tant de partit a partit com els problemes familiars 

intrapartit, a través deis editorials d'Amadeu, els quals eren claríssims i, a més, els 

firmava. I segons com interpretava ell els fets de la realitat de la marxa d'UCD, de 

les famílies d'UCD, del PSOE, intuía jo per on anava la propietat. La redacció no 

tenia relacions amb la propietat i no discutía les línies a seguir. Quan féiem els 

consells de redacció, totes les setmanes, era una cosa molt puntual per decidir els 

temes informatius. I en aixó, jo personalment, podría ser ingenuítat o l'entusiasme 

del moment, perqué estávem encantants de poder fer aquella revista, el cas és 

que no entrávem a tractar les grans línies editorials i jo no vaig notar cap censura, 

és a dir, no hi havia ninguna prohibició o era molt intel.ligent i molt subtil. Peró, sí hi 

haguera hagut temes tabú i coses d'eixes, s'haguera notat. En un altre sentit, el 

que sí que féiem moltes vegades, abans de publicar algunes coses, era consultar 

l'advocat per raons de prudéncia. Jo no hi notava la consigna. Súpose i és normal 

que la consigna existirá. Només hi hagué moments crítics, molt crítics, quan la crisi 

d'Albinyana. Recordé que estiguérem, i en aixó participárem tots, buscant la 

manera de presentar el tema, perqué tampoc no sabíem molt bé qué és el que 

havia passat. A vore qui té les claus d'aquella baralla. Fins al dia d'abans, 

Albinyana havia estat el nostre amo. De fet, Centrada al Consell d'Albinyana que 

era una risa, la magnificárem per donar-li envergadura a la institució. I ciar, quan 

Albinyana cau en desgracia, qué déiem, "han tirado a Albinyana?", "Albinyana se 

ha ido?". El titular no sé si va ser "El Consell sense Albinyana" o "Crisi en el 

Consell", és a dir, una cosa superneutra. Tota la informado del cas navegava en
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una indefinido estranyíssima. També perqué una publicado setmanal, entre altres 

coses, s'arrisca sempre a qué, en els dos o tres dies del procés d’impressió i 

distribució, els fets se li'n vagen de les mans. Va ser quan més vaig notar alió de 

com naveguem per tal de no mullar-nos.

- Quina era la relació entre vosaltres i els polítics de l'oposicó 

democrática? T'ho pregunte per la molta tinta que s'ha gastat a Madrid sobre el 

pacte o la complicitat entre partits i periodistes durant la transido.

- Jo tinc un record ambivalent. Sí que hi havia una certa complicitet; 

nosaltres els ajudávem prou i ells ens ajudaven relativament. Ens passaven 

informado i ens considerávem amics o gent de la mateixa banda. El que passa és 

que també hi havia molt de recel; per exemple, des de Tanticomunisme históric del 

Partit Socialista, ais periodistes que ells suposaven o de fet estávem més a prop 

del Partit Comunista. Com a polítics estrictes, no podien entendre que podia haver 

gent que, dins d'una militáncia, anterior fins i tot a la democracia, o dins d'una 

vinculació a una determinada formado política, poguera fer una faena que no 

tinguera a vore exactament amb aixó, és a dir, que puguera fer una faena unitária i 

honesta des del punt de vista informatiu. Mai no s'ho han cregut. Per tant, alió 

curiós és que, de vegades, semblava que l'enemic fóra més el periodista 

d'esquerra que no el de dreta. I també és donava el recel a una revista desquerrá 

que no dominaven, per exemple, el cas del PCE amb el Dos i Dos, on poaven poc 

o gens, i qui controlava eren els nacionalistes, socialistes, MC i carlins. Els 

socialistes, per exemple, recelaven de La Calle, darrere de la qual estava el PCE. 

És a dir, sempre hi havia un recel, una lluita.

- És una infravalorado del treball del periodista, perqué és considerar les 

revistes com a corretja de transmissió, en l'expressió de l'época.

- Jo et dic una cosa, no tinc esperit corporativista, peró, la paranoia 

continua. Era una llástima, de veritat. Érem amics d'aquella manera, ens ajudávem 

una miqueta, peró, sempre hi havia aixó de compte amb aquesta que jo sé que és
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del PCE, o ha col.laborat, o ha signat el "Manifiesto del PCE"; aixó per part deis 

socialistes. Els del PCE també tenien la seua historia que no volien saber 

absolutament res del Dos i Dos, perqué deien que els perjudicava. Jo, de fet, 

diverses vegades, vaig intentar que hi entraren. Després, es va tornar a intentar 

amb Valencia Semanal i amb el Diario de Valencia. Sempre hi ha hagut el recel 

que, qui ha pres la iniciativa, té intencions malsanes. També era llastimós, quan el 

temps de Valencia Semanal i després del Diario de Valencia, que polítics que es 

cónsideraven amics, anaren a donar-los exclusives a Las Provincias i al Levante 

primer que a mi. I escrivien més fácilment articles de col.laborado a Las Provincias 

que a les anteriors publicacions. Aixó va ser un fenomen depriment.

-Valencia Semanal naix en plena batalla de Valéncia. Hi ha posicions 

divergents quant al paper que va jugar la revista en aquell moment. ¿Era 

provocadora la publicado i va atiar els ánims o el seu paper va ser anecdótic, o 

com?

- Jo pense que no era provocadora. L'Amadeu de Valencia Semanal no és 

el d'Ajoblanco. De fet, ell, en aquella época el que volia era oblidar Ajoblanco i 

que ningú li ho recordara. Com a molt, alguna broma en la secció aquella de la 

"pinteta rebelde". Si vols, érem radicáis i provocadors davant els fets entorn del 9 

d'octubre durant la batalla de Valéncia, peró no davant les falles. De fet, les festes 

populars les tractávem molt bé, falles i fogueres de Sant Joan incloses. És ciar que 

un reportatge allí no podia ser com a Las Provincias o al Boletín Fallero, vull dir 

que sempre tenia un punt de crítica, peró jo no tinc la impressió que fórem 

provocadors envers les falles. En altres temes, et diría que sí.

- Et refereixes a qüestions al voltant de la batalla de Valéncia.

- Sí, l'idioma, els símbols, Phimne, l'extrerria dreta. De totes maneres, les 

valoracions que podem fer ara no valen per a aquella época, vull dir que també és 

molt fácil i molt cómode, més de deu anys després, dir aixó no es tenia d'haver fet. 

Home, jo sí que tinc coses de qué penedir-me, no et dic que no, i fer autocrítica és

431



molt interessant. També t'he de dir una cosa, no magnifiquem el poder de Valencia 

Semanal. Dir que aquella revista podia provocar en el món taller... "ni flores". Ja 

voldríem! Peró si es venien quatre mil exemplarsí Tenia influencia perqua 

arreplegava un sentiment, tenia firmes de gent considerada líder d'opinió i 

proporcionava una informació, pense, prou professional per al que es feia en 

l'época i prou valenta. Per tant, tenia influéncia en determináis sectors. Ara, el món 

taller que va participar en la batalla de Valéncia no sabia ni qué era Valencia 

Semanal ni falta que li feia. No magnifiquem el poder deis mitjans.

- Vols dir que seria injust comparar el paper de Las Provincias amb el de 

Valencia Semanal.

- Ciar. Qué més voldríem? Teñir una tal influéncia sobre la gent en aquell 

moment. Si vols, que fóra rebuda com una provocado per part de quatre feixistes, 

val.

- Parlem, si et sembla, de I'experiéncia del Diario de Valencia. L'intent més 

seriós de fer un tercer diari.

- T'en récordes que abans era el projecte Crónica? Ningú no havia vist qie 

el nom de Crónica estava enregistrat per una altra empresa i que no el volien 

vendre. Quatre dies abans d'eixir com qui diu, va ser la negociació amb els 

propietaris de la capgalera del Diario de Valencia perqué ens la deixaren.

- I al Diario de Valencia ja es pot dir que es respira un ambient normal en b 

redacció? Normal en el sentit de llibertat en el treball.

- Sí. Per contra, t'he de dir que el diari no tenia una línia, i aixó el periodista 

ho nota per a mal. Está bé que no hi haja censura, peró tampoc no és to 

l'abséncia de criteri.

- Vols dir una concreció práctica, per exemple, com el llibre d'esti!.

- Llibre d’estil no en teníem. Peró, em referesc encara més enllá. Tampoc la 

redacció no sabia per on anava la propietat. Deis xicotets accionistes, saps que ro 

se'n fa un diari. El consell d'administració pense que no tenia una coheréncia del
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que volia fer amb alió. Ells se sentien molestos o contents amb l'arbitrarietat del 

que cada dia eixia al diari. No hi havia un posicionament per part de Pempresa i, 

per tant, els informadors anávem al nostre aire i publicávem el que ens donava la 

gana. I em consta que moltes vegades molestava profundament al consell 

d'administració. Gran part de la desteta del diari va ser per aixó.

- I quan despatxen a Pérez Benlloch de director, qué passa allá? Com es 

va viure aixó a la redacció?

- Molt malament. No sabíem a qué responia i, sobretot, teníem la impressió 

que les coses no anaven avant. Eli, de fet, se la veia vindre, i aixó li afectava molt. 

Nosaltres estávem molt cabrejats i sospitávem que era un colp cap a la dreta.

- Hi hagué contactes entre la redacció i el consell d'administració per tal 

d'aclarir el que passava?

