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PRESENTACIÓ

Hi ha moltes coses que una voldria explicar quan s'acosta el moment de lliurar el

resultat de la feina d'uns quants anys de treball, de molts caps de setmana i vacances

amb llibres i carpetes a munt i avall. De sobte, perquè és qüestió dels breus segons en

què veus sortir la caràtula de la impressora, on posa el títol d'un tema en el qual has

estat treballant durant temps i la paraula "TESI DOCTORAL" en majúscules i negreta, -

tal com diuen les normes - , amb el teu nom a sota, te n'adones que arriba un final

d'etapa, més enllà de la qual no t'has atrevit a projectar gaire.

En l'intent de fer balanç de la feina que ara es lliura i de presentar-la, voldria explicar on

va començar la meva història amb la "televisió de qualitat" i el punt en què aparco, per

ara, el tema. Vaig començar a treballar a la Universitat Pompeu Fabra a la primavera del

1993 quan els Estudis de Comunicació Audiovisual es plantejaven la creació de l'Arxiu

de la "Col·lecció INPUT". Se'm va demanar que elaborés un "Informe de Viabilitat"

per analitzar les possibilitats del projecte i els requeriments que l'organització INPUT

plantejava per fer venir centenars de programes de televisió a la Universitat. Aleshores

poques persones a Barcelona i a Espanya sabien què era INPUT. Ras i curt, s'explicava

que INPUT era una mostra de la "televisió de qualitat", una col·lecció dels "millors

programes de televisió del món" i així s'especificava als seus estatuts i documentació

interna.

En aquell moment, les graelles de televisió de l'entorn immediat es trobaven inundades

del que posteriorment s'ha anomenat teleescombraries, programes de formats diversos

com ¿Quién sabe dónde1?, Confesiones, Esta noche cruzamos el Mississippi, Moros y

cristianos, etc. que van suscitar encesos debats entre periodistes, acadèmics i

professionals del mitjà sobre la "qualitat televisiva". Sobtava, o com a mínim

despertava la curiositat que, en aquell context de caos en el qual els més crítics eren

titllats d'elitistes reaccionaris i els seus defensors de demagogs de la mediocritat, hi

hagués un discurs formulat sobre la "qualitat televisiva".



L'interès per la categoria, la seva proximitat als diferents sectors professionals i la seva

actualitat va fer que escollís aquest tema com a objecte per a la meva tesi doctoral.

Avui, vuit anys després, presento els resultats. Crec que, com s'argumenta al llarg de la

tesi respecte dels diferents discursos sobre la "televisió de qualitat", l'enfocament

d'aquest treball de recerca també és fruit d'aquell context particular i biogràfic. És a

dir, la degradació que es deia que patia el mitjà, la seva negació com a objecte vinculat a

la Cultura, l'alienació i la mediocritat a la qual es deia que semblava abocada, va fer que

en la "construcció de l'objecte" dediqués una part important de la recerca a la

contextualització dels debats en què es trobava el mitjà televisiu. Les perspectives

utilitzades han estat la Sociologia, l'Estètica i l'Ètica.

Com a resultat, es pot afirmar que els debats que s'han generat i que es generen al

voltant de la "qualitat televisiva" estableixen unes línies de continuïtat clares respecte

als debats generats sobre l'excel·lència en altres disciplines i que, la televisió i la

"qualitat" a la televisió com a mitjà reprodueixen debats encetats anteriorment en altres

mitjans expressius i que, més enllà de l'especificitat que adopta la televisió com a

llenguatge, el debat sobre els cànons televisius no representa cap novetat. L'especificitat

de la discussió sobre la qualitat a la televisió, a diferència dels altres mitjans de

comunicació de masses, prové de la seva consideració des de l'ètica, que converteix

aquest mitjà en un espai de primer ordre en l'articulació i consolidació democràtiques.

Per una altra banda, l'anàlisi dels discursos sobre la qualitat televisiva que es presenta

en aquesta tesi no és només una qüestió de contextualització retrospectiva. L'objecte no

ha estat únicament buscar uns antecedents del debat sobre la "qualitat televisiva" sinó

que, examinada la diversitat i la complexitat dels diferents discursos sobre la qualitat,

s'ha volgut contextualitzar històricament el debat.

El concepte "televisió de qualitat" apareix sovint en els diferents documents elaborats

des de diverses perspectives com un concepte-salvavides de la noció de "servei públic".

La continuada reconceptualització del "servei públic", des de l'inici de la crisi de les

televisions de titularitat pública i les diverses temptatives de formular la seva

especificitat, tant a nivell de producció, de programació i, darrerament, en el context de

la televisió digital, a nivell empresarial i financer, identifiquen cada vegada més la noció

de "qualitat" i de "televisió de qualitat" com l'especificitat de les televisions públiques i

del seu contingut.



Per tant, l'anàlisi de la "televisió de qualitat" com a categoria, el seu contingut, els seus

diferents àmbits temàtics, els pressupòsits implícits sobre els quals es formula i els

valors associats esdevé de particular rellevància no només com a objecte d'estudi sinó

en el debat al voltant de la televisió de servei públic.

En definitiva, l'originalitat d'aquesta tesi se situa al nostre parer no només en l'objecte

"televisió de qualitat" com a objecte "curiós" en funció del context de la televisió

actual, sinó en la voluntat d'establir línies de continuïtat amb debats generats

anteriorment en altres mitjans de representació i disciplines teòriques, però també en el

desig d'intentar donar un pas projectiu en la dotació de contingut d'un concepte que

apareix, cada vegada més sovint, en el debat sobre l'especificitat de la televisió pública.
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PRIMERA PART

METODOLOGIA: LA CONSTRUCCIÓ POLIÉDRICA

DE L'OBJECTE "TELEVISIÓ DE QUALITAT"



Introducció i Objectius

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

"Tota vertadera disputa, és fruït de premisses, no de conclusions".

(J. M. Keynes).

Al voltant del concepte de "qualitat" referit a la cultura de masses i particularment a la

televisió s'apleguen concepcions que fàcilment es poden titllar d'elitistes o demagògiques

segons qui les enunciï i el seu àmbit de referència. En aquest sentit, tant aviat es parla de

"qualitat televisiva" com a sinònim de l'alta cultura com del gust mig del telespectador.

La profusió de visions antagòniques sobre la "televisió de qualitat" fàcilment pot donar la

impressió de pèrdua de legitimitat de qualsevol dels criteris i de partidisme per part dels

seus defensors en descobrir l'interès específic envers una definició o en descobrir la

vinculació del subjecte a una situació social concreta.

El caos conceptual a què aboca la disparitat de criteris sobre la "qualitat" i l'aparent

manca de legitimitat de qualsevol d'ells per imposar-se a la resta genera sovint una

situació de relativisme, en la qual la validesa de qualsevol definició sembla dependre del

context, de la vinculació a un determinat grup social, de la subjectivitat de l'intèrpret o

de les estratègies de legitimació utilitzades, que depenen més de la capacitat del grup per

defensar-les que del propi contingut de la definició.

L'objectiu d'aquest primer bloc és doble. Per una banda, tracta d'establir un marc

explicatiu de la diversitat d'enfocaments i consideracions dels discursos sobre la "qualitat

televisiva" que permeti entendre la coexistència i la competència de diferents models

avaluadors d'aquesta qualitat i el paper que juguen aquestes diferències en les societats

contemporànies.

S'intenta aportar elements que ajudin a entendre qüestions com les següents: per què hi

ha tantes versions sobre la "qualitat" televisiva? De manera més general, com és que

poden coexistir geogràficament i cronològicament els discursos que neguen la qualitat de
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qualsevol objecte generat per l'anomenada "cultura de masses" i els discursos que parlen

de la seva qualitat? De quins pressupòsits es parteix en cada cas i de quines posicions

socials donen compte? A quins interessos responen?

Per una altra banda, el segon objectiu que es proposa aquest bloc és aportar elements al

debat sobre la validesa de les definicions sobre la "qualitat televisiva". S'intenta oferir

reflexions d'utilitat per respondre a qüestions com: sota quins criteris es pot afirmar que

un concepte de "qualitat televisiva" és millor, o més encertat que un altre? Qui o quin

grup està legitimat per establir aquests criteris i aquesta validesa?

La situació d'aparent col·lapse provocat per la coexistència i competició entre vàries

definicions és un fet que s'ha produït també en altres àmbits del coneixement. En aquest

sentit, forma part de la tasca de construcció de l'objecte "televisió de qualitat" aportar

elements proposats des d'altres altres disciplines que permeten "problematitzar"

l'objecte, oferir nous angles de consideració que es donen habitualment per descomptat.

Les diferents teories i conceptes tenen un paper actiu en la producció de la ruptura amb

el món donat per descomptat i dels conceptes generats.

El punt de partida és que la "televisió de qualitat", lluny de ser un tema concret i

delimitat amb uns referents de contingut compartits, és un objecte d'estudi a construir.

En aquest sentit esdevé gairebé obligatori tractar aquesta categoria com un "objecte

social".

No només, igual que la resta dels conceptes que formen part del llenguatge ordinari, la

"televisió de qualitat" funciona com una categoria d'ordenació del real, necessàriament

simplificadora que garanteix, alhora, el funcionament i la reproducció social, sinó que es

tracta d'un concepte en la definició del qual estan involucrats sectors diversos (polítics,

programadors, realitzadors, espectadors, etc.) amb uns interessos concrets respecte la

seva definició. És a dir, la manca d'acord sobre la seva significació mostra que es tracta

d'una noció "problemàtica" des del punt de vista social

Per exemple, els polítics quan parlen de fomentar la "televisió de qualitat" parlen sovint

d'un tipus de televisió produïda a l'àmbit "nacional", en la llengua pròpia o que

"reflecteixi les particularitats, la idiosincràsia de cada poble". En canvi, els professionals
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de la televisió, per exemple, quan parlen de "televisió de qualitat" parlen d'un tipus de

qualitat tècnica, que reuneixi els requisits mínims des del punt de vista de la forma (guió,

direcció, planificació, so, il·luminació, fotografia, efectes especials, etc.).

1.1. Els noms i els falsos sabers

"El fet científic es conquista, es construeix, es comprova ".

(G. Bachelard).

En l'àmbit de la Sociologia es parla de la "vigilància epistemològica" o de vèncer la

"il·lusió de la transparència" per fer referència a la dificultat de l'investigador de les

Ciències Socials per distanciar-se dels conceptes utilitzats en el llenguatge ordinari. En

aquest sentit s'afirma que "la familiaritat amb l'univers social constitueix l'obstacle

epistemològic per excel·lència del sociòleg, perquè produeix contínuament concepcions o

sistematitzacions fictícies, al mateix temps que les seves condicions de credibilitat"1.