- A nivell de representants sindicáis. Malgrat que no hi havia un comité 

constituít amb massa forga, peró, bo. No teníem un consell de redacció que era la 

cosa a qué havíem aspirat des del primer moment. Evidentment, una redacció 

democrática en un diari democrátic i d'esquerres se suposa que ha de tindre un 

consell de redacció. També t'he de dir que el nivell salarial i les condicions de 

treball, la quantitat d'hores que féiem cobrant molt menys que en qualsevol altre 

mitjá de Valéncia, són bona prova que la redacció i els tallers estávem per la 

historia, érem conscients que no podíem pressionar, perqué ens hi jugávem tots la 

mateixa existéncia del diari i els llocs de treball. Tot i aixó, quant a aquesta qüestió, 

les coses no són tampoc tan blanques i negres. La redacció estava 

desconcertada, perqué no havia pogut organitzar-se, en part, perqué ni la 

geréncia ni la direcció els havia ajudat gens a organitzar-se en comité d'empresa i 

en comité de redacció i, per tant, tindre més instruments, més capacitat i més 

ganes d'intervindre davant del consell d'administració i de qui fera falta.

Amb la nova direcció de Montesinos, jo sí que vaig percebre un canvi a la 

dreta, cap al populisme, "la sección de sucesos va a ser ahora de lo más

433



importante", una orientado més groga, més comercial i molt menys compromesa 

des del punt de vista polític i ni tan sois cultural. Recordé el dia que va morir 

Sanchis Guarner. Jo havia passat a la secció de societat, m'havien passat de la 

secció de política que havia fet els primers mesos al suplement i a societat, en part, 

sospite, a ti de buscar una persona més blanca per a política. Recordé un 

reportatge en qué li vaig destapar al PSOE el Pacte de Benicássim i se'n va 

organitzar una de bona, perqué vaig tindre els nassos de traure les condicions en 

qué estaven pactant, el pacte del magnoli aquell amb tota la cosa de la llengua, 

l'himne, la bandera. Aquell reportatge el vaig traure sent ja l'encarregada del 

suplement que era el raconet on m'havien enviat perqué no fera informado 

política. Jo vaig aconseguir el reportatge i Pérez Benlloch va valorar que valia la , 

pena, i va eixir. Alió li va caure fatal al PSOE... i al PCE també, ciar.

Després d'alló, vaig deixar d'escriure de política totalment. I el dia que va 

morir Sanchis Guarner jo vaig proposar, era evident, que el tema del dia fóra eixe, 

destacat a la página tres. Montesinos, peró, tenia ja pensat que tenia de ser els 

premis de la Cambra de Comerg, premis que es fan cada any i que a les págines 

d'economia hagueren quedat molt bé amb un tractament ampli. Allá féiem uns 

consells molt práctics i molt rápids, molt de cada dia, i entraven els caps de secció. 

Jo vaig entrar com a cap de societat i vaig dir que Sanchis Guarner. Montesinos 

m'ho va discutir. Uns em donaren suport suaument i els altres no digueren res. Els 

caps de secció no tenien costum d'enfrontar-se amb el director, evidentment. 

Recordé que li vaig dir que aquell dia m'avergonyia de treballar en eixe diari. 

"Texplique aqüestes coses que poden semblar batalletes personáis, perqué pense 

que no són tan personáis. S'hi va crear una situació prou de "sí senyor". A l'hora 

del tancament, només ens quedava lluitar per aconseguir condicions 

económiques dignes, raonables i possibles, cosa que va ser impossible perqué 

ens devien mesos i, després, passárem al fons de garantía salarial. I Maldonado 

va perdre la camisa.
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- I al Noticias al Dia també estigueres?

- No. Em va proposar Pérez Benlloch que fóra redactora en cap i li vaig dir 

que no. I com jo, uns quants més. Més experiéncies precáries, voluntaristes i, 

sobretot, disbaratades, no. Ens havíem fet majors, diguem-ne. És que l'experiéncia 

del diari va ser molt dura. Valencia Semanal també, peró, quan tanca, encara 

teníem l'esperanga del diari, que tampoc no va tardar tant. Anávem fent coses, i els 

que teníem corresponsalies ens defensávem bé. Jo tenia la corresponsalia de El 

Periódico de Catalunya, on vaig estar molts anys. També feia coses per a Interviú. 

Hi havia també les publicacions institucionals, com Generalitat, La Ciutat, vull dir 

qué la gent s'anava col.locant com podia. Ferran Belda cree que ja treballava al 

Levante i no va voler vindre al Diario de Valencia. Pilar López va comengar molt 

prompte a treballar per a les Corts. I sempre teníem Pexpectativa del diari. I quan 

va arribar, damunt que va ser una experiéncia fortíssima, ens va pillar en uns 

moments bestials en qué va passar de tot, el colp d'estat inclós, i amb un esforg 

físic i mental impressionant. De veritat, acabárem fets pols. I ciar, que passats uns 

mesos ens diguen "comencem de nou" i altra vegada la historia que amb una 

dotzena de redactors pagats a quaranta mil peles al mes i tal... Comenga una altra 

vegada! Més precáriament encara.

- El que passa és que, contrastat amb el que hi havia en aquell moment a 

la ciutat; el resultat era una meravella si ho compares amb el Levante o Las 

Provincias.

- Jo t'he de dir que anávem molt, molt pegats. Per aixó, quan Noticias al Dia, 

Pérez Benlloch va arreplegar uns quants parats que no tenien on anar o gent que 

havia comengat retallant teletips i havia passat a redactor, i ell els oferia ser 

redactor en cap. I bé. Són oportunitats que té el personal i que no estic valorant, 

són circumstáncies que a alguns els espentaven a anar i, a mi, m'haguera passat 

el mateix ais vint anys, peró, ciar, no tots...

- Uavors, no vas al Noticias. I qué fas?
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- Al poc de temps, entre a Radiocadena, on vaig estar dos anys, i a través de 

Radiocadena vaig anar a TVE. Jo no havia fet radio mai de la vida, llevat d’unes 

poques practiques. Em va fer il.lusió la proposta d'Amadeu. Primer, vaig estar arrb 

un contráete i, després, vaig fer les oposicions per a ser de la plantilla. Amadeu 

se'n va a la TVE i es queda Jaime Millas. Ens mudem al carrer Miracle, cosa que 

va significar una millora molt interessant de les instal.lacions. Hi treballávem arrb 

molta comoditat. Pero, és quan l'ens RTVE es planteja que aquella emisora no 

l'interessa i, per tant, tota la inversió que havia fet, per cert, la Generalitat al carrer 

Miracle, no Radiocadena, comenga a convertir-se en una tomba d’or per a quatre 

cadávers, perqué la plantilla no augmentava, no hi havia pressupostos de 

producció; per tant, cada dia ho féiem pitjor i resultava molt avorrit.

- I allá continua la inércia de la plantilla franquista?

- Sí, sí, per suposat.

- Peró, aixó ja és amb el govern deis socialistes a Madrid i a la Generalitat.

- Sí. Jo entre a Radiocadena en el 83.

- Llavors, qué passa? Canvia la direcció, entra Amadeu i algunes persones 

que ell porta i la resta continua igual.

- Exacte. Ell porta alguna gent, peró, ni tan sois en llocs de responsabilitat, 

de responsabilitat relativa. La línia de programació i d'informació la marca el 

director i el cap de programes i el cap d'informatius. I en aixó sí que controla. Al 

primer que va contractar va ser a Toni Mestre com a locutor comentarista, perqué 

per a ell era una qüestió de principis, que a tots ens sembla molt raonable i molt 

bé. Després, comenga a buscar periodistes. M'ho diu a mi. Li ho ofereix també a 

Miquel Angel Villena, que no va voler anar-hi, perqué ja estava al Levante. I busca 

a Salvador Soria i a Jaime Millas. Després entren Julio Zapater i Ángel Martínez. 

Jo no vaig estar en informatius mai. Em va fer cap de programes. Es podría dir que 

controla una miqueta els informatius i els programes, pero, ciar, amb mitja dotzena 

de persones. Rescata l'FM que estava duplicant la programació de l'OM i la fa
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Radio Quatre, "la radio que parla en valencia", que és música presentada en 

valencia i res més; de fet, la feien entre dues persones. No se sentia més enllá de 

quatre carrers a la vora.

Tot són símbols, cosetes de quedar bé més que de ficar-s'hi, perqué la radio 

continua tenint problemes importants de repetidors, és a dir, una radio que no se 

sent. No hi ha peles per fer publicitat, per fer promocions. El fet, peró, és que ja 

anem a les rodes de premsa, muntem una paradeta a la fira del llibre, a Expojove, 

qué comencem a deixar-nos vore. D'altra banda, qualsevol altre, en el lloc 

d'Amadeu, no haguera pogut fer molt més per la manca de pressupost i, per tant, 

la poca capacitat de contractació de personal. Nosaltres comencem a 

desil.lusionar-nos de la historia. Passen uns quants becaris també, per exemple, 

Francesc Bayarri. Peró, al remat, tots, El Julio Zapater, Voro Soria, l'Angel Martínez, 

jo i no sé qui més comencem a anar-nos-en. La majoria d'ells es queden dins de 

la casa, peró, demanen altres destinacions. A Burgos, per exemple. I comenga la 

desfeta. És en aquest moment de desfeta, quan l'Amadeu, que ja ha "oteado el 

horizonte" d’Aitana i ja s'ha vist les caréncies que hi té, em fa una proposta: "per 

qué no te'n véns una temporadeta?, necessite una persona que presente 

l'informatiu del matí i no la tinc, et víndria molt bé canviar, fer una miqueta de 

televisió. Intenta-ho, pot ser divertit i tal. T'ho vas al teu aire, no et preocupes, jo no 

et diré res, ningú no et dirá res. Véns, fas una prova de cámera i tal". Hi vaig, faig la 

prova, m'ofereix unes condicions la veritat és que prou privilegiades; matinar molt, 

peró treballar molt poques hores al dia. Els tres o quatre anys que havia treballat a 

Radiocadena són molt intensos i d'una responsabilitat acollonant, peró, són 

poques hores. Jo estic treballant alhora per a Tiempo. Compatibilitat de faena i 

d'horaris. "No et preocupes, pots escriure on et done la gana. Tu em fas aquesta 

faena que és el que necessite i, amb aixó, t'has guanyat de sobres el salari". 