Prendre l'objecte d'estudi tal com és enunciat en el llenguatge ordinari suposa no només

una acceptació dels pressupòsits implicats, sinó també les condicions de la seva

credibilitat. En aquest sentit no es poden analitzar els discursos sobre la "televisió de

qualitat" de manera independent de la posició social de qui els enuncia i dels seus

interessos en el sector.

"Herència de les paraules, herència de les idees" sentencia Brunschvicg. El llenguatge

comú que, com a tal, passa inadvertit, amaga en el seu vocabulari i la seva sintaxi tota

una filosofia petrificada d'allò social sempre disposada a ressorgir en paraules comuns o

expressions complexes construïdes amb paraules comuns que s'utilitzen de manera

inevitable. El llenguatge comporta preses de partit sobre el real que són analitzades en

1 BOURDIEU, P., CHAMBOREDON, J.C., i PASSERON, J.C. (1973): El oficio del sociólogo. Madrid,
SigloXXI Editores, 1989: 27.
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diversos àmbits d'estudi (la Teoria Crítica del Discurs, la Teoria de la Ideologia, o la

Fenomenología, entre d'altres).

Per això es recull en aquest bloc la intuïció sociològica fonamental que la recerca sobre

qualsevol objecte d'estudi comença per la seva construcció. Es parla precisament de

construcció per fer referència a l'activitat d'elaboració, de treball previ a la utilització

dels conceptes que s'utilitzen habitualment en la vida quotidiana per allunyar-los del seu

sentit "evident", "donat per descomptat" com es diu des de l'Epistemologia per tal de

mostrar les seves múltiples cares, les seves dimensions fonamentals. És en aquest sentit

que es parla de construcció polièdrica de l'objecte d'estudi.

Es vol evitar parlar de la televisió de qualitat independentment del sistema de relacions

històriques i socials de la qual formen part tant el sistema televisiu com la denominació

de "qualitat". Tot i que hi ha concepcions de la "qualitat" televisiva en les quals l'èmfasi

en la qualitat es posa en el propi objecte (programa o gènere) de manera independent del

sistema del qual forma part - definit en termes legals i socials -, l'adopció d'aquest punt

de vista insereix l'objecte d'estudi en el seu context social en tota la seva amplitud.

En efecte, poder veure quin és l'estat de la qüestió de la "televisió de qualitat" com a

objecte passa necessàriament per analitzar no tant les definicions normatives sobre la

"televisió" i sobre la "qualitat" sinó els discursos que sostenen els diversos agents socials,

ubicats en determinats àmbits (econòmic, polític, acadèmic, professional, audiència, etc.)

i amb interessos i estratègies concretes. Cal ubicar els discursos sobre la televisió de

qualitat en el sistema de relacions dels quals formen part i en els diversos àmbits de

referència per tal d'extreure'ls de la particularitat del subjecte que les enuncia.

Les categories a través de les quals els diversos agents descriuen el món social o les

pràctiques i representacions, no són productes individuals sinó socials. Aquesta

afirmació, feta per Durkheim i una de les nocions fonamentadores de la pràctica

investigadora en Ciències Socials fa referència a l'explicació dels fets socials a través de

fets socials i no a través d'estats de la consciència individuals.

En resum es tracta de rebutjar en primer lloc les nocions que ofereix el llenguatge

ordinari sobre la "televisió de qualitat" i en segon lloc, rebutjar la definició de la
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"televisió de qualitat" de manera independent dels agents socials i de les relacions que

aquests estableixen en el seu propi camp. Aquest rebuig ha de ser entès com el rebuig a

una apropiació en exclusiva d'aquestes definicions, en el sentit no de què siguin falses

però sí de què són incompletes.

Per tant, la metodologia de la recerca comença en el procés de definició de l'objecte

d'estudi donat que aquest no existeix en si mateix sinó que s'ha de construir a partir

d'una sèrie de variables que permeten veure els elements que intervenen en la seva

configuració. En aquest sentit, no es tracta de partir d'una definició més o menys tancada

de "televisió de qualitat" i de validar-la o de refutar-la, com si tot el saber estigués

condensat en el concepte sinó al contrari, d'anar desglossant aquells elements que es

donen per descomptat i que no són qüestionats quan es parla de la "televisió de qualitat".

1.2. Fonts generadores de teoria

S'afirma que construir un objecte és definir una problemàtica i per fer això són necessaris

elements teòrics que obliguin a formular nous interrogants a la realitat. En l'àmbit

d'aquesta tesi s'utilitzen diverses fonts generadores de teoria: la Sociologia, la Teoria de

la Ideologia i del Coneixement que actuen com a nucli dur de definició dels pressupòsits

de la "televisió de qualitat", l'Estètica i la Teoria de la Cultura, l'Ètica, i, dins l'àmbit de

la televisió, les principals dades de la història política i econòmica del mitjà.

La Sociologia, la Teoria de la Ideologia i la Teoria del Coneixement aporten elements

d'utilitat per entendre la "diversitat" de nocions sobre la "televisió de qualitat" i exploren

els motius o les raons socials que expliquen les diferències existents al voltant de les

diferents definicions socials. Aquestes disciplines actuen com a pressupòsits fonamentals

en la construcció de l'objecte "televisió de qualitat" per tal de contextualitzar i entendre

les diferents facetes, fonamentalment socials, d'una categoria com aquesta.

L'Estètica, la Teoria de la Cultura i l'Ètica són disciplines que tradicionalment inclouen

en els seus àmbits de reflexió qüestions vinculades no amb la diversitat sinó amb la

validesa de les diferents definicions proposades. Amb denominacions diferents - el

concepte d'Art, el concepte de Cultura, el concepte de Bondat o de Virtut
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respectivament - es debat sobre les condicions de validesa de les diferents definicions. Els

conceptes aportats per aquestes disciplines pot donar llum sobre les condicions de

validesa de les diferents definicions de "qualitat" proposades en el debat sobre la

televisió.

La Sociologia ofereix elements de discussió de gran utilitat que permeten aprofundir en

la complexitat de l'objecte i entendre els elements involucrats en la definició de la

"qualitat televisiva", alguns dels quals són l'estudi de les professions com elements de

socialització dels individus i per tant com elements de configuració de sentit, les

categoritzacions socials i els mecanismes de dominació. Aquesta consideració permet

distingir els grups d'interès i en competició en el cas de les diferents nocions de "qualitat

televisiva". Efectivament la noció de "qualitat", i més enllà de les diferents definicions de

qualitat substantives, s'insereix en una societat concreta i funciona en tant que és

generadora de sentit per als seus grups socials, que la utilitzen en la seva pràctica

quotidiana a través del discurs i que s'esdevenen estratègies de poder.

Tot i que el mitjà televisiu és un mitjà relativament jove i que, per tant la discussió sobre

la seva "qualitat" és un fet relativament recent, la discussió al voltant de l'excel·lència en

altres àmbits esdevé d'utilitat per entendre els pressupòsits de validesa d'aquest tipus de

denominacions.

Efectivament parlar de "Qualitat" respecte als programes televisius, d'Art respecte a les

obres plàstiques i literàries, com parlar d'accions "Virtuoses" en l'àmbit de l'Ètica

pressuposa una operació comuna: l'avaluació de la relació entre unes determinades

característiques del programa, obra o acció respecte d'uns estàndards socials anomenats

cànons o valors segons l'àmbit de referència. En aquest sentit es pot afirmar que els

conceptes de Qualitat, com el concepte de Bellesa, Art o de Virtut, són conceptes

relacionals.

Entre aquestes denominacions hi ha altres elements en comú, com l'existència d'un

criteri més o menys explícit, sovint anomenat cànon, segons el qual s'atribueix

l'excel·lència a uns objectes i no a uns altres i l'existència d'un grup social amb capacitat

i legitimitat per fer prevaler un determinat criteri d'excel·lència (en la televisió, en les

obres d'art o en les accions).
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Efectivament, el debat sobre la "qualitat" dels diferents objectes i/o obres s'ha produït en

molts altres àmbits sota denominacions diferents. Es fa referència a la qualitat en el camp

de l'Estètica i s'adjudica a les obres la denominació d'Art; es parla de qualitat en l'àmbit

de l'arquitectura, de la decoració o de la construcció, també en l'àmbit econòmic2 i fins i

tot es parla de "qualitat" de les accions realitzades per les persones i se l'anomena

"virtut". Fins i tot dins el mateix mitjà o disciplina, l'aplicació de la noció de "qualitat" fa

referència a qüestions diverses: no vol dir el mateix parlar de qualitat respecte un

espectacle de la Fura dels Baus que respecte una representació d'Aïda3.

En cadascun dels diferents àmbits en els quals es parla de "qualitat" s'utilitza el terme

amb accepcions diferents, amb pressupòsits diferents i amb diferents estratègies socials

involucrades, amb la qual cosa la comparació amb altres disciplines no sempre té la

mateixa utilitat per al debat sobre la "televisió de qualitat" tot i presentar elements

d'interès per a la seva construcció.

És un fet reconegut i acceptat que els estàndards, estètics i ètics, són culturalment i

socialment variables i aquest fet és comú als estàndards amb els quals s'avaluen els

continguts televisius. En el cas de l'Estètica s'ha debatut sovint en què consisteix la

"bellesa" de les diferents obres i s'ha discutit sobre els cànons utilitzats al llarg de

diferents períodes històrics per a la seva avaluació en un debat que te paral·lelismes amb

el que es produeix en el mitjà televisiu. Per una altra banda, l'Estètica ha estat la

disciplina utilitzada majoritàriament per a l'anàlisi dels diferents productes generats per

l'anomenada cultura de masses.