Perfecte. La temporadeta acaba sent molts mesos. Radiocadena em fa un 

ultimátum, perqué continuaven pagant-me el salari des d'allá i, ciar, volien arreglar
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eixa situado. Llavors, m'arriba el missatge del director de TVE que m'oferia, sense 

cap problema, canviar de plantilla.

- De Madrid, el director

- De Madrid. Diu ell que ja estava informat que era una persona necessária i 

que si vull passar-me'n... La Radiocadena está morta, eh? Al mateix temps, 

m'ofereixen fer Pinformatiu de migdia, que és un horari més cómode. I plantilla de 

TVE que sóc.

- I allá com va? L'ambient que s'hi respira per aquells anys?

- Allá? Dones hi ha el cementen deis dinosaures, com a Radiocadena qie, 

per a mi, havia sigut el colp, perqué, abans, sempre havia estat en mitjans privats i 

no havia vist encara alió de la gent que cobra i no fa res, perqué no sap fer res.,, 

gent que ni tan sois hi apareix, que cobra a sa casa. Bo, terrorífic.

- Fem un salt en el temps, si et sembla. Et plantege que em digues el que 

vulgues sobre la teua experiéncia en la Radio Autonómica?

-Ja, ja, ja...

- El que vulgues.

- La rádio.

- Inicialment, era un projecte molt engrescador I molts pensávem que 

Canal 9 Rádio, a la mesura valenciana, podría ser una Catalunya Rádio, par 

entendre'ns.

- La Rádio, Rafa, existeix perqué hi ha una llei que diu Radiotelevisió 

Autonómica, si no, ningú no haguera fet la Rádio. Quan, per a la meua sorpresa, la 

veritat, em proposen dirigir la Rádio -jo suposava que algú comptaria amb mi pera 

fer alguna coseta a la Televisió-, ja note que la Rádio existeix perqué no té más 

remei que existir. De fet, tots parlen sempre de la Televisió Valenciana i ningú no 

va dir res, absolutament, sobre la Rádio. Cosa que podria estar bé, perqué et 

deixen molt lliure per a inventar-te la Rádio. Des del punt de vista creatiu és más 

bonic. Des de la gestió és molt més arriscat, perqué has de proposar el tsu
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projecte, defensar-lo, fer-ho i que isca bé. Passen molt dies fins que llance un 

ultimátum i diuen "Xe!". Els plantege quina Rádio volen. Ni idea, diuen. "Una Rádio 

senzjlleta i tal. El pressupost és aquest. Que no siga molt cara". Els dic que súpose 

que tota en valenciá. "Aixó? Aixó ni es pregunta". D'acord. Quantes hores al dia, 

demane. "Les vint-i-quatre hores". Ja está. I ja está! Rafa.

Dic que sí i comencé a donar-li voltes i comencé a escoltar rádios com una 

boja i a visitar emissores. Evidentment, vaig a Catalunya Rádio. M'enlluerna 

moltíssim. Sé que no puc fer Catalunya Rádio, peró, també tinc ciar que no té sentit 

fer un fil musical. Ha de teñir alguna altra aspirado més, d'una banda. D'una altra, 

tenim de professionalitzar al máxim. I, aixó, sí que és una visió de Catalunya 

Rádio. Que no puc pagar quatre-cents milions per una estrella; les estrelles d'ací 

tampoc no valen aixó. Si no consolidem en cinc anys, consolidarem en deu, peró, 

hem de comengar bé. Seriosament. Comencé a fer graelles de programació. 

Invente programes senzills i baratets, atractius. M'invente la vesprada amb 

moltíssima música que quasi és un fil musical per donar-li a la gent jove bona 

música pop i rock en valenciá. El que m'estalvie de presentadors en la música, 

perqué dos m'han promés que s'ho apanyen tota la setmana, m'ho gaste en la 

rádionovel.la de Ferran Torrent. És a dir, vull fer una rádio global. Si vols, és una 

fórmula antiga i algunes critiques he pogut rebre. La fórmula d'OM també está 

periclitada, peró, no tinc més que una freqüéncia i, fins que no en tinga dues, 

hauré de fer eixa rádio. Una barreja estranya, un híbrid. Música jove per la 

vesprada. Per a les mestresses, un bon magazine peí matí. I així tot. Per a la 

cultura, l'Alfons Cervera. Per la nit, la bogeria de l'Emili Piera. I els informatius amb 

una plantilla de deu persones, quan en Catalunya Rádio eren prop d'un centenar. 

Tot i aixó, es tractava de fer uns informatius raonablement professionals.

El resultat sembla que está bé. Les critiques són bones. Millor dit, no tenim 

critiques ni tan sois de la gent de dreta, ni de Las Provincias. Ningú no malparía de 

Canal 9 Rádio quan comencen les emissions. Sembla que funciona. Jo arribe a la
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conclusió que els primers dos mesos són extraordlnaris i fem un gran esforg, peró, 

necessitem més suport per part de la Televisió, de la pantalla. Necessitem més 

atenció per part de la direcció general i del consell d'administració. Una miqueta 

més de pressupost, tampoc no cregues que massa, peró, autoritzacions per a 

contractació de més personal. Coses com substituir les persones que se’n van de 

vacances i que, quan furte Televisió algún presentador, cosa a la qual no m'he 

negat mai, perqué era conscient que la Televisió manava, m’autoritzen a buscar- 

ne un substituí. Ja es prou problema que se n'enduguen, perqué al mercat laboral 

no hi ha tanta oferta professional, peró, vaja, només que em diguen que sí. 

Llavors, comenga a haver-hi problemes. Massa bones critiques per una banda i, 

per l'altra, exigéncies per part de la Rádio perqué se la considere en la seua 

corresponent importancia. Que no és la Televisió, que som molt modestos, tot el 

diplomátics que podem, peró, amb la confianga que tenim en les persones de la 

cúpula directiva, dones plantegem les coses amb una certa radicalitat dins la 

confianga que pensávem que teníem.

- Que es poden dir les coses clares.

- Exacte. I bó, també resulta que ens coneixem i aixó fa que hi haja un 

malentés des del principi o un error en la búsqueda de les persones. No és meu. 

No és una persona desconeguda que resulta després que és d'una manera que 

no pensaves. Jo, t’ho jure, he funcionat tot el temps com he fet sempre. Vull dir que 

no hi ha hagut sorpreses. Tothom que ha treballat amb mi i m’ha conegut no ha 

tingut sorpreses en la manera de funcionar. Per tant, jo arribe a la conclusió que hi 

ha hagut un error des del principi. Evidentment, per a fer la rádio que volen fer o 

que no volen fer. Si és que no volen fer ninguna rádio en especial!

- Uaudiéncia va caure quan et despatxaren.

- Darrere de l'equip de direcció se'n va anar molta gent. Els uns 

voluntáriament per solidaritat. Ciar, els col.laboradors no es guanyaven la vida allí. 

I altres involuntáriament. Per a mi, fou una experiéncia molt interessant i vam
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poder demostrar que es podia fer. El dia de la inauguració vingueren molts 

directors d'altres autonómiques que havia convidat perqué, ciar, els havia donat 

molt la palissa visitant-los, copiant-me idees, intercanviant informació, i els bascos 

i els madrilenys se n'anaren absolutament espardalissats, primer, per les 

instal.lacions tan boniquetes que teníem, i també per com funcionávem. Es 

meravellaven que en un mes de preparació, abans havíem fet cursets de 

capacitació i tal i jo duia treballant un any prácticament sola, després amb Angel 

Martínez, i sentiren la programació i es quedaren molt gratament impressionats del 

nivel! prometedor.

El mateix dia que em despatxaren hi havia persones del consell 

d'administració felicitant-me. Qué curios. Té collons. I dos dies abans havia rebut 

un ram de flors del conseller de sanitat. Vull dir que l'argument tampoc no és el 

polític. M'explique, no? A mi, quan digueren '"mano negra', política darrere", 

dones no dic que no hi haja algú que voldria les coses d'una altra manera o que 

voldria controlar més, peró, ni ens havíem descontrolat ni que jo sápiga... 

S'intepretá que tenia a vore amb el tractament que li havíem donat al cas Blasco, 

peró, cree que és més senzill que tot aixó.

- Decisió d\Amadeu i xim pum.

- Primer, es parlava massa bé de la Rádio i, segon, la Rádio estava 

queixant-se, estava demanant. I les persones que estávem allí no estávem 

disposades al "sí senyor". Que ens era igual estar allí que no estar. I que, si 

estávem, anávem a donar la murga. I per tant, es va passar al pol oposat del que 

ell creia óptim.

- Quina gent he reciutat, degué pensar.

- L'habilitat és fer-ho prompte, perqué si passa un any, potser no ho haguera 

pogut explicar ni justificar de ninguna de les maneres. Si es consolida l'audiéncia i 

es consolida el prestigi, igual no pot llevar-nos de damunt en la vida. I comentaris 

publicats d'amics amb tota la bona voluntat que, després ho hem comentat, no ens
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feien un gran favor.

- Entesos. Per tal d'anar acabant, et demane que faces un balang, ei 

termes d'errors i encerts, del període de la transido ais mitjans de comunicacó 

des del que saps ara, amb tota ¡'experiéncia acumulada.