2La noció de qualitat s'aplica preferentment en l'àmbit de la gestió empresarial i s'utilitza com a
sinònim d'eficàcia/eficiència, de la mateixa manera que la noció de valor sorgeix en l'àmbit de
l'economia.
3 En general en aquesta tesi s'utilitzarà la paraula "excel·lència" de manera genèrica per fer referència
als "màxims", a les Obres Mestres en els diferents àmbits i les paraules "Qualitat" per fer referència a
l'excel·lència en el camp televisiu; Art per fer referència a l'excel·lència en l'àmbit estètic i Virtut o
Bondat per fer referència a l'excel·lència en l'àmbit ètic.
De la mateixa manera, la paraula cànon s'utilitza en la seva doble accepció: per una banda per fer
referència als llistats d'obres prescrites però sobretot en la seva accepció més comú que correspon als
criteris utilitzats en el camp de les arts plàstiques i literàries per avaluar les diferents obres. Es parla de
"valors" per fer referència als criteris segons els quals es jutja la conducta humana (àmbit de l'Ètica) i
"d'estàndards" per fer referència als criteris utilitzats en el cas del mitjà televisiu per avaluar la qualitat
dels diferents programes o elements analitzats (programació, gèneres, estructura organitzativa, etc.).
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En el cas de l'Ètica, les diferents nocions del "Bé" o de la "Virtut" de l'acció humana han

anat variant al llarg del temps fins arribar a un punt en què sembla impossible trobar una

màxima global i universalitzable. En aquest àmbit el que està en discussió no són

l'experiència estètica o el concepte de bon gust sinó els "valors" que regeixen les accions

humanes i en aquesta disciplina s'ha produït també una situació d'aparent col·lapse

respecte el desacord sobre el "bé" i la consistència de la "virtut".

Tant en l'àmbit estètic com en l'àmbit ètic s'han presentat aquests punts d'inflexió en els

que la profusió de significacions diferents i contradictòries sobre la Bellesa o la Virtut

han semblat desembocar en una situació de relativisme i de manca de legitimitat per

establir uns criteris vàlids. En ambdós casos els debats han seguit línies diferents però en

les dues disciplines han sorgit elements d'interès per a la qüestió de la "qualitat

televisiva".

La contextualització històrica de la televisió permet considerar una de les diferències

fonamentals d'aquest mitjà respecte a la resta de mitjans de comunicació de masses: la

seva articulació històrica com a "servei públic essencial". Aquesta noció és la que fa més

pertinent l'avaluació de la "qualitat" televisiva sota criteris ètics que sota criteris estètics,

a diferència dels altres mitjans de comunicació de masses com el cinema o la fotografia.

Les qüestions estètiques, quan es refereixen a l'àmbit públic, esdevenen qüestions ètiques

de primer ordre. A diferència del cinema i de la fotografia, l'Ètica és l'àmbit d'avaluació

per excel·lència del mitjà televisiu.

Com senyala V.Camps, l'ètica de finals del s.XX ha esdevingut necessàriament

pragmàtica i utilitza una de les nocions fonamentals generades des de la Teoria del

Coneixement que ha estat posteriorment utilitzada en diferents àmbits d'estudi. Es tracta

del concepte de "relacionisme", que esdevé una solució no només original en la seva

gènesi sinó que té una aplicabilitat directa en el cas de la televisió.

Efectivament, en l'àmbit de la Teoria del Coneixement - i aquest serà un àmbit valuós de

referència per a l'anàlisi de la "televisió de qualitat" -, també es produeix a principis de

segle una situació de "col·lapse" a causa del reconeixement del fet que el pensament de

tot grup és derivat de les seves condicions d'existència, fet que per als pensadors de

l'època dificulta o impossibilita l'establiment d'un projecte científic objectivable,
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independent del subjectivisme de l'investigador. Si les diferents teories socials són fruït

de la vinculació social del subjecte i no és possible establir un coneixement realment

"objectiu", lliure de condicionaments socials, aleshores no és teòricament possible

establir un coneixement "neutral".

La descoberta de la vinculació social del pensament deixava al descobert la impossibilitat

de parlar d'un coneixement científic objectiu, lluny dels posicionaments de classe de

l'investigador i del subjecte històric. En aquest sentit, Max Weber afirmava que la

concepció materialista de la història no es pot comparar amb un taxi, que s'agafa i es

deixa a voluntat, perquè un cop hi entren, ni tan sols els mateixos revolucionaris no són

lliures de baixar-ne.

Davant aquesta situació - comú als casos esmentats de l'Estètica, de l'Ètica i de la

Televisió - Mannheim aporta una via de sortida a Y impasse que desborda l'àmbit de la

Teoria de la Ideologia on inicialment es plantejà la qüestió, per formar part de manera

irrenunciable de la Teoria del Coneixement i l'Epistemologia.

El relacionisme, concepte proposat per K.Mannheim als anys vint en una situació i un

debat similars als actuals, recull la noció de vinculació al context de manera que l'hi

permet establir uns principis vàlids per a un context específic. És a dir, és a través del

"relacionisme" que s'esdevé teòricament possible parlar d'un criteri de "televisió de

qualitat" vàlid per a determinats contextos.

Finalment, contextualitzar la noció de "televisió de qualitat" en el sistema de relacions de

què forma part implica un treball de contextualització del mitjà televisiu. Parlar de

"televisió de qualitat" no és el mateix que parlar per exemple de "cinema de qualitat"; la

televisió s'ha convertit en les societats occidentals no només en una institució cultural,

informativa o educativa, sinó també i principalment per a alguns autors, en una institució

econòmica, financera i també en una institució política de primer ordre. L'èmfasi en un

aspecte o un altre té repercussions en la noció de "qualitat televisiva".

Resseguir la noció de "servei públic" al llarg del desenvolupament del mitjà televisiu

permet distingir les diverses concepcions subjacents sobre la qualitat televisiva. En els

primers anys de formació i desenvolupament dels monopolis estatals de televisió



Introducció i Objectius

rarament apareix la noció de "qualitat" aplicada al mitjà i es parla de "servei públic de

televisió" per fer referència, entre altres coses, als "òptims" als quals ha d'aspirar el

mitjà. No és fins als anys seixanta i setanta, quan comença a entrar en crisi el concepte de

servei públic equiparat a servei estatal o governamental i es trenca la situació de

monopoli existent en el sector de la televisió, que es comença a parlar de "televisió de

qualitat" com d'un tipus específic i diferenciat de televisió.

Dit d'una altra manera, als primers anys de formació dels monopolis públics de televisió

gairebé no es parla de "televisió de qualitat" de manera explícita i el discurs formulat al

voltant dels "valors" últims que han de guiar la programació o els estàndards a partir dels

quals s'avalua el contingut de la televisió s'articulen indirectament sota la noció de

"servei públic".

En aquest sentit es formula una hipòtesi sobre el concepte i és la que sorgeix amb força

precisament per la necessitat en què es veuen els defensors dels monopolis públics de

televisió d'harmonitzar la perspectiva del "servei públic" amb la rendibilitat econòmica.

Entre les diferents propostes, s'assenyala de manera recurrent els òptims d'aquesta fusió:

el contingut de la programació propi d'un servei públic amb la rendibilitat econòmica

com a mecanisme de gestió propi de l'empresa privada.

En el moment en què es fa èmfasi en els continguts de la televisió, en la noció de

"televisió de servei públic" en els termes utilitzats en aquesta tesi4, és quan apareix la

noció de "qualitat" o de "televisió de qualitat" de manera generalitzada en el debat sobre

la televisió.

4Com es veurà, el capítol dedicat al "servei públic" distingeix dos grans períodes en el desenvolupament
de la noció de servei públic vinculat a la televisió que estan caracteritzats a través de dues
denominacions diferencials. Per una banda, la noció de "servei públic de televisió", vinculada a la
creació de l'Estat de Benestar en la majoria dels pai'sos europeus i a la dictadura franquista en el cas
espanyol, on la televisió és un servei públic més com els de l'aigua, la llum o el ferrocarril, amb poques
especiíïcitats més enllà de la garantia de l'ús en funció de "l'interès general". Per una altra banda, la
noció de "televisió de servei públic", en la qual el servei públic és un tipus específic i diferenciat de
televisió on l'èmfasi en els continguts i en la política de programació són elements definidors
fonamentals. Aquesta noció de "televisió de servei públic" sovint és equiparada a la noció de "televisió
de qualitat".
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2. PREMISA FONAMENTAL: LA "QUALITAT TELEVISIVA" DES DE LA

SOCIOLOGÍA

La televisió com a mitjà de comunicació, el concepte de qualitat i el discurs que es

genera al seu voltant són, com qualsevol altre mitjà i qualsevol discurs, fruit d'una època

determinada. Això vol dir bàsicament que no és possible parlar amb propietat ni del mitjà

ni dels criteris estètics, ètics, econòmics, etc. a través dels quals s'avaluen els seus

productes - en aquest cas, els programes - de manera independent del seu context, és a

dir, del sistema social en què es generen.

En el camp de les Ciències Socials es pot afirmar l'existència d'obres culturals "típiques"

d'una determinada època, que no seria possible que haguessin estat generades en

qualsevol altra. En aquest sentit, i per citar el cas més simple, Mannheim assenyala que

mentre l'afirmació de dos i dos són quatre no dóna cap indici de quan, on i per qui fou

formulada, en el cas d'una obra de les Ciències Socials sempre és possible dir si fou

inspirada per "l'escola escolàstica" o el "positivisme" o el "marxisme" i des de quina

etapa de l'evolució de cadascun d'aquests corrents data.

Això és així, independentment de què en l'interior d'una societat determinada, és a dir,

en un model de racionalitat concret, sigui possible referir-se a sub-cultures o ideologies

diferenciades. Aquestes sub-cultures o ideologies concretes es distingeixen de la

racionalitat predominant de la societat de referència pel fet de constituir un corpus teòric

més o menys explícit referit, adreçat o mantingut per determinats grups socials.

En aquest sentit, també els discursos sobre la televisió i específicament sobre la "televisió

de qualitat" pertanyen a un determinat context històric i a unes determinades condicions

de producció i de distribució de la cultura i això s'esdevé d'aquesta manera,

independentment de què a l'interior de les societats contemporànies es produeixi la

coexistència de diferents tipus de discurs sobre la qualitat televisiva.

Un segon apartat de contextualització de la "qualitat televisiva" des de la Sociologia

consisteix en la consideració de la teoria del poder en les societats avançades, en les

seves diferents formes, especialment pel que fa referència al poder simbòlic de les

11
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diferents categories del llenguatge. En aquest sentit, la qualificació de "televisió de

qualitat" no es pot analitzar adequadament sense parar compte al rol social que juguen

aquells que se situen als diferents pols del debat: per una banda, els qui neguen la qualitat

a la televisió i per una altra, els qui sostenen la seva existència i, dins aquest grup, el rol i

els interessos subjacents a cadascuna de les diferents nocions de "qualitat" mantingudes.

La televisió de qualitat és analitzable des d'un punt de vista de les estratègies i recursos

socials utilitzats per al manteniment o el canvi en l'estructura de poder social.

En resum i com es veurà, en l'expressió dels diferents punts de vista sobre determinades

qüestions de rellevància social hi ha implícits una sèrie de posicionaments socials,

d'interessos i d'estratègies particulars i de grup que no es poden separar de l'objecte al

qual fan referència. No es pot separar radicalment l'opinió sobre un objecte del subjecte

que l'enuncia. És a través del reconeixement de la parcialitat de cadascun dels punts de

vista involucrats que es pot assolir la construcció polièdrica de què es parla en la

introducció.

Més enllà de la identificació de la vinculació social i grupal de les diferents nocions de

qualitat televisiva, el tercer apartat de definició de la premissa sociològica sobre la que es

fonamenta aquesta tesi, aborda el concepte "televisió de qualitat" des de la perspectiva

de la Sociologia del Coneixement. Algunes aportacions específiques d'aquesta disciplina

permeten definir les condicions de possibilitat per a l'establiment, en certes

circumstàncies, de definicions més legítimes sobre la "qualitat televisiva".

2.1. La diversitat de la "qualitat"

2.1.1. Introducció:

En un context com l'actual, en el qual és habitual sentir parlar de teleescombraries o de

"televisió espectacle" i en el context d'una crisi creixent dels serveis públics de

radiotelevisió a Europa, la denominació de "televisió de qualitat" és una de les categories

que provoca més curiositat fins al punt que pot esdevenir fins i tot una boutade.

Pronunciar-se envers un determinat concepte de "qualitat televisiva" que pressuposi una

funció educativa del mitjà, respecte d'un altre que defensi l'existència de "referents"
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nacionals en els continguts o un altre que prioritzi els lligams que pugui establir amb la

indústria no té la mateixa repercussió social, ni està adreçada als mateixos sectors ni té

per què compartir una mateixa visió sobre la funció del mitjà televisiu i el seu paper en la

societat que l'envolta.

"Consumir" televisió no és el mateix que "consumir" música clàssica o art abstracte, ni es

diu de la mateixa manera ni en els mateixos espais, ni és utilitzat igual en la conversa

quotidiana, ni persegueix els mateixos efectes en els interlocutors o els espectadors, ni

tampoc dóna la mateixa informació sobre l'orador.

Una de les qüestions observades pel que fa al discurs sobre la "televisió de qualitat" és la

relativa a la seva particular homogeneïtat dins la diversitat de nocions existents. És a dir,

malgrat existir nocions molt diverses sobre la qualitat televisiva, existeixen al llarg dels

diferents països coincidències curioses. En aquest sentit s'inclouen algunes aportacions

sobre les diferents agrupacions o classes de "qualitat televisiva" que intenten aportar llum

a qüestions com les següents: com és que quan es parla de "televisió de qualitat" es

reprodueixen, de manera generalitzada, els mateixos debats i les mateixes posicions

enfrontades als diversos països? Quin és el mecanisme que permet explicar la variació en

la definició de la "qualitat" a l'interior de la mateixa societat i alhora la seva coincidència

a través de diferents països? Com es reprodueixen les posicions enfrontades a mesura

que es van incorporant nous elements al debat?

2.1.2. Entre la llibertat i el determinisme social: la formació de V habitus

Les diferents nocions de "televisió de qualitat" no són ni infinites ni aleatòries. Lluny de

tractar-se de diferències de criteri entre els diferents individus a l'hora de qualificar els

diferents objectes, l'estudi del gust i de les opinions referit a altres àmbits del

coneixement - especialment en l'àmbit de l'Art i del consum cultural - mostra que es

produeixen una sèrie de coincidències i d'agrupacions que no són casuals ni arbitràries

sinó fruit de les vinculacions socials dels subjectes. En aquest sentit és útil recordar la

idea de Durkheim que diu que cal entendre els fenòmens socials a través d'explicacions

socials i no d'estats de consciència individuals.
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Al llarg de les diferents teories que relacionen l'esfera individual i l'esfera social s'han

produït tradicionalment dues opinions diferenciades sobre la relació entre l'individu i el

seu entorn. Per una banda s'identifiquen aquelles teories que posen més èmfasi en les

circumstàncies que envolten l'individu i el consideren com un producte social. En general

s'agrupen sota la denominació de "determinisme històric" i redueixen el marge d'acció i

de llibertat de l'individu en funció de les constriccions socials. Per una altra banda, hi ha

un segon bloc de teories que atribueixen a l'individu una autonomia i una capacitat

d'acció per sobre les circumstàncies que l'envolten que s'engloben sota la denominació

genèrica d'individualisme i que redueixen el pes de les circumstàncies i tendeixen a

explicar els canvis històrics i socials en funció de la personalitat de determinats líders o

individus carismàtics.

Ambdues posicions han estat superades a través de diferents conceptes que emfasitzen

precisament els elements d'interrelació entre l'individu i l'entorn, entre les particularitats

individuals i les circumstàncies socials. Des de diversos àmbits - la psicologia cognitiva,

la sociologia, l'economia, etc. - s'articulen una sèrie de conceptes i de teories que

contribueixen a explicar la interrelació entre l'esfera personal i la col·lectiva.

Un dels conceptes que articula aquesta interrelació és el concepte d'habitus que

P.Bourdieu reelabora al llarg de la seva obra. El concepte d'habitus reconcilia aquestes

dues maneres d'entendre la relació entre l'individu i el seu entorn i esdevé d'utilitat en

aquest context per explicar allò que les denominacions com "televisió de qualitat" tenen

de social. La "qualitat", com el "gust" i altres conceptes socialment construïts, apareix

com un terme on conflueixen una certa autonomia individual i una influència social.

El concepte d'habitus aporta elements de comprensió sobre la diferent elaboració dels

estàndards de "qualitat televisiva" i assenyala els mecanismes socials a través dels quals

es produeix la naturalització de les definicions i la reproducció dels grups socials; així

mateix permet identificar les estratègies discursives a través de les quals s'expressen

determinades preferències o determinades concepcions sobre la "qualitat".

Aquests elements són de gran utilitat a l'hora d'entendre les diferents concepcions sobre

la "qualitat" televisiva en funció dels grups socials; el paper que juga cada definició de

"televisió de qualitat" en el conjunt de la societat en la qual s'ha generat i com aquestes

14



Premisa fonamental: La "Qualitat Televisiva" des de la Sociología

definicions de "qualitat televisiva", més enllà del seu contingut substantiu, actuen com un

element de distinció entre una sèrie d'intel·lectuals respecte d'uns altres que neguen la

capacitat de la televisió per generar productes de qualitat. Finalment, la concepció de

"televisió de qualitat" actua també com un element de distinció pel que fa a formes

específiques de "consum" de programes televisius.

P.Bourdieu explica el concepte à'habitus: "Els condicionaments associats a una classe

particular de condicions d'existència produeixen uns habitus, sistemes de disposicions

durables i transferibles, estructures estructurades disposades per funcionar com a

estructures estructurants, és a dir, en tant que principis generadors i organitzadors de

pràctiques i de representacions, que poden ser objectivament adaptades a les seves

finalitats sense suposar la intenció conscient sobre les finalitats i el domini explícit de les

operacions necessàries per aconseguir-les, objectivament "reglades" i "regulars" sense

ser de cap manera el producte de l'obediència a regles, i estant col·lectivament

orquestrades sense ser el producte de l'acció organitzadora d'un director d'orquestra"5.

L'habiíus és un "sistema de disposicions durables i transferibles, estructures

estructurades disposades per funcionar com a estructures estructurants"; és a dir, actua

com una mena de matriu (estructura estructurada) en la qual anem inserint el nou

coneixement i les experiències de la pràctica diària (estructures estructurants) de manera

que és un concepte dinàmic entre les particularitats de la biografia de cada individu (des

de l'educació a les seves experiències personals) i la societat (els condicionaments del

grup de referència i el moment històric concret). És en aquest sentit que. s'afirma que

Y habitus és una estructura interna sempre en vies de reestructuració.

Els sistemes de disposicions de què parla Bourdieu s'adquireixen al llarg del procés de

socialització de cada individu. Les disposicions són actituds, inclinacions a percebre,

sentir, fer i pensar, interioritzades pels individus pel fet de les seves condicions objectives

d'existència, que funcionen com a principis inconscients d'acció, de percepció i de

reflexió.

' BOURDIEU, P.(1980): Le sens practique . Paris, Editions de Minuit (p.88-89).
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2.1.2.1. La interiorització:

La interiorització constitueix un mecanisme essencial de la socialització en la mesura que

els comportaments i els valors apresos són considerats com "aliant de soi", que

funcionen per si sols, naturals, gairebé instintius; la interiorització permet actuar sense

estar obligat a recordar explícitament les regles que cal observar per actuar. Tots els

individus actuen en la pràctica diària en funció d'una sèrie de coneixements, de normes

apreses, d'experiències prèvies, etc. que formen un bagatge no ordenat ni memoritzat

que permet afrontar les noves situacions amb la idea de llibertat i de reacció espontània.

Com a esquemes de percepcions interioritzades, Bourdieu distingeix dos components de

r habitus. L 'ethos designa els principis o els valors en la pràctica, la forma interioritzada i

no conscient de la moral que regula la conducta quotidiana: són els esquemes en acció,

però de manera inconscient. No aprenem allò que està bé o allò que està malament, no hi

ha un decàleg amb el qual aprenguem el sentit d'allò que vol dir la normalitat o el

comportament prudent o assenyat però tots sabem distingir-ho i actuar segons aquest

aprenentatge6. L'ethos s'oposa així a l'ètica, que és la forma teòrica, argumentada,

explicitada i codificada de la moral7.

El segon bloc de percepcions interioritzades és l'hexis corporal, que correspon a les

postures, les disposicions del cos i les relacions amb el cos interioritzades

inconscientment per l'individu al llarg de la seva història. Aquest segon tipus de

percepció interioritzada fa referència a la gestualitat, a les maneres de relacionar-se,

d'estar físicament als espais; forma part de l'hexis la manera de menjar a taula, la manera

de seure i posar les cames, la manera de saludar, etc.

La interiorització de les disposicions es va realitzant al llarg de la vida. Es distingeix un

habitus primari, constituït per les disposicions adquirides més antigues, considerades les

més durables, que provenen del grup familiar. L'habiíus secundari està constituït per

6 Tal com s'especifica al proper apartat, la socialització en la professió esdevé un àmbit de socialització
important en l'individu, de manera que es parla sovint dels efectes de la professió en la creació d'un
ethos professional. En aquest sentit, molts dels professionals entrevistats en diferents estudis sobre la
qualitat televisiva no es pronuncien sobre el contingut d'aquesta qualitat, afirmen no poder-la definir
però que, en canvi, saben reconèixer-la quan la veuen. Aquesta afirmació forma part d'una estratègia no
explícita de validació del propi saber "professional" no validat per institucions acadèmiques, ni títols.
7 Aquesta oposició entre ethos i ètica apareix en el capítol cinquè amb diferents matisos.
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l'educació rebuda; rebre una educació és, en aquest sentit, rebre una educació lligada a

una posició de classe: adquirir disposicions per reproduir de manera espontània, en i a

través del pensament, les paraules, les accions i les relacions socials existents en el

moment de l'aprenentatge8.