- Pense que el principal mérit va ser la tremenda voluntat de fer les coses. El 

gran detecte, la poca professionalitat, sobretot des del punt de vista empresaria i 

gerencial amb qué es plantejaven, característica comuna de totes aquelks 

publicacions. Érem molt més professionals des del punt de vista periodísth, 

malgrat que ningú no havíem tingut molta ocasió de quallar com a professionab, 

perqué no havíem tingut un marc democrátic mínimament acceptable. És Terror 

vist des d'ara i des d’aquell moment també. El que passa és que, potser, si no 

s'haguera fet així, no s'haguera fet de cap de les maneres. La pérdua de Valenaa 

Semanal i del Diario de Valencia foren les grans destetes. I en aquests dos cases, 

sí que va ser una llástima que es plantejaren com totes les altres iniciatives, t>t 

salvant les persones i les distancies. Quant a la resposta social deis grups i les 

persones que devien haver estat, no sempre va estar la correcta, perqué també 

eren uns moments de molta lluita partidista. .

- Hi ha alguna anécdota que et vinga a la memoria?

- Moltes. Per exemple, al Primera Página ens tallaren els téletips per falta de 

pagament i el diari es feia prenent notes del "parte" de RNE.
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CAPÍTOL 12

Ací hi ha hagut sempre-i sobretot aleshores-una 

premsa agenollada i sotmesa
ENTREVISTA AMB VICENT VENTURA. 10 DE MARQ DE 1993

-Si et sembla comencem parlant de la transido política.

-Els actors d'aquell episodi no ho volen dir massa, o no ho tracten, perqué 

el seu paper pot quedar deslluít, peró la veritat és que la transició es va fer com es 

va poder, perqué l'oposició, com a forga política electoral, no existia. Vull dir, 

Toposició no era una ficció, era el que podia ser sota un régim autoritari; poca 

cosa. No mobilitzava masses; aixó está més ciar que l'aigua. Per tant, en el 

moment que es decideix que eixa oposició passe a la legalitat, és ben poca cosa, 

quasi res. Perqué el PSOE tinga alguna importancia, ha de produir-se el congrés 

de Suresnes, el qual té lloc el 75, si no recordé mal, propiciat per la 

socialdemocrácia alemanya, que sí que veia que una transició sense un partit 

d'esquerra moderada no aniria bé, per a l'establiment de l'Europa de la CEE. I 

aixó va ser comprés per tots, peí senyor Suárez, per "Su Majestad", per Fernández 

Miranda, que va ser realment "el padre del cordero". I, llavors, ciar, s’havia de 

liquidar l'aparell del PSOE a l’exterior, que era el senyor Llopis i companyia. 

Tenien de crear una base nova, i la crearen a partir de l'únic que hi havia.

On estava el PSOE implantat? En Andalusia. Un poc en Madrid i una 

miqueta per allá dalt, per Astúries i peí País Base, on tenien alguna cosa. Quasibé 

res més. No hi havia PSOE. Llavors, van teñir d'agafar el que s'havia creat al 

marge del PSOE exterior, que no volia crear centres de poder a l'interior. Encara 

recordé una reunió, prou anterior a Suresnes, que várem fer el que ja era, en 

aquell moment, la Federació de Partits Socialistes, o estávem a punt de crear-la.
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Per cert, que va ser una iniciativa molt marcada des d'ací, del País Valenciá. fsb 

diré que meua, peró sí que hem va costar, personalment, més estorbos deis qus 

tenia; esforgos de tot tipus, incloent-hi els económics. I es va poder crear m 

perqué hi haguera molts partits socialistes, sinó perque la USO es va inventar ura 

cosa que es deia Reconstrucció Socialista. Hi havia Reconstrucció Socialista pe' 

tots els llocs on hi havia USO en un moment determinat. Partits socialistes 

clandestins anteriors ais creats per USO, n’hi havia a Catalunya, ací i a GalícU. 

Llavors vam teñir a Bonn una reunió amb el PSOE on hi era Pablo Castellano, qie 

era encara el secretari general, Felipe González amb el nom d’lsidoro, Mújica, etc. 

Es tractava, per part nostra, de consolidar la Federació de partits sobirans i, per 

part d'ells, purament i simplement d'absorbir-nos. Aixó estava propiciat per á 

socialdemocrácia alemanya que ens va portar allá a la Fundació Ebert, al costat 

de Bonn, per a vore si ens enteníem. No ens várem entendre, naturalment. Volíen 

coses diferents. Alguns no ens várem entendre vull dir, mentre que altres ven 

continuar l'enteniment que es va veure que ja tenien, com és el cas del que encaa 

no era el PSC, que tenien des de sempre la decisió d'anar-se'n al PSOE, encaa 

que en altres instáncies ho negaven. Els del Moviment Socialista de Catalunya, 

que varen fer després la Convergencia Socialista, el que volien de la Federacó 

era la forga que els donava per a negociar millor amb el PSOE.

Vull dir-te, amb tot agó, que tampoc cal dir o donar, al fet que tenien -es 

protagonistes de la reforma política- els mitjans de comunicació en la má, més 

importáncia de la que realment tenia. Més important era l'altra qüestió. Eia 

facilíssim fer eixa transició, perqué enfront no hi havia cap altra possibilitat. La 

negociació era: "vostés volen la legalitat? Dones entren en aquest joc; passen par 

raro”. Eixa interpretació encara és poc acceptada, molts deis actors no la volei, 

perqué el paper que han jugat no és molt lluít. Peró, eixa és la realitat.

-/ els mitjans de comunicació?

-Els mitjans de comunicació d'aleshores, sobretot ací... perqué, en altres



Ilocs, El País, per exemple, ja funcionava, van fer un paper important en el sentit 

contrari al que tu dius. No dócil. Va haver també, i abans, el període del diari 

Madrid. Ací no, ací hi ha hagut sempre -i sobretot aleshores- una premsa 

absolutament agenollada i sotmesa. La inércia del franquisme va durar fins fa 

quatre dies com aquell que diu. Dura encara en Las Provincias. I va durar perqué 

feren director del Levante al senyor Barbera, que era el periodista més agenollat 

de tots. Fins i tot va arribar a baixar el tiratge del periódic ais 15 0 20 mil 

exemplars. És per aixó que ací va comengar a pensar-se en altres periódics, en fer 

un altre periódic. Eixa maniobra ja va náixer fotuda, perqué, ciar, era un periódic 

diferent, peró, els que posaven els diners, sempre pocs i insuficients, també tenien 

por deis tópics de l'anticatalanisme, etc., i també varen fer un projecte en qué hi 

havia persones vedades, com ara jo mateix. Joan (J.J. Pérez Benlloch) no ho 

conta per escrit, peró, últimament, ho ha dit alguna vegada: que els senyors que 

posaven els diners no volien que hi col.laborara jo, ni massa Fuster tampoc. I qué 

passa? Dones que es mantenen també a la premsa -dirigida per Ombuena, la 

Reyna, Barbera- les condicions d'una transició sense cap component revisionista 

deis 40 anys anteriors. Sense ni un gram de trencament. Eixos projectes, per tant, 

es varen fer sense els diners necessaris per a aguantar i sense el suficient esperit 

democrátic..

Hi havia molta pressa, i aixó era absurd. Jo ho vaig dir cinquanta vegades. 

Un periódic que no comenga amb els diners necessaris per a qué passen tres 

anys sense entrar publicitat, i que eleve la tirada per a qué la publicitat arribe, i que 

hi haja els diners per a esperar. Aixó no va passar en ningún d'aquests casos. Ni 

en el Diario de Valencia ni en el Noticias al dia. Les dues vegades va comengar tot 

precáriament de la má d'un atrevit, que era un impressor, i d'uns senyors que 

varen perdre uns diners. No hi havia alió d'anem a fer un periódic ben planificat 

com es va fer a El País.

-Si et sembla, retrocedim un poc.
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-El que hi ha abans és la "Prensa del Movimiento". A mans de qui passa? A 

mans de l'Estat. Al Ministeri d'lnformació i Turisme, el responsable del qual 

aleshores devia ser Pío Cabanillas.

-Sí. I abans, el director general de la cadena de l'estat és Emilio Romero, 

qui tanca Jornada l'any 1975. Després, ja es posa en marxa, sota la férula d'UCD, 

el procés de privatització deis diaris que, després, rematará el PSOE.

-Home, ciar. Qué tenia d'haver passat? Es podien haver fet uns periódics 

millors, pero haurien d'haver despatxat a quasi tota la redacció, perqué alió era 

una cosa... Vull dir, ací no es coneix, i perdona la immodéstia, o no la perdones, 

tant se val, llevat d’algunes excepcions, ningú que poguera utilitzar el marge que 

hi havia i passar-se'n tant com tens la capacitat professional per mantenir la 

dignitat. Era d'una submissió total, si vas mirant un per un quasibé tots els 

periodistes. Directors sobretot, és ciar, els quals eren uns senyors franquistes 

absolutament. Alguna coseta en alguna secció de Las Provincias va fer, per 

exemple, Salvador Barber. Si no recordé malament, aquella secció que es deia 

"La calle". Ciar, aquell era un periódic d'empresa i algún marge tenien, encara que 

l'empresa era més de dreta que la "Prensa del Movimiento", peró, bo, eixe marge, 

allí, algú el va utilitzar.

-En el moment de la mort de Franco, comencen a canviar coses en la 

política. En canvi, en els mitjans de comunicació, estaríem d’acord que no canvia 

res?