2.1.2.2. L'exercici professional i la "televisió de qualitat"

Una tercera interiorització de models de referència és la produïda en el món del treball. A

partir de l'obra de Weber en la qual estableix una tipologia de les professions d'acord

amb el seu grau d'emancipació, l'estudi de les professions i la progressiva organització

dels diferents individus en associacions professionals o col·legis permet descobrir els

elements corporatius que desenvolupen i que constitueixen un tercer àmbit de

socialització fonamental dels individus. A mesura que l'extensió de l'educació i la

socialització a l'escola esdevenen cada vegada més universals - compartides -, l'exercici

de la professió es converteix en l'àmbit diferencial i diferenciador de les interioritzacions

dels individus.

Des d'aquest punt de vista, Bourdieu assenyala que unes condicions d'existència

homogènies imposen uns condicionaments homogenis i produeixen uns sistemes de

disposicions homogènies, apropiades per engendrar unes pràctiques semblants, i que

tenen un conjunt de propietats comuns, propietats objectivades, de vegades garantides

jurídicament (com la possessió de béns, de poders de títols) o incorporades, com els

habitus de classe (i, en particular, els sistemes d'esquemes classificadors).

"En designar a aquestes classes (classes d'agents o, el que segons aquest punt de vista,

és el mateix, classes de condicions d'existència) per un nom de professió, no es fa una

altra cosa que manifestar que la posició en les relacions de producció imposa les

pràctiques, especialment per mitjà dels mecanismes que regeixen l'accés a les diferents

posicions i que produeixen o seleccionen una classe determinada d'habitus"9.

8Els nens, per definició immadurs i descontrolats, constitueixen com observa Campbell una amenaça
immensa, incalculable per a l'ordre social, per tant se'ls fa madurar i se'ls converteix en adults socials i
competents, a través d'un sistema programat d'instruccions i càstigs. Veure CAMPBELL, J. (1975):
Socialization: Culture and personality. Nova lork, Brown.
'BOURDIEU, P. (1979): La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, 1998: 100.
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El pes que té l'exercici de determinades professions en la configuració dels esquemes

mentals també és posada de manifest pels diferents estudiosos de la historia de la

deontologia i de la constitució dels diversos col·legis professionals. A. Abbot10 en aquest

sentit explica com les professions aparegudes amb l'emergència d'un nou ordre

econòmic i social van generar un ethos basat en el coneixement científic, la instrucció

tècnica i el prestigi. Al final del segle passat i a principis del s. XX es consolida una

"cultura del professionalisme" que passa per la constitució de corporacions,

l'homologació dels nivells d'instrucció que es consideren definitoris per al seu exercici i,

en alguns casos, per la formulació de codis ètics al darrere dels quals s'amaga la intenció

de legitimar els interessos corporatius. En aquests diferents elements existeix una

consciència explícita de grup i dels interessos diferencials en funció de la professió

exercida.

A. Abbot caracteritza l'ètica professional a través d'una base socio-económica i d'una

sèrie de trets que emfasitzen la defensa dels interessos dels professionals, - com el

reconeixement de la seva capacitació, el control de l'accés a la professió, l'elaboració

dels codis deontologies, el tractament intern de les violacions i l'obligació envers els

colegues i la pròpia professió - que no fan més que confirmar l'existència d'uns

interessos professionals o corporativistes més enllà de la socialització efectuada en altres

àmbits i que actua, evidentment, com un element conformador de Vhabitus professional.

En resum, s'assenyala com el tercer gran àmbit de socialització la professió i 1:'habitus

professional com el que més pes té en la conformació de les matrius que estructuren

l'adquisició de coneixements i l'exercici de determinades pràctiques, sense caure en un

ingenu determinisme de classe professional.

La noció à'habitus professional explica la coincidència de les diferents nocions de

"televisió de qualitat" als diferents països europeus, als EUA, al Japó o al Canadà en

funció de la professió exercida. Dit d'una altra manera, el criteri de "televisió de qualitat"

dels programadors de diferents països és molt més semblant entre si que el criteri dels

programadors, els guionistes, els polítics i els espectadors d'un mateix país.

10 Citat per ALSIUS, S. (1998): Ètica i periodisme. Barcelona, Ed.Pòrtic.(45-72).
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Es a dir, les diferències en les nocions de "televisió de qualitat" no s'expliquen per

l'origen geogràfic sinó per l'àmbit professional dels qui les formulen. La noció d'habitus

professional permet donar compte dels mecanismes de producció i reproducció a través

dels diferents àmbits geogràfics en funció de les posicions ocupades objectivament en el

mercat televisiu i els interessos i particularitats subjectius de cada individu.

En aquest sentit esdevé útil recordar la noció de grup establerta per Mannheim als anys

vint, segons la qual es pertany a un grup no simplement perquè s'hi hagi nascut, no tan

sols perquè s'afirmi que en formem part, ni tampoc perquè li atorguem la nostra lleialtat i

obediència, sinó principalment perquè veiem el món i determinades coses del món com el

grup ho veu, és a dir, a través de les interpretacions del grup en qüestió. En cada

concepte, en cada significació concreta, hi han cristal·litzat les experiències d'un grup

determinat11.

En darrer terme, Bourdieu afirma que cada individu no és més que una variant d'un

habitus de classe. El principi de les diferències entre els habitus individuals resideix en la

singularitat de les trajectòries socials, a les quals corresponen una sèrie de

determinacions cronològicament ordenades i irreductibles les unes a les altres: "!'habitus,

que a cada moment estructura en funció de les estructures produïdes per les experiències

anteriors les experiències noves que afecten aquestes estructures en els límits definits pel

seu poder de selecció, realitza una integració única dominada per les primeres

experiències, unes experiències estadísticament comunes als membres d'una mateixa

classe"12.

En aquest sentit i en el context de la segona part d'aquesta tesi, on es presenten les

diferents concepcions existents sobre la qualitat televisiva, les categories professionals

(programadors, polítics, legisladors, espectadors, guionistes, etc.) donen més informació

sobre la "televisió de qualitat" que la consideració dels punts de vista d'individus del

mateix àmbit professional. És a dir, la categoria professional esdevé, per a aquest objecte

d'estudi concret, més explicativa que altres tipus de variables (nacionalitat, titularitat

pública o privada de la televisió, gènere o edat).

11 MANNHEIM, K. (1936): Ideologia i Utopia. Barcelona, Edicions 62, 1987.
12 BONNEWITZ, P. (1997): Premieres leçons sur la sociologie de P. Bourdieu, (p.54).
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2.1.3. La hysteresis de Yhabitus

L'habitus explica la reproducció social a través de la conformació i aprenentatge de les

estructures estructurades que funcionen com a estructures estructurants. De vegades, en

situacions determinades els individus no poden o no saben adaptar el seu habitus als

canvis sobtats de la situació social externa i actuen com si les condicions no haguessin

canviat.

És al que Mannheim fa referència quan defineix el concepte de relacionisme, en el qual

els diferents elements d'una situació determinada es fan referència els uns als altres però

que, en canviar la situació social, el sistema de normes que havia donat a llum prèviament

deixa d'estar en harmonia. L'àmbit del dret forneix de nombrosos exemples en els quals

un canvi en el context social produeix un desajustament de les normes que regulaven

determinades situacions i cal redefinir els agents i les accions que es porten a terme en el

nou context.

L'habitus de cadascun dels individus es construeix en una situació social donada. Mentre

les condicions objectives de formació de l'habitus persisteixen, l'habitus continua

adaptat a aquestes condicions i permet a l'individu adoptar les pràctiques correctament

ajustades a les diferents situacions en què es troba. Però si les condicions objectives es

comencen a modificar, el moviment d'inèrcia de ['habitus impedeix que es modifiqui en

el mateix sentit. Es produeix aleshores un desfasament de l'habiíus antic en relació a les

noves condicions i aquest desfasament es tradueix en pràctiques poc o gens adaptades:

l'individu fa o diu coses fora de lloc, és a dir, adopta pràctiques que corresponien

anteriorment a l'espai que ocupava en el sistema de posicions on es va formar el seu

l'habitus, però que ja no corresponen a l'espai que ocupa en l'actualitat en un sistema

nou o modificat. Es parla d'hysíeresis, que és l'efecte que es perllonga després que la

causa deixa d'actuar.

D'aquesta manera s'explica per exemple, el conflicte intergeneracional en el qual els

pares, acostumats a tractar els seus fills com a criatures, els costa "reajustar" el seu

habitus a les noves condicions que suposa l'adolescència i, en general, els diferents tipus
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de conflictes produïts pel canvi en les condicions de treball, educació, riquesa, producció,

etc. que trastoquen el sistema de relacions establertes anteriorment i deixen al descobert

individus o grups que semblen "desfasats" en les seves pràctiques, opinions o judicis

intel·lectuals, que sovint es tornen essencialistes i immobilistes.

2.1.3.1. La crítica a la cultura de masses i a la televisió com un cas d"1 hysteresis dels

intel·lectuals

La hysteresis de Vhabilus es produeix tant diacrònicament com sincrònicament cada

vegada que es deixen de compartir els mateixos esquemes de percepció i d'acció o

s'apliquen a objectes o institucions diferents, fet que provoca reconfiguracions múltiples

tant dels objectius pressuposats a aquests objectes o institucions com a la seva

consideració global.

Una de les hipòtesis sota la qual es planteja la reacció enfurismada de nombrosos

intel·lectuals respecte als mitjans de comunicació de masses és la de l'existència d'un cas

d'hysteresis de Yhabitus. Efectivament, es tracta d'una reacció existent des del sorgiment

dels primers mitjans de comunicació de masses - la impremta - i que s'ha aguditzat amb

els nous mitjans de comunicació massiva, especialment de la televisió. Ja des de la

invenció de la impremta existeix un discurs en contra de les anomenades biblia

pauperum o bíblics menors, (Nietzsche llança ferotges crítiques contra la que considera

la malaltia del seu temps - el periodisme -; les crítiques dels intel·lectuals de l'Escola de

Frankfurt o de la nova dreta nord-americana, com és el cas de D. MacDonald o D. Bell) i

es jutja la cultura audiovisual amb patrons que pertanyen a la cultura escrita; en aquest

sentit, Eco afirma que "es fan uns judicis de valors propis de l'home del Renaixement".