- Ciar. Hi ha moltes coses que ho expliquen, entre altres, com ja he dit, la 

inércia de les plantilles. I, sobretot, a carree de qui están eixos periódics? Están a 

carree deis mateixos senyors. El gran problema está en qué el franquisme no sois 

ha creat gent indigna i genuflexa, sino que ha creat gent amb una enorme por a la 

propia responsabilitat, que és la causa de tot. Mai no se n'han passat de la ratlla ni 

un poquet. L'últim director del Levante un poc més arriscat, que era Sabino Alonso 

Fueyo, més capag perqué era un cínic, és a dir, que la seua ética era la del
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cinisme, dones, amb ell, va poder col.laborar alguna gent. Pero, després, amb 

Barbera... Aquest senyor tenia coses molt fotudes. Primera, era analfabet. No és 

una broma; era analfabet. Segon, és d'un franquisme que, deixa-ho córrer, 

insuperable. Era un "tipo" d'extrema, extrema, extrema dreta. Tercer, tenia una por 

horrorosa a perdre el sou. I, en eixe moment, una por horrorosa a no saber a qui 

mirar i qué fer. Va fer, per tant, un periódic tristíssim (Levante). Era de mala qualitat 

respecte a l'anterior, fins i tot.

-S/. Hi ha una caiguda fortfssima de les vendes.

-Eixa mateixa plantilla que venia del franquisme continua durant la transido 

tant en ia premsa, com en la RNE, en TVE, en tots els llocs. I ciar, de la mateixa 

gent no podia esperar-se una altra cosa.

- Els intents alternatius, encara sota el franquisme, són Gorg. I després, La 

Marina /'...

-Gorg és una publicació cultural que va fer Senent. D'alló, te'n podría parlar 

molt qui era el director, Soriano Besó. Tenia vara alta, era l'home de Senent en 

Gorg. I també Enric Valor. Ells són els qui manaven. Aquella revista va fer el que es 

va poder. Seria exagerat, peró, parlar d'alternativa. Tenia una tirada limitada per 

més que, en el desert franquista, aquelles possibilitats es multiplicaven, aixó sí, 

amb efectes "animadors" per a ús de convenguts. Estava finanagat per un patrici 

que no era franquista, peró que tampoc era massa antifranquista el senyor Senent. 

Era una persona molt d'ordre i per aixó li deixaven fer aquelles coses.. Fins a cert 

punt, és ciar. Perqué, per exemple, va teñir un moment escandalós quan un animal 

del Ministeri de Cultura, Zabala cree que li deien, es va carregar Gorg. I, com que 

ell (Senent) era molt tenag, va portar el plet fins on va poder i, fins i tot, en va fer un 

llibret explicant qué havia passat. Peró, Gorg no tenia una importancia política 

decisiva.

La Marina va intentar tindre'n un poquet més, tot i que també era molt curta 

de possibilitats, comengant peí tiratge. T'estranyará saber que qui la va finangar en
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primer lloc va ser l'alcalde de Benidorm, absolut franquista, un senyor molt amic de 

la familia Franco, que va ser l'inventor del Benidorm turístic. Aquest home és qui la 

va comengar. I aixó ho va aprofitar ja J.J. Pérez Benlloch després de Primera 

Página, que era un periódic que es feia en máquina plana a partir d'un permís 

que, en una cacera, li havia donat un ministre a un fulano d'Albacete, a qui se li va 

acudir fer el diari amb els precaris mitjans que tenia a l'abast. I ciar, era un diari de 

matí que eixia per la vesprada.

J.J. Pérez Benlloch va anar a Alacant i va posar ordre i va aconseguir que 

eixira a les vuit o les nou del matí. Va fer un paper que, amb ell, es va vendre més 

del que es venia fins alehores per Alacant i per Elx. Hi ha una cosa molt curiosa i 

és que un dia li vaig dir al comte de Godo, al fill, que per qué no el comprava i feia 

un periódic d'ací a partir d'alló, perqué ells sempre han tingut la idea del mercat 

valencia com a propi de l'expansió de La Vanguardia, peró, els feia por estendre 

La Vanguardia. Llavors, jo n'era col.laborador habitual i, aprofitant la relació, els 

vaig suggerir que compraren Primera Página. Em va dir que aniria per allá i en 

parlaria amb el propietari. El d'Albacete va organitzar una cacera i va anar no sé si 

el pare, el comte de Godó, o el fill. Aquell, com que hi havia un senyor interessat 

en comprar-li el periódic, va demanar una barbaritat de milions, quan tenia 

d'haver-lo quasibé regalat perqué continuara eixint. Amb aixó, es va perdre una 

oportunitat que ves a saber quin resultat hagués pogut tindre. Primera Página va 

servir, un poc, per a qué alguns periodistes comentaren. De fet, per Alacant va 

comengar més prompte la cosa. Estava Rosa Solbes i uns quants més que ja 

venien de l'atreviment professional. En qualsevol cas, estem parlant de molts pocs 

milers de difusió, en el cas de Primera página, i poquíssims també en el cas de La 

Marina, és a dir, poca influéncia.

-Potser, el projecte periodístic amb més éxit és Valencia Semanal que va 

durar un parell d'anys. Anteriorment, havia estat el Dos i Dos.

-Dos i Dos va ser un projecte en qué posaren els diners el PSPV, el Partit
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Carlí del P.V. i no sé qui més. Alió anava molt mal, perqué, com que no es pagaven 

les col.laboracions, dones les féiem totes J.J. Pérez Benlloch i jo, i era molt avorrit i, 

ciar, es notava. Valencia Semanal ja va anar millor. El PSOE va ficar uns duros... 

Tampoc cregues tu que alió era molt. Jo cree que de tres o quatre milers 

d'exemplars no va passar mai. Aixó no és influencia, aixó és un butlletí intern deis 

convenguts.

-Com que Valencia Semanal Ja és el 78, encara que no tinguera una 

difusió molt gran, sí que és un moment en qué podía teñir influéncia en els 

influents.

-Aixó sí. El que passa és que jo cree que les publicacions que influeixen en 

els influents influeixen molt poc.

-En el cas de Valencia Semanal i peí que havies dit adés sobre El País, hi

ha...

-Jo cree que El País té molta influéncia ací. Va tardar en fer la secció 

"Comunidad Valenciana", peró la secció del País Valencia la tenia molt amplia. El 

País va fer sempre, o quasi sempre, una tirada diferent per al País Valenciá, 

encara que no tinguera el suplement unitari. I donava molta informació i tenia 

influéncia.

-Sí, peró, vull dir, aquell paper com a referent que tenia El País; l'espai que 

presenu, que interpreta la realitat, que marca les línies...

-Aixó no és comparable amb Valencia Semanal per la raó que et diré. Aixó 

ho fa El País venent en aquell moment vint mil exemplars. Ara en ven trenta mil. No 

hi ha color amb els dos o tres mil de Valencia Semanal. Recordé haver vist, quan 

El País tenia mala distribució, jo anava des del meu xalet en Llíria a peí periódic a 

l'estacioneta, que era on aplegava primer, allá les deu, i, com que no arribava a 

Pedralba i dos o tres pobles més, hi havia voluntaris de Pedralba que venien a 

comprar uns quants exemplars per a la gent del poblé, voluntaris que no 

guanyaven res. Ciar, aixó era col.laboració cívica en la distribució del diari, cosa
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que demostra que sí que influía. La gent estava esperant eixe periódic, perqué ací 

no hi havia cap periódic que es poguera llegir, malgrat que havien canviat moltes 

coses.

-Per contrastar un poc amb el que podía haver estat Valencia Semanal i ro 

va ser, o amb el paper que realment va jugar. Hi ha algunes qüestions, d'ura 

banda...

-No va influir mai gran cosa, cree jo. Sí que haguera influít si se n'hagueren , 

venut molts, peró, un setmanari no pot vendre molts exemplars. En aquest 

moment, el que més en ven en tota Espanya, descomptant els de les ties en 

pilotes, és Tiempo, i está pels cent mil per a tot l'estat. D'un setmanari pot espera

se poc.

-Ciar, i en aquell moment estava Cambio 16 que en venia tres-cents rrii 

També era un moment que es llegia molt, durant la transido. Bo, el que voldfa 

plantejar és fins a quin punt el fet que eixes operacions, a nivell d'estet, 

funcionen, és a dir, el diari El País, el setmanari Cambio 16, impedeixen que ad 

no siga possible ni aguantar un projecte com Valencia Semanal ni com el Diar'o 

de Valencia.

-És un problema de mercat i de lectors. En aquest moment, Levante está 

venent una mitjana de quaranta cinc mil. Cree que Las Provincias está un poc per 

dalt. Si hi poses Mediterráneo, Información, i tires molt per dalt, resulta que, pera 

tot el país, s'editen al voltant de cent cinquanta mil exemplars. És molt poca cosa 

per a tres milions set-cents mil habitants. És un índex de lectura molt baix. És a dir, 

no dóna el mercat per a més. Quan J.J. Pérez Benlloch intenta, i jo li ajude tent 

com puc, fer Noticias al Dia o Diario de Valencia, aixó necessita una quantitat de 

diners tal que havia de desplagar lectors deis altres diaris, perqué no 

n'augmenten. I per a aixó, havia de teñir una qualitat molt gran, que no tena, 

perqué, si vols, tenia millors col.laboracions, més arriscades i amb més opinó, 

peró, en canvi, d'informació anava molt mal, perqué tenia pocs diners per a fer-la i
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pocs lectors. Certes coses són com són. Amb precarietat no es fa mai ninguna 

bona publicació. Ací, ningún empresari de periódics que és qui ha de fer eixes 

coses, ha decidit posar els diners i aguantar. El País ha aconseguit vendre'n trenta 

mil. Esta molt bé. Pero, hi ha uns diners per a aguantar, una bona informació 

complementaria, bo, complementaria no, tu compres El País i no cal que compres 

un altre periódic. En canvi, quan compraves el Diario de Valencia o Noticias al Dia, 

si no compraves un altre periódic, no t'assabentaves. És, també, el problema de 

TAvui en Catalunya.