En el debat sobre la cultura sembla existir una mena de fonamentalisme que defensa

l'existència d'una sèrie de valors universals, d'essències immutables sobre la Cultura en

majúscula i sobre la Civilització, que romanen invariables com a mínim des de la invenció

de la impremta i que es trobarien en una espècie de llimbs autònoms i independents

respecte dels canvis socials, les repercussions en les seves institucions i en la producció i

la distribució culturals.
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Tot i que les condicions particulars de producció i de distribució del mitjà televisiu com

el mitjà de comunicació de masses per excel·lència del segle XX seran recollides en un

altre capítol, el que es vol assenyalar en aquest apartat és el fet remarcat des de diversos

angles de què l'univers de les comunicacions de masses i el sistema que configura no és

quelcom que es pugui acceptar o rebutjar, no és un tema sobre el que hagi d'haver un

acord o desacord, sinó que és el context contemporani13.

Les diferents denominacions utilitzades per descriure i explicar el funcionament i la

producció dels mitjans de comunicació de massa, la seva forma de distribució i, sobretot,

els seus efectes (pressuposats, la majoria de les vegades: cultura popular, cultura de

masses, indústria cultural, pseudocultura, cultura kitsch, cultura pretensiosa, mid-range,

etc.) palesen el desajustament produït entre uns intel·lectuals formats en la cultura escrita

i en uns referents i valors més elitistes que els difosos arran de l'extensió d'aquests

mitjans.

Premonitòriament, W. Benjamin se n'adona de la profunditat del canvi que està a punt de

consolidar-se i percep el fet de què la participació de les masses cada cop més ampla

determina una classe distinta de participació. Entén també que la repercussió que té la

reproductibilitat tècnica en l'obra d'art s'estén als reajustaments en les funcions que es

produeixen en les altres arts arran d'un descobriment tècnic, com és el cas de la

fotografia i del cinema. Benjamin és conscient que la fotografia obliga a reformular la

funció de la pintura - que queda alliberada de la seva funció representativa - i dels seus

criteris d'avaluació. "Tot plegat, havia de repercutir també en la funció global de l'art,

que segons ell passa a fonamentar-se en una altra praxi: la política"14.

Aquests diferents casos il·lustren la noció d'hysíeresis de Yhabitus. Efectivament, des

d'àmbits diversos es parla del reajustament continuat de les funcions dels mitjans

13 ECO U. (1965): Apocalípticos e Integrados. Barcelona, Editorial Lumen, 1993: 1965; ORTEGA i
GASSET, (1929): La rebelión de las masas. Barcelona, Planeta Agostini, 1985.
14 BENJAMIN, W. (1936): L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona,
Edicions 62, 1993. Tot i que Benjamin suggereix el canvi d'avaluació de l'obra d'art a partir de la seva
reproductibilitat tècnica des de la política, en aquest apartat no es resseguirà aquest argument, no perquè
no es consideri la qüestió de la televisió de qualitat i del seu contingut com una qüestió política -és
evident que ho és- sinó perquè l'àmbit des del qual es considera més pertinent l'anàlisi de la categoria
"televisió de qualitat" ve determinat per la consideració de "servei públic" que té la televisió. Aquesta
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expressius i de les valoracions associades a mesura que s'introdueixen canvis i/o

modificacions en l'espai de referència.

En el cas de la televisió i, particularment, de la "televisió de qualitat", es produeix un

rebuig generalitzat a la idea de què els mitjans de comunicació de masses puguin

contribuir d'alguna manera al que es considera cultura o obres culturals. De fet el que

canvia a partir dels mitjans de comunicació de masses, i especialment de la televisió, és la

mateixa consideració de la noció de cultura i de les institucions culturals, les seves

funcions i l'avaluació de la qualitat de les diferents obres generades no només des

d'aquests mitjans sinó també dels altres mitjans tradicionals com la literatura.

consideració remet a l'Ètica com a patró que, com es veurà, adopta un punt de vista completament
pragmàtic i directament vinculat a la política.
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2.2. La "televisió de qualitat" com a àmbit d'exercici de poder simbòlic

"... Els conflictes epistemològics són sempre, inseparablement,

conflictes polítics".

(P. Bourdieu)'5

En l'apartat anterior s'ha assenyalat el mecanisme que permet entendre com la diversitat

de les nocions respecte de la "televisió de qualitat" obeeix a una diversitat de posicions

ocupades en l'àmbit social, entenent aquesta posició no només com l'espai objectiu que

s'ocupa sinó també com els interessos associats, les aspiracions socials particulars de

cada individu o els efectes que tenen determinades innovacions tècniques en la posició

ocupada. Ara bé, que la diversitat de les nocions sobre "televisió de qualitat" respongui a

una diversitat social no vol dir que a la diversitat social corresponguin diferents nocions

de "televisió de qualitat"16.

En primer lloc, perquè la "televisió de qualitat" no és necessàriament un "tema" per a

molts grups més enllà del seu interès com a espectadors; en segon lloc, perquè no tots els

grups no tenen la capacitat de formular les seves opinions respecte de la "qualitat

televisiva" ni parteixen dels mateixos pressupòsits ni, encara menys, tenen la capacitat

per imposar la seva particular noció de "televisió de qualitat" per sobre la dels altres

grups i/o interessos; és a dir, no tots els individus i/o grups tenen capacitat per legitimar i

naturalitzar la seva definició de "qualitat".

15BOURDIEU, P. (1999): "El campo científico" a Intelectuales, política y poder. Eudeba, Buenos Aires,
2000:75-110.
16 Encara que l'estadística - disfressada moltes vegades de sociologia quantitativa- ràpidament resoldria
aquesta qüestió amb una enquesta "representativa" de la població en la qual simplement es preguntaria
als entrevistats què consideren que és la "televisió de qualitat", amb un qüestionari tancat que no faria
res més que reproduir les preguntes i els estereotips a través dels quals es planteja normalment aquesta
qüestió. Els sondejos d'opinió en aquest sentit no fan una altra cosa que establir un mode de producció
d'opinions apropiat per obligar aquells més desprovistos de competència a emetre unes opinions a través
de la imposició de determinades problemàtiques i el desviament de les respostes proposades. Veure
BOURDffiU, P.: Op.Cit. Cap 8 "Cultura y política" (405-477).
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La capacitat d'imposició de les pròpies definicions i la seva naturalització de manera tal

que apareixin en el discurs com nocions legítimes i universals és, evidentment, un àmbit

de poder. L'objectiu d'aquest apartat és mostrar que la definició de "televisió de

qualitat" és un àmbit d'exercici de poder i que l'exercici d'aquest poder és especialment

rellevant en la societat contemporània per la funció que hi té el mitjà televisiu. A partir

d'aquest punt, es procedeix a l'explicitació d'aquest mecanisme i del seu funcionament.

2.2.1. El poder en les societats contemporànies

Tradicionalment es defineix el poder com els mitjans a través dels quals certs individus i

grups poden dominar els altres i promoure i aconseguir els seus propis objectius i

interessos malgrat que se'ls oposi resistència.

Al llarg dels diferents períodes històrics han anat variant els elements que confereixen

poder als individus en funció del mode de producció. Marx va distingir al llarg de la

historia tres grans modes de producció: l'esclavisme, el feudalisme i el capitalisme. En el

període de la civilització antiga, allò que dóna mitjans per a l'exercici del poder és la

possessió d'esclaus; durant el feudalisme, el mode de producció era agrícola i els mitjans

que confereixen poder eren les terres; en el capitalisme, el mode de producció és

l'industrial i els mitjans estan constituïts pel capital en les seves variades formes17.

Mentre que històricament el poder s'ha mantingut a través de l'ús de la força, en

l'actualitat i en les societats occidentals el recurs a la força és un recurs excepcional i es

parla "d'ordre" en comptes de poder i de "consens" en comptes de força.

Aquesta diferència és conceptualitzada per L. Althusser. Per una banda, aquest autor

defineix els "Aparells Repressius de l'Estat", com el conjunt de forces coercitives o

reguladores de què disposa l'Estat i que estan sota el seu control directe. Inclouen el

sistema penal, la policia, l'exèrcit, la legislatura i l'administració del govern i es

caracteritzen per l'autoritat legitimada que posseeixen per manar.

17 P. Bourdieu distingeix quatre tipus de capital que permeten estructurar l'espai social: el capital
econòmic; el capital cultural, (que existeix sota tres formes, directament adscrites al cos com la facilitat
per parlar en públic, la possessió de llibres o de quadres i les institucionalitzades per l'Estat, com els
títols acadèmics); el capital social (format per la xarxa de relacions) i el capital simbòlic (ritus com
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Per una altra banda, L.Althusser identifica els "Aparells Ideològics de l'Estat", que són

les diverses institucions que sorgeixen dins la societat civil. També aquestes realitzen

tasques de regulació i produeixen la ideologia "favorable" a l'Estat. Inclouen la

instrucció, la família, la religió, el sistema legal, el sistema de partits polítics, la cultura i

la comunicació. Els Aparells Ideològics de l'Estat es caracteritzen més pel consens que

per la coacció i per l'autonomia relativa de què gaudeixen respecte a la classe econòmica

dominant o dels representants governamentals.

La funció dels aparells ideològics de l'Estat és reproduir el sotmetiment a les relacions de

producció, disciplinar els individus en el tipus de subjectivitat més favorable a mantenir i

conservar les relacions existents de producció. Aquest procés es porta a terme a través

de la presentació dels interessos de classe com quelcom natural i imparcial18.

El control de les definicions que configuren les cosmovisions existents en l'interior de les

societats és l'àmbit de poder per excel·lència. Els primers estudis marxistes analitzen els

mecanismes a través dels quals s'ha anat imposant de manera progressiva la ideologia

capitalista fins i tot als individus que ocupen una posició social subordinada en

l'estructura de poder que els perjudica i provoca la seva alienació, així com també genera

la impossibilitat de pensar fora de les categories generades per aquesta "ideologia de

classe", que ha acabat esdevenint "ideologia social".

Un dels conceptes més utilitzats per fer referència a aquesta forma de dominació és el

d'"hegemonia", elaborat per Gramsci als anys trenta, que té la particularitat d'incorporar

en l'àmbit de l'exercici del poder l'esfera de la consciència i les representacions dels

diferents individus. L'hegemonia fa referència a la capacitat que tenen les classes

dominants d'exercir un lideratge social i cultural i, a través d'aquest lideratge - abans que

per la coacció directa sobre les classes subordinades -, la capacitat de conservar el seu

poder sobre la direcció econòmica, política i cultural de la nació.