-/ aixó vol dir que qualsevoi projecte valencia, des d'aquell moment, ha de 

competir amb El País necessáriament.

-Eixa mesura sempre és fotuda, certament, peró així són les coses.

-/ avui dia, a més, amb el Levante-EMV.

-I amb Las Provincias. Hi ha un perfil de lector de Las Provincias que remet 

a alió que deia no sé quin anglés del fet que és més fácil canviar de religió que de 

periódic. Jo cree que una part important deis lectors de Las Provincias és inércia 

pura. El problema de les esqueles, entén-me la broma, és molt important per a un 

periódic; el problema diguem-ne "local".

Quan va vindre el grup de promoció per a traure El País ací a Valéncía, 

varen buscar la introducció per mitjá d'Alvaro Noguera i J. Muñoz Peirats, i várem 

tindre un diñar on hi havia fins i tot, ja veus les voltes que pega el món, Ramón 

Tamames, Carlos Mendo i més gent, és a dir, hi havia tot un equip que anava per 

tot l'Estat promocionant l'accionariat. Li regalaren una acció a Fuster, perqué 

volien que estiguera al consell de direcció, cosa que no va fer, i que a poc a poc se 

li van convertir almenys en vint o vint-i-cinc, perqué com no retirava els beneficis, li 

feia vergonya, augmentaven les accions. Estava, més o menys, no implicat, peró, 

un poc darrere, sense estar en contra i més aviat a favor, Fraga. Eixe treball 

sempre es fa quan hi ha uns professionals. Ací, professionals dedicats a promoure 

un periódic per al País Valencia, i anar-se'n a Vinarós i on caiga, no n'hi ha hagut.
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Tampoc hi hagut el senyor que diguera: jo fique els mil milions de pessetes que 

calen per a aguantar tres anys. I fer-lo ben fet i pagar bé a la gent. Tot aixó no ha 

estat mai. Qué vols que li fem?

-/ com ho explicaries?

-Jo aixó ho lligaria, més tu que ets socióleg, a Pevolució socio-económica. 

Mentre que, a Euskadi, la societat més industrial d’aleshores, hi havia bons 

periódics i continua havent-los, Gaceta del Norte, El Correo Español. El Pueblo 

Vasco, etc. Igual passa a Catalunya, on tenies La Vanguardia. Ara La Vanguardi^ , 

és molt hegemónica, peró tens altres diaris de matí que es fan allí, algún ree|xitB1p 

com ara El Periódico. Ací no tenim aixó. I com que al senyor Molí (Prensa lbérica^.¡p 

no li ha interessat fer un periódic regional, ha fet un periódic de Valéncia i un altreVP■■ 

d'Alacant.

-Tornant ais d'altabaixos polftics, Valencia Semanal en el moment de la 

batalla de Valéncia, de renfrontament amb el blaverisme, alguns han interpretat 

que juga un paper provocador innecessari. Parle de l'enfrontament amb les falles.

-Jo cree que no tenia eixa influéncia. Ni déu sabia que existia, en el món de 

les falles. En canvi, puc dir-te que un tipus d'informació que no es va poder evitar, 

malgrat estar de director al Levante el senyor Barberá, foren les "cartes al director" , 

contra el blau i a favor de la catalanitat; aixó es publicava i era més provocatiu Jo 

cree que alió estava molt agre llavors, peró, no per l'acció de Valencia Semanal.

Va ser un moment en qué la UCD jugava al que fóra, per vore si no perdía. La Unió 

Valenciana és una cosa fomentada per UCD o, si vols, per un cert món local deis, 

fallers, etc., perqué estaven perdent. Tenien por de perdre les eleccions com les 

perderen al final. I els que venien del franquisme volien vore qué podien conservar 

del que havien tingut. Jo cree que Valencia Semanal no va tindre importáncia. El 

que té d'aspecte biografíe, per la gent que hi treballava, és el que li ha donat la 

importáncia posterior que aleshores no tenia.

-/ Las Provincias. Alió que després s'ha dit la primavera de Las Provincias,
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quan s'obri una miqueta davant un Levante franquista i acabat.

-És que els sociólegs sou d'una manera. Jo no he sentit parlar mai d'eixa 

primavera. En Las Provincias hi havia un director d'alló més cautelós, 

humanament parlant, que és el senyor Ombuena. Absolutament cautelós. Quina 

classe de tipus humá era? Era una persona més culta que la mitjana de la 

professió. En aquell moment, infinitament més cuite que el director del Levante. Un 

honrie que, al capdavall, era capag d’escriure una o dues novel.les, les quals no 

valén res, pero, sempre representa haver de fer-se un esquema i omplir un bon 

grapát de papers. Un home que tenia lectures. Era un home liberal? Jo cree que 

erá'tari poregós que era franquista per por, d'aquells que pensen que és millor 

l'ordre i l'autoritat que la llibertat, encara que, de tant en tant, li hagués agradat una 

miqueta de llibertat, sempre que la llibertat no suposara entrar en el joc de la 

competencia, perqué, llavors, podría notar-se que hi ha gent més ¡ntel.ligent. Aixó 

també ha tingut molta importáncia en el comfort deis franquistes, el fet de no teñir 

competencia social. Per a aquest senyor arriba un moment que la llibertat l’obliga 

a competir, i aixó li fa por. Ell fa uns articles d'aquells tan ambigus, irónics amb tot, 

per a no quedar-se amb res. Comenga a deixar que els periodistes de la casa 

facen certes seccions. En eixe moment ve de Madrid, perqué cree que ha acabat 

els estudis, la Consuelito (María Consuelo Reyna). Tots volien que anárem a 

veure la Consuelito per si l'animávem a qué fera alguna cosa. Jo recordé que vaig 

diñar amb ella una vegada amb aquesta finalitat. La Consuelito, llavors, estava en 

contra d'Ombuena.

Era un moment en qué dinamitzar el periódic no volia dir prendre partit per 

la dreta o per l'esquerra encara. Cosa que, per altra banda, no ha sigut mai un 

problema per a Las Provincias, que sempre n'ha tingut pres, de partit, la dreta; 

indubtablement i ultramontanament. Va jugar aleshores el paper de la persona 

que de dins del periódic volia obrir-lo un poc més. Jo sempre recordé, per les 

quatre o cinc vegades que he parlat amb ella, que sempre em deia: "vosotros no
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olvidéis que yo soy de derechas". Ella tenia por que creguérem que..."No, si ro 

hace falta olvidarlo, se nota mucho", li deia jo. El joc d'aleshores era aquell de qié 

"hay caminos que se pueden recorrer juntos un tramo". I així anava la cosa. Aix> 

tampoc vol dir que estiguera disposada a publicar un article meu o de Fuster. 

Tampoc no anaven per aquí els tirs. De Lluch, Soler, etc., o deis amics professors 

sí, perqué no havien tingut una significado com la nostra, i no podien, per tari, 

queixar-se els lectors. I ella va jugar eixe paper un temps. El temps en qué es 

tractava, diguem-ne, de defensar una idea "constitucional", no nacionalista, aixó sí, ̂  

peró, en la qual la cosa local tinguera certa importáncia. Res més.

-A més, en contraposició al "Levante" que anava...

-Alió de Barbera era més de "burrera" que de feixisme, que n'hi havia molt 

també. Jornada, que també l'havia dirigit ell, va estar durant anys suportant 

pérdues descomunáis. No es venia. Era quasi un periódic clandestí. Barbera era 

molt tancat, no tenia ni idea de fer un periódic.

-Aquell moment de Las Provincias és també quan Amadeu Fabregat feia la 

secció de "Verdurín". Aixó no lligaria amb el paper provocador posterior de 

Valencia Semanal que suggeria adés?

-No. Jo ja he observat que, quan es parla del passat "transicional", diguem- 

ne, cadascú Pexplica d'acord a com voldria vore la propia intervenció. Llavors, 

llegeixes i escoltes coses increíbles. El senyor Garcés, per exemple, inventa el 

PSPV tal com si abans d'ell no hagués existit. Ciar, és mentida. El PSPV 

Pinventem el senyor García Bonafé, Pérez Benlloch i jo mateix uns anys abans del 

que diu Garcés. Hi ha un problema que és fotut, perqué eixa falta de rigor en les 

coses, dones fa que jo dic aixó i qui no dirá que estic fent igual que els altres? 

Llavors, de qui es fien? Sempre es pot investigar, peró aixó és feina, i la gent no 

está per la feina. Jo cree que si tu agafes les "cartes al director" i els articles de la 

premsa d'aquell moment, tens la mateixa batalla, el mateix desdeny, els mateixos 

insults; vol dir que era el clima del moment que no l'havia creat Valencia Semanal
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ni de bon tros. I ho pots vore en el Levante, perqué aixó era una cosa que el 

senyor Barberá deixava passar, i no passa en Las Provincias, perqué en eixa casa 

sempre han tingut una cura exquisida en no inquietar la digestid deis seus lectors, 

els quals busquen articles de fe i no d'informació.

- A Madrid s'ha fet molta literatura sobre l'alianga entre periodistes i polítics 

en la transició.

-Ací, aixó no existia. Me la jugue amb qui vulga que vinga i que m'ho 

explique. Home, no existia... Va haver un moment en qué, en efecte, aquests joves 

sí que tenien relació amb nosaltres, i alguns molt més que relació, Adolf Beltran, 

per exemple, era militant. I no seria l'únic que podríem traure si férem una Mista 

deis periodistes que funcionen. Josep Torrent, posem per altre cas. A mi, venia a 

entrevistar-me el senyor Barber, el qual no havia estat en l'oposició, peró se li 

notava, es veia que hi havia interés peí canvi. I aixó comenga a passar amb 

alguns, perqué ells també tenen interés en separar-se deis dinosaures franquistes. 

De Las Provincias recordé a Barber i a Puche. Barber, sobretot, era que no tenia 

tabús, que si tenia d'entrevistar a un senyor, anava, l'entrevistava, i s'ha acabat la 

historia. Com que encara funcionaven els tabús, aixó estava bé.

-En el fons, era simplement una actitud més professional.

-Exactament. De qui més a prop hem estat sempre durant la transició, a qui 

més bé tractávem els polítics era a El País, perqué allá sí que hi havia una pressa 

de partit ben clara a favor del que ells diuen "constitucionalisme", una actitud clara 

a favor deis partits. Aixó era claríssim i et feien tots els favors informatius que els 

demanares i, óbviament, tu també a la inversa. Alió era de bell nou i no hi havia la 

inércia franquista que comentávem adés. Des que existia, encara sota el 

franquisme, era clarament antifranquista. Sí que hi havia, en canvi, una 

connivéncia entre els lectors i el periódic.

-És a dir, en el cas valencia no hi ha ni pactes ni aliances. Hi ha, 

senzillament, I'anécdota d'alguns periodistes.
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-Home. En l'época de Valencia Semanal la major part deis seus periodistes 

sí que eren antifranquistes, peró, eren ja d'abans. La mateixa Pilar López que, si 

no era militant, era molt próxima. Fixa't que, en aquest moment encara, un periódic 

com l'Avui no hi ha manera de vendre'l normalment. No está ben fet, peró, encara 

que estiguera ben fet, és que, ciar, la gent ja no compra per militáncia i va més 

sobre segur si compra La Vanguardia, perqué La Vanguardia será el que será, un 

periódic de centre-dreta, per dir-ho d'alguna manera, liberal, peró, un periódic que 

informa i que dóna lloc a col.laboracions que no són de centre-dreta i que satisfá 

el mercat que té.

-Ara que traus el tema de La Vanguardia, llevat d'aquell intent de comprar} 

Primera Página, no han pogut entrar mai al País Valencia o no sé si s'ho han. 

proposat.

-No s’ho han proposat mai més, perqué l'agitació de l'anticatalanisme els fa 

molta por en Catalunya. Si La Vanguardia haguera pres la iniciativa abans de El 

País, haguera tingut el mateix éxit. El País no ven trenta mil exemplars només 

perqué té un altre to, sinó perqué está més ben fet. És a dir, ací hi ha trenta mil ( 

persones que volen comprar un periódic de qualitat. De més qualitat que els que 

tens a l'abast. Eixa és la importáncia de El País. També és antiblaver. El fenomenr¡ 

de El País ací no té precedents, perqué abans de la guerra no passava tampoc*.. 

Aixó demostra que són possibles moltes coses. Per exemple, demostra que 

l'alacantinisme no és tan important com la gent creu. El País no ha caigut per 

tindre un suplement que es diu "Comunidad Valenciana". No ha perdut ni un lector 

allá. I aixó que l'alacantinisme és antic ja. Com que hi ha uns quants tabús que es 

fan més grans per la importáncia que els dóna la gent que té por d'eixos tabús...

Alacant. L'alacantinisme és un problema de la ciutat d'Alacant estrictament.

I si vosté posa a la Vila Joiosa en la disjuntiva de qué volen ser, si alacantins o 

valencians, serán valencians sempre. No exagerem el problema d'Alacant. És un 

problema explicable amb raons sociológicament considerades. Ací tenen pors i
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maníes i punyetes. És el tópic que paralitza molt.

-Ací tenim una qúestió important En quina mesura els mitjans valencians 

han jugat un paper amplificador deis conflictes i problemes de /a ciutat de 

Valéncia i rodalies. Si les coses haurien anat d'una altra manera amb un diari no 

tan declaradament adve:s.

-Posar-se en el mig no és el que demana Unió Valenciana i Las Provincias. 

Tu et poses enmig i, per a ells , estás en contra. Hi ha un localisme molt ciar, 

sobretot, a la ciutat de Valéncia. Pero, és el localisme d'una part del país que 

sempre ha tingut el rece! catalá. Si tu planteges la identitat del país, és molt difícil, 

si la vols plantejar honradament i eficagment, eludir el grau de catalanitat que 

vulgües posar-li, peró que li has de posar; en la llengua és un grau d'identitat total 

i, per tant, en la historia... i en la identitat... I aixó, ciar, sempre crea problemes que 

no són d'ara. Eren d'abans de la guerra també, tot i que no havien arribat a la 

virulencia posterior. Tampoc, pero, el nacionalisme havia arribat a la importáncia 

que ha tingut després. Que té ara, malgrat tot. En primer lloc, hi ha una certa 

proporcionalitat. En segon lloc, la viruléncia es deu a com ha funcionat la história; 

és á dir, el postfranquisme és un període de nostálgia del franquisme, i el 

blavefiSme s'inclou en eixa nostálgia, és evident. Només s'ha de comprovar que 

mai des del blaverisme no ha sorgit antifranquisme. Alió més lluny que han arribat 

és a díssimular el franquisme, peró mai no a blasmar-lo clarament. El no 

blaverisme és una decisió de trencar amb el franquisme. Aixó está dins del 

problema blavers-no blavers. Hi ha una extrema dreta ací que és l'extrema dreta 

fallera que ha de vore com un perill a l'esquerra per moderada que siga. Perqué 

pensar que els del PSOE són virulentament catalanistes! Han comengat per no dir 

ni el nom de la llengua en l'Estatut, admetre el blau i el que siga. Ja poden 

concedir el que vulguen, perqué els altres són insaciables. No els satisfarán mai. 

Eixa és l'equivocació d'aquells que creuen que la cosa té solució per la via de 

l'entesa. No hi ha entesa possible, perqué "ells" no tenen límits. Funcionen
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visceralment i només visceralment.

-I el paper de Broseta?

-Broseta era fill d'un ebenista d'ací que procedeix de Banyeres. Un xicot 

pulidet i fi, pero, dins tenia molt poqueta cosa. Tenia dret mercantil que, per a aixó, 

qualsevol val. En les altres qüestions era d'una categoría intel.lectual francament 

espessa. Broseta era d'aquells capagos de creure el que els hi convé en cada 

moment. El senyor Broseta tenia una clientela que eren els senyors que tenen 

duros i a la qual mai no va estar disposat a renunciar en absolut Ell era un.,, 

catedrátic que guanyava els duros fent informes ais senyors que manen en ej món .rn 

económic a casa nostra. Va jugar un paper, amb un acord tácit amb aguest§ , 

senyors, en una certa part de la transició, per tindre les máximes garanti.es s 

possibles que tot canviara un poc perqué en el fons -económic- no canviara res.. 

Va jugar uns anys eixe paper sense comprometre's mai a fons. I se'n va anar on li 

tocava, al seu lloc. Que no era el del seu pare, per altra banda. El seu pare era un 

obrer emancipat i ell era un senyoret ja. Va conéixer al "Cesar Carlos" quan era un 

col.legi major de l'élit del SEU, a gent que "encara" estava amb el franquisme i 

d'altres que ja pensaven el futur després d'ell. ,

-Així que UCD, i Broseta com a gran factótum d'UCD... v  ^

-Gran factótum amb molta por d'assumir responsabilitats on es pugaperdre, . 

encara que es puga guanyar. Eixa és la gran covardia de Broseta. Sempre s'ha. 

quedat a mitges, perqué sempre ha tingut por. Ell no ha anat més que allí on li han 

dit: és segur que vosté guanya.

-¿La cosa sería que UCD utilitza l'argument públic de l’amenaga que es 

puga trencar l'estat peí catalanisme, quan realment el seu objectiu básic és 

guanyar les eleccions?

-Sí. Aixó és tot. No hi ha res més. I aixó ho fa no sois el senyor Broseta. Ho 

fa també, sobretot, "el padre de la constitución", el senyor Attard. I ho fa a fons, fins 

i tot anant a les manifestacions, cosa que la gent oblida. El senyor Martorell ciar
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que ho fa també des d'allá, pero, el senyor Abril Martorell ve de Madrid i deixa 

caure i'ou i se'n va. Fa per allá una constitució redactada en blaver que després la 

va tindre de retirar i aixó. Vaja, té culpa, pero, no en té ni la meitat que els senyors 

que ho feien des d'ací, el senyor Broseta i el senyor Emilio Attard, sobretot.

-/ els mitjans de comunicado fan un paper de simples transmissors de tot

aixó?

-Sobretot, ho fa Las Provincias. El Levante comenga a jugar un paper 

relatívament diguem-ne que "neutral" respecte de tot aixó; ara, perqué és el seu 

meitat, i necessita, per tant, la confrontació amb Las Provincias. I qué passa amb 

el séftyór Molí? Com que aixó no li serveix en Alacant per a vendre més 

exempíárs, allá fa una altra cosa. En Alacant, fa al contrari, fomenta l'alacantinisme ‘ 

des de Información.

-Información, durant la transició, en aquest tema no toca bola i, potser, 

afortunadament per a ells, perqué no tenen la caiguda de vendes del Levante.