Tal com recull J. Hall, l'aspecte fonamental d'aquest concepte no és que operi forçant els

individus a obrar contra la seva voluntat conscient o contra el seu judici per atorgar

poder als que ja són poderosos, sinó que caracteritza una situació en la qual certes

l'etiqueta o el protocol).
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maneres de fer intel·ligible el món (i que, casualment, són les que s'ajusten als interessos

de la classe hegemònica) busquen activament el consentiment dels individus. Per això

s'afirma que existeix una participació activa en la comprensió d'un mateix, de les

relacions socials i del món en general que porta a establir una relació de complicitat

respecte a la pròpia subordinació19.

L'hegemonia naturalitza allò que històricament es coneix com una ideologia de classe i la

transforma en sentit comú, és a dir, allò sobre el que gairebé mai s'indaga. El resultat

d'aquesta naturalització és, per una banda, que el poder es pot exercir no tant com una

força sinó com una "autoritat" i, per una altra, que es despolititzen aspectes "culturals"

de la vida quotidiana.

L'aplicació del concepte d'hegemonia a l'àmbit d'estudi de la "televisió de qualitat"

permet entreveure les posicions de poder involucrades en el sector de la televisió. La

discussió sobre la "qualitat" evidencia, quan es produeix i en els països i els fòrums en

què es produeix, els interessos i les relacions de poder existents dins i fora de l'àmbit

televisiu. Els diferents "experts" són considerats "autoritats" però mai com a portaveus

de determinats interessos o grups socials i polítics.

D'aquesta manera, la noció de "televisió de qualitat" es despolititza per passar a ser

considerada gairebé com una qüestió "tècnica" de la qual els experts parlen de manera

gairebé privada, sense deixar que el debat es converteixi en una qüestió pública i evitant

que es consideri una qüestió de definició política de primer ordre, que afecta l'educació i

la formació política més bàsica de l'individu.

El concepte d'hegemonia permet entendre les disputes en la definició dels objectes

socials com disputes que van més enllà de l'objecte en el sentit que darrere la definició de

cada grup hi ha una voluntat de fer cristal·litzar la pròpia visió del món, una voluntat de

naturalitzar la pròpia categoria i de fer invisibles els pressupòsits en què es basa.

En el cas de la "televisió de qualitat", la noció d'hegemonia permet entendre que, allà on

es produeix el debat sobre el seu contingut, aquest va molt més enllà de l'àmbit concret

18 A Conceptos clave en comunicación yEstudios Culturales. Buenos Aires, Amorrortu,
19Op.C;í.p.l72.

27



Premisa fonamental: La "Qualitat Televisiva" des de la Sociologia

d'un cert tipus de televisió i permet identificar els diferents sectors en pugna per imposar

la pròpia definició de qualitat, naturalitzar-la i invisibilitzar la seva "marca" de grup20.

2.2.2. La ideologia del gust, les opinions naturals i la "televisió de qualitat"

El concepte de "naturalització" fa referència al procés mitjançant el qual es representa

allò cultural i allò històric com una cosa natural. La naturalització té la capacitat de

produir ideologia, donat que fa que circumstàncies i sentits determinats social, històrica i

econòmicament (i per tant modificables) "s'experimentin" com naturals, és a dir,

inevitables, atemperáis, universals, fins i tot genètics (i per tant, indiscutibles).

Des d'aquest punt de vista es pot interpretar la lluita entre els diferents grups socials com

la lluita per naturalitzar els interessos de grup, sigui aquest una classe, una professió o un

col·lectiu determinat; és a dir, com la lluita per convertir els propis interessos en

interessos socials i universals. Aquesta és l'estratègia utilitzada pels diferents sectors en

lluita més o menys organitzats; el cas més evident, per ser el més explícit, és segurament

els dels diferents partits polítics que presenten les seves propostes particulars com un

interès general o el de l'Estat, que disposa de tot un aparell especialitzat (jurídic i

normatiu) per dictar les normes, els continguts de l'educació o definir les transgressions a

la normalitat, que es defineix també a través de la llei en nom de "l'interès general" però

que no és mai neutral.

El cas de la "televisió de qualitat" és un dels àmbits de lluita per la imposició d'interessos

particulars que, en la majoria dels casos, apel·len a un interès general respecte de la

utilització del mitjà televisiu, les estratègies de programació o el contingut dels

programes.

Les opinions i els gustos són dos dels àmbits en què la naturalització opera amb més

força donat que són segurament els dos àmbits aparentment menys ideològics. El fet que

uns individus o grups mantinguin una determinada noció de "qualitat", que els agradin

20 Cal assenyalar que per a alguns autors com Cesáreo la ideologia també inclou determinats tipus
d'estructures organitzatives. Veure CESÁREO, G. (1983): "La forma del aparato en los mass-media" a
RICHERI, G. (1983): La televisión: entre servicio publico y negocio. Barcelona, Gustavo Gili.
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més els documentals que els "culebrons" o els reality shows més que els concursos és

analitzable també des de la perspectiva de l'exercici del poder simbòlic.

Tenir determinats objectes i/o mantenir determinades opinions són marques que actuen

socialment i produeixen uns efectes socials de distinció. En aquest sentit, de la mateixa

manera que el llenguatge, la roba o les opinions permeten caracteritzar els individus, els

cànons sobre la bellesa o els estàndards sobre la qualitat televisiva són categories que

identifiquen també els seus usuaris en el context particular de la societat de referència.

Marx, als "Manuscrits parisiens", inclou en aquesta caracterització dels individus la

propietat de béns materials com a béns simbòlics. Escriu: "L'home es defineix,

d'immediat, com a propietari privat, és a dir, com a posseïdor exclusiu que afirma la seva

personalitat, es distingeix de l'altre i es relaciona amb l'altre per mitjà d'aquesta

possessió exclusiva: la propietat privada és el seu mode d'existència personal, distintiva,

simbòlica, i en conseqüència, la seva vida essencial"21.

Bourdieu, en el seu estudi sobre la base social del judici del gust, afirma que, de tots els

objectes que s'ofereixen a l'elecció dels consumidors, no n'existeix cap de més

enclassant que les obres d'art legítimes que, globalment distintives, permeten la

producció de distincions a l'infinit, gràcies al joc de divisions i subdivisions en gèneres,

èpoques, maneres, autors, etc.".

El que està en joc és l'expressió de la "personalitat", és a dir, la qualitat de la persona,

que s'afirma en la capacitat per apropiar-se un objecte de qualitat. En aquest sentit, els

objectes considerats amb un major poder distintiu són els que millor testimonien la

qualitat de l'apropiació i, per tant, la qualitat del propietari, perquè la seva apropiació

exigeix temps o capacitat que, en suposar una gran inversió de temps o de diners - com

la cultura pictòrica o musical - no poden adquirir-se amb pressa o a través d'altres

persones i apareixen, doncs, com els testimonis més segurs de la qualitat intrínseca de la

persona22.

"La ideologia del gust natural obté la seva eficàcia del fet que, com totes les estratègies

ideològiques que es generen en la lluita quotidiana de classes, naturalitza les diferències

21 Citat aBOURDffiU, P. (1979:279-280).
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reals, convertint en diferències de naturalesa unes diferències en els modes d'adquisició

de la cultura i reconeixent com l'única legítima aquella relació amb la cultura (o amb la

llengua) que mostra la menor quantitat possible de marques visibles de la seva gènesi

que, en no tenir res "d'après", de "preparat", "d'afectat", "d'estudiat", de "llibresc",

manifesta a través de la soltura i la naturalitat que la vertadera cultura es natural, nou

misten de la Immaculada Concepció"23.

Les lluites per la definició de la cultura legítima i de la definició legítima de la "qualitat

televisiva" que enfronten els intel·lectuals i els professionals no són res més que lluites

per definir el principi de dominació legítima; en uns casos la rendibilitat (principi

econòmic), el servei públic (principi ètic) o la innovació (principi tècnic i/o estètic) entre

altres.

2.2.3. La "televisió de qualitat" des del punt de vista de l'estratègia social: dues

hipòtesis

Fins aquest punt s'han mostrat els elements que permeten considerar les diferents

ideologies socials, les produccions culturals i fins i tot la producció del gust com un

camp de producció de significació que no és socialment neutral, sinó fruit de la lògica i

de l'interès dels grups dominants (classe o professió).

En aquest apartat es vol posar èmfasi en la dimensió dinàmica de la producció d'aquesta

Cultura; és a dir, en com els grups creen i utilitzen els diferents objectes i/o opinions per

"distingir-se" dels altres. La "televisió de qualitat" com a categoria i en el context

contemporani és analitzable des d'aquesta perspectiva com una categoria que, en primer

lloc, esdevé el punt de trobada de múltiples interessos i un lloc de definició de poder

social; en segon lloc, és un concepte canviant que forma part de les estratègies utilitzades

pels diferents grups per perpetuar-se o constituir-se segons el cas, com a elits socials.

La manifestació del gust ja és de per si un element de definició del grup. Existeix una

complicitat implícita o explícita entre els individus que gaudeixen de les mateixes coses o

22Op.Cit. p.280.
23Op.Cit. p.65
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que gaudeixen de la mateixa manera de les mateixes coses o de coses diferents. En

aquest sentit es pot parlar del gust com d'un element de configuració d'identitat, crea un

"nosaltres" diferenciat del "altres" que no comparteixen el mateix gust i que són

qualificats per això de diferents maneres (bàrbars, pretensiosos, elitistes, etc.) segons la

posició social i la consideració social que té el bé en qüestió. La moda, els hobbies, la

cuina, l'esport, el consum cultural, les opinions, etc. són només alguns dels exemples a

través dels quals es manifesten aquestes afinitats i/o disconformitats amb altres

individus24.

Com qualsevol possessió o moda, el poder distintiu que confereixen els consums

culturals i les opinions tendeix a disminuir a mesura que augmenta el nombre absolut

d'aquells qui estan en condicions d'apropiar-se'ls. Quan tothom o gairebé tothom

consumeix o comparteix determinades coses o opinions, allò deixa de ser quelcom

diferenciador del grup, que precisa de nous elements de distinció si no vol dissoldre's en

la generalitat d'allò comú o genèric.