-Sí. De fet, en el moment de la transició jo podía publicar articles allí, per 

exemple, i ací no. I em feien entrevistes quan anava per Alacant a conferéncies, 

etc. Em tractaven com a una persona normal, cosa que ací no passava, ni passa 

encara. Ni passa encara. La meua significació catalanista encara fa que en el 

Leváríté" tinguen reserves. Ara, Información, no és que jugue al cantonalisme, 

perqué tampoc són tan ases, peró l'accent alacantinista sí que el juguen a fons. 

Aixó del hnercat és decisiu. El que passa és que algar el provincialisme alacantí els 

costará molta faena. Aixó no ho tenen tan fácil, perqué no són alacantinistes en 

Alcoi, ni en Elx, ni en Santa Pola, ni en La Marina. Aixó no ho aconseguiran. Totes 

les comarques, si els posaren la pistola electoral al pit, votarien per no tindre res a 

vore amb Alacant.

Ja fa anys que vaig dir una cosa que ara diu molta gent. Jo era partidari de 

l'autopista, contra la qual estaven tots; ecologistes, extrema esquerra. Jo vaig dir 

que aixó era el carrer major deis Paísos Catalans.
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-Expressió que ha fet fortuna.

- És que alió tenia interés des del punt vista, com diuen ara, de la 

vertebrado. I, sobretot, tenia un interés real, perqué económicament era 

interessant. Més que interessant, decisiu des del punt de vista de les 

comunicacions amb Europa. Aixó no és nacionalisme; és negoci, ciar, peró és 

també una infrastructura sense la qual les coses anirien pitjor.

-Una cosa que, encara que tenim prou ciar com va, podries indicar-ne ... 

algún aspecte, alguna anécdota, és sobre el caíala ais mitjans de comunicado.

-Jo no recordé com va comengar, perqué, per exemple, durant mplts anys, al 

Levante, un suplement d'história, folklor i tot aixó, que es deia "Valencia", es ya , 

en;(castellá sempre. Hi havia algún verset el dia de la Mare de Dég deis 

Desemparats... Súpose que la cosa comengaria després de mort Franco. No rho 

recordé ara. De tota manera, hi ha una qüestió més amplia que el problema 

concret deis mitjans de comunicació en la transició. Per a vendre un periódic,... 

quina llengua s'ha d'emprar? Un periódic en catalá no ven. Segons el padró, hi ha 

molt poca gent encara capag de llegir en valenciá tan normalment com llegeíx en 

castellá. No hi ha manera de fer un periódic en valenciá i guanyar diners. Arg, qrgC;,,, 

que no hi ha cap limitació des que va comengar la cosa; és a dir, la gent ao, .en.vja_ 

més articles en catalá.

Una discussió que teníem sempre quan féiem projectes era la llengua en , 

qué el faríem. En castellá, ciar. I quin tráete tindria el catalá? Sempre hi havia lar:, 

discussió. Un suplement unitari, perqué tinguera dignitat la llengua. Molt bé, un 

suplement unitari, la gent l'agafaria, el deíxaria al costat i el llegiria o no. Al final, es
i "

va acceptar que no hi havia més remei que barrejar. Es va acceptar teóricament. 

Després, en la práctica... Quan hem fet una publicació totalment en catalá, 

l'exemple de El Temps és ciar; al remat, per a tots els PaTsos Catalans, se n'editen 

dotze mil exemplars, deis quals ací se'n venen, comptant subscripcions i tot, uns 

tres mil. L'"OJD dixit. Aixó tindria una solució a llarg termini si anara bé la
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normalització de la llengua. En qualsevol cas, sembla claríssim que si no tenim un 

Estat i no imposem la llengua de manera resolta -i acceptada- no hi ha res a fer.

-I no hi hauria alguna altra fórmula, per entendre'ns, més assequible?

- La TVV hauria d'implantar el catalá al cent per cent. És més important una 

pel.lícula en catalá que una entrevista del senyor Lluch, en la qual quasi tots li 

contesten en castellá, fins i tot, la gent que paguen perqué vagen a parlar. La TV3 

ha fet més treball que l'Avui. Molt més. I aguantar un periódic amb pérdues anys i 

anys...

-Ací tampoc ha funcionat /'alternativa de premsa comarcal. Igual aixó sería 

més fácil.

c - Podría ser. Jo no ho sé. Comparar no compararía. Allá no ho ha fet ningú 

ajudat. Eren periódics que funcionaven mal en castellá i que varen passar áf 

catalá i comentaren a funcionar bé. El Punt Diari sobretot. Un diari que es 

presenta al quiosc normalment. La veritat és que el monolingüisme en catalá en la 

zona del Punt Diari és la més elevada de tots els Paísos Catalans.

-Per a anar acabant, qué indicarles com a principáis encerts i errors deis 

mitjans dé comunicado en tot aquest període, des del 75 fins al triomf electoral 

deis socialistes:

-Jo trobe que la premsa, a casa nostra, durant tot eixe període, no ha jugat 

el paper d'intervenció política que ha jugat a d'altres llocs. Avui dia, el Levante- 

EMV juga un paper lleugerament més actiu, tot i que prou confús. Aleshores, peró, 

no árribava a ser ni tan sois el reflex informatiu del que passava al carrer. Vivía 

encara amb les inércies de la por. Hi havia excepcions; El País en la informació 

valenciana, alguns professionals més exigents i dignes que ja venien d'abans... 

Peró, res de l'altre món. Las Provincias continuava alimentant el conflicte i 

continua ara jugant un paper declaradament postfranquista. No hi ha més que 

vore les columnetes de la senyora aquesta (Maria Consuelo Reyna); será difícil 

trobar res tan lamentable. Aixó i "El cabinista" que també és una cosa... Dues
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pagines senceres de denúncies en les quals ningú firma ni ningú respon és una 

cosa d'aquelles que et quedes bocabadat. Un periódic d'aquesta mena és difícil 

de trobar. Amb eixe sectarisme. Aquest és el defecte que tenia també el Levante 

llavors, fins que va tindre un altre director, que és quan va comengar un paper 

d'informació pacificadora. La informació com més objectiva més pacificadora.

Las Provincias va jugar una carta anticatalanista, antiesquerra i 

prodretanista que són coses que van lligades, perqué, si no fos així, ja podia 

haver sortit un nacionalisme de dreta. Abans de la guerra, n'hi hagué un petit. 

apunt. Hi ha una cosa clara; els partits nacionalistes importants són el ,PNV,, Efis]^ ~ 

Alkartasuna i CIU, els quals són partits de dreta. L'esquerra s'ha d esp e itay^ .^  

eixa realitat. Ací no. Ací, els pocs nacionalistes sempre han sigut, si, més no, 

republicans i petits burgesos d'esquerra moderada. Eixa era la filiació social i 

política del nacionalisme valenciá abans de la guerra civil. I després ha sigut 

d'esquerra o no ha sigut.

-/, per tant, no hi ha hagut mai diners per a operacions periodístiques 

importants.

-Home. Va haver la UDPV; el senyor Maldonado I els quatre sepyprs de 

dreta civilitzada que posaven els duros. , ,.v  ,,q ,l s. - ;

-/ repassant un poc les operacions en qué tu has participat més, o mgn^.3 

directament, Dos i Dos, Valencia Semanal, Diario de Valencia, Noticias.al Dia, 

tenint ciar que no hi havia més cera que la que cremava, el problema deis diners, 

el problema deis lectors...

-El problema deis lectors sempre és el resultat de fer un producte ben fet i 

posar-lo a la venda.

-De tota manera, l'intent consecutiu deis dos diaris no seria el mateix, o sí?

-Tenien el mateix equip prácticament.

-Peró, Noticias no anava més amb la idea de vore si el Levante no se'l 

quedava ningú en la subhasta i es feia amb la seua cartera de publicitat?

462



-Aixó és una altra historia que ha contat J.J. Pérez Benlloch. Juanita (Pérez 

Benlloch) volia una cosa que era impossible: que li donaren el Levante o que li 

deixaren fer un periódic sense el Levante. Ell volia, cosa perfectament legítima, 

funcionar en la seua professió. Amb tot el dret, peró hi ha les possibilitats que hi 

ha...

-I la situado actual com la veus?

-Jo cree que agó ja va per a llarg. Creixerá un poc més el Levante-EMV, no 

creé que baixe Las Provincias, malgrat la seua virulencia dretanista. Levante-EMV 

jo cree que:., bo, li costa tindre una línia editorial coherent... Joan Álvarez ha fet un 

bon trebaíl en poc de temps. El que passa és que no sé si Belda comparteix eixe> 

critérl. De tota manera, potser s'ha equivocat amb "Postdata". Són masa págines> 

per al que dóna de si la mitjana cultural d'aquest país. jo

- I CasteUó i Alacant? Segueixen igual?

- Jo cree que aqüestes ciutats... La configuració urbana del País Valenciá és 

molt curiosa si ho mires bé. Tenim una agricultura urbana: Burriana, Vila-real... I 

tens Castelló amb cent mil habitants... La premsa local és inevitable. Pero, 

sobretot, a Castelló, cree que es partirá la lectura amb la premsa de Valéncia. A 

Alacant, potser que es consolide la cosa com está i es faga impossible un periódic 

"regiónáíÉxcépte El País, no tenim un periódic regional de veritat.

-/ qué em dius d'aquell intent de Mediterráneo de traslladar-se a Valéncia?

“ - Aixó va ser una idea completament absurda del PSOE. Per cert, l'operació 

Levante entre el PSOE i el senyor Molí és incomprensible. Prácticament li'l varen 

regalar. Es tractava que el Govern -aquí del PSOE-no fóra propietari de premsa. I 

per qué no haver intentat un periódic deis mateixos periodistes que el feien? I deis 

que es podrien haver afegit. Per exemple.
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