L'estudi de Bourdieu mostra que el sentit de la inversió porta a abandonar els objectes,

els llocs i les pràctiques passades de moda o, més senzillament, devaluats per adreçar-se

cap a altres sempre nous, amb una espècie de fugida cap endavant, amb anticipació, en

avantguarda, que defineix l'esnobisme i que s'aplica a tots els terrenys. Existeix una

tensió en el mercat dels béns simbòlics que obliga a tots aquells que s'han apropiat

d'unes qualitats distintives amenaçades de divulgació i vulgarització (siguin d'ordre

24 En aquest sentit s'han classificat els diferents objectes en funció del grup que les adquireix o que
manifesta un gaudi envers aquests objectes. Gombrich, per exemple, recull el cas de les societats dels
segles XVII i XVIII en les quals l'oposició entre allò "vulgar" i allò "noble" arriba a ser una de les
principals preocupacions dels crítics que creuen que certes formes o certs modes són "realment" vulgars
perquè sedueixen la gents inferior, mentre que altres són intrínsecament nobles perquè només un gust
desenvolupat és capaç d'apreciar-los".
En aquest sentit, P.Bourdieu distingeix entre tres universos de gustos que es corresponen en gran mesura
amb els nivells escolars i amb les classes dominants: el gust legítim, és a dir, el gust per les obres
legítimes que identifica entre un univers bastant ampli; el gust mig, que reuneix les obres menors de les
arts majors, que és més freqüent en les classes mitges que en les classes populars o que en les fraccions
intel·lectuals de la classe dominant i, en darrer lloc, el gust popular, representat per les versions
vulgaritzades de les obres de la cultura superior, que és mes freqüent en les classes populars i varia en
relació inversa a l'educació.
Sense voler entrar en aquest tipus de classificacions, cal dir, però, que amb aquest tipus de
pronunciament, P. Bourdieu cau en el parany que ell mateix denuncia, en atribuir 1'estatus d'obres
legítimes a les obres legitimades per la classe, les fraccions de classe o els grups dominants i en funció
d'això establir les seves tipologies.
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material o de gust) a buscar indefinidament en unes noves propietats l'expressió de la

seva singularitat25.

En aquest sentit afirma Bourdieu que "els beneficis de la distinció estarien destinats a

deteriorar-se si el camp de producció dels béns culturals, regit per la dialèctica de la

pretensió i de la distinció, no oferís contínuament nous béns o noves maneres d'apropiar-

se dels mateixos béns"26.

El que és rellevant d'aquesta cita és que recull el consum diferencial dels mateixos

objectes, opinions o gustos com un element de distinció entre els grups socials i que serà

el cas d'un tipus de discurs sobre la "televisió de qualitat". Com es veurà en el capítol

corresponent a les diferents nocions de "qualitat televisiva" i a través dels exemples de

l'àmbit estètic, es parla de "qualitat" en el camp de la televisió en un sentit que remet no

tant al contingut sinó a la "qualitat" del consum i a la qualitat del gaudi.

Des d'aquesta perspectiva, l'afirmació de la "qualitat" a la televisió s'equipara sovint a

un consum diferencial de televisió. La "qualitat" es manifesta de vegades en el gaudi de

diferents objectes però també, i de manera més distintiva, en un gaudi diferent dels

mateixos programes, fet que pressuposa la capacitat - òbviament naturalizada -

d'apreciar allò que el comú dels espectadors no pot apreciar (com l'èmfasi en la forma,

en el llenguatge, en la cita estilística, en la innovació del discurs, etc.).

Quan falten les condicions per a l'apropiació material, a la recerca de l'exclusivitat no li

queda una altra cosa que la singularitat de la manera d'apropiar-se de les coses: estimar

de manera diferent les mateixes coses, estimar de manera igual coses diferents, més

dèbilment designades per a l'admiració; tantes i tantes estratègies de renovació,

d'avançament i de desplaçament que permeten assegurar-se unes possessions exclusives.

Bourdieu recull "els intel·lectuals i els artistes tenen una particular predilecció per les més

arriscades, però també les més rendibles, entre les estratègies de distinció: les que

consisteixen a afirmar el poder, que en propietat els pertany, de constituir com obres

d'art uns objectes insignificants o, el que és pitjor, tractats ja com obra d'art però d'una

altra manera, per altres classes o fraccions de classe (com el kitsch): en aquest cas, és la

25Op.Cit. p.248-249.
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manera de consumir la que crea com a tal T objecte de consum i la delectació de segon

grau transforma els béns "vulgars" abandonats al consum comú - westerns, còmics, fotos

familiars, graffitis - en obres culturals distingides i distintives"27

No existeix, doncs, res que distingeixi de manera tan rigorosa les diferents classes com la

disposició objectivament exigida pel consum legítim d'obres legítimes, l'aptitud per

adoptar un punt de vista pròpiament estètic sobre uns objectes ja constituïts estèticament

(...) i el que és mes estrany encara de trobar, la capacitat de constituir estèticament

qualsevol classe d'objectes o, fins i tot, objectes "vulgars" (perquè són apropiats

estèticament o no, per la massa) o de comprometre els principis d'una estètica "pura" en

les opcions més ordinàries de l'existència ordinària, per exemple, en matèria de cuina, de

vestimenta o de decoració28.

Aquest és el cas de la televisió en l'actualitat; objecte degradat en denominacions com

teleescombraries o televisió espectacle, rebutjat per la gran majoria dels intel·lectuals,

especialment des de la premsa i des de la literatura. La denominació de "televisió de

qualitat" erigeix en objecte de culte un objecte majoritàriament degradat i actua així, com

un element sofisticat de distinció social.

Un estudi sobre els individus que emeten judicis al voltant de la "televisió de qualitat",

que defensen la seva existència i la seva validesa i que pugnen en la lluita per establir i

naturalitzar el seu contingut legítim permetria l'establiment de dues hipòtesis de treball:

1. Per una banda, aquells grups de professionals relativament joves del món de la

televisió, consolidats o en vies de consolidació a l'interior de les seves organitzacions

productives que lluiten per restablir o atorgar prestigi al mitjà en el qual i per al qual

treballen. En el context actual de desprestigi generalitzat de la televisió aquesta és una

estratègia emmarcable en les que s'han estat descrivint en aquest apartat, que passa per

la posada en qüestió dels paradigmes d'avaluació basats en la cultura escrita - de l'home

del Renaixement que diu U. Eco - per proposar altres valors i altres criteris d'avaluació

sorgits en un context diferent.

26Op.Cit. p.227.
27 Op.Cit. p.281-282.
2SOp.Cit. p.37.
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2, Per una altra banda, aquells qui parlen i defensen l'existència i la validesa de la noció

de "televisió de qualitat" és emmarcable en una generació de professionals de la televisió

i intel·lectuals, formats en els anys de creació de l'Estat de Benestar i dels ens públics de

televisió i de la formulació de la filosofía del "servei públic" aplicada a la televisió que

han presenciat el desprestigi progressiu del mitjà, el desmantellament del seu monopoli

arran de la competència de les televisions privades i els nous canals de difusió (satèl·lit i

cable), la competència per la publicitat i unes dificultats financeres creixents29.

En cada context concret i per a cada sistema televisiu es poden formular els diferents

tipus de relacions possibles entre els discursos sobre la qualitat i la posició social

ocupada en el sector televisiu.

29 Aquest serà el cas de J.Ellis en el retrat que fa dels professionals de la televisió anglesa, desencisats
per la manca d'objectius o de criteris en la seva tasca professional diària (veure capítol 3.5.4.2.).
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2.3. La "televisió de qualitat" des de la Sociologia del Coneixement

2.3.1. Introducció: La TV, un enjoc de lluita

El segle XX ha estat l'escenari del desenvolupament dels grans mitjans de comunicació

de masses i d'aferrissades lluites i discussions dels intel·lectuals sobre el valor del seu

contingut i les seves repercussions en la noció general de Cultura. L'actitud crítica

respecte dels mitjans de comunicació i, especialment, respecte de la televisió que

mantenen per exemple, els membres de l'Escola de Frankfurt, que l'anomenen

despectivament "indústria de la cultura" xoca amb la celebració de la difusió a gran

escala de continguts que comporten aquests mitjans i de la introducció d'elements de la

cultura popular a la Cultura.

U. Eco, als anys seixanta, caracteritza el debat en termes d'apocalíptics i integrats en

funció de les diferències que separen els diferents intel·lectuals posicionats en una o una

altra banda del debat, que adquireix matisos diversos amb la incorporació a la discussió

de nous elements i nous formats televisius, de noves tecnologies en la producció i en la

recepció integrades amb tecnologies com Internet que permeten diferents graus

d'interactivitat.

El debat entre els diversos pensadors sobre la contribució global d'aquests mitjans a la

Cultura és un reflex de la manca d'un sistema de referències comú sobre el paper que

juga la televisió en la cultura. Tal com comenta S. Cardús "davant la coexistència de

diverses Weltanschauungen (sistemes significatius), la unanimitat només pot retrobar-se

en definicions que reinterpretin funcionalment allò que havia estat substancial"30.

"Interpretar funcionalment allò que havia estat substancial" fa referència no a definir i a

estudiar cada objecte o institució en si mateix, en base als seus propis elements sinó

segons la funció que té en la societat de referència, en funció dels objectius i/o rols que

aquesta societat li assigna i en funció també dels diversos agents involucrats i llurs

interessos en el sector. En el cas del desacord sobre la "televisió de qualitat" es tracta no

tant de plantejar les definicions estanques que cadascú proposa des del seu propi àmbit
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de referència, amb uns interessos implícits, sinó de presentar la concepció global implícita

sobre la televisió en cada noció diferent de "qualitat", les funcions i els objectius que se

suposa que regeixen el seu funcionament i el paper global que es pressuposa que ha de

tenir la televisió respecte de la cultura i la societat en el seu conjunt. Aquestes

concepcions globals implícites sobre el mitjà televisiu s'exposen en el capítol sobre el

servei públic.

2.3.2. El relacionisme

A principis de segle es produeix una situació de crisi provocada per la manca d'acord

sobre els valors que defineixen el contingut de la cultura i els seus models de

desenvolupament que van portar a intel·lectuals diversos a parlar de decadència, d'ocàs,

de crisi i fins i tot de mort de la cultura i la civilització occidentals. Tot i que aquest debat

s'havia formulat històricament des de diversos angles i amb matisos diversos, és a

principis d'aquest segle quan un pensador es planteja l'estudi de les diferents ideologies

com un element imprescindible per a la Sociologia del Coneixement. Es tracta de K.

Mannheim, que a Ideologia i Utopia, estableix les bases per a una Teoria del

Coneixement vinculada a la realitat social.

En aquest sentit i a diferència del món intel·lectual d'èpoques anteriors que, segons

Mannheim, posseïa, si més no, un sistema de referència comú, que oferia una certa

seguretat als participants en aquell món i els donava un sentit de respecte i de confiança

mutus, "el món intel·lectual contemporani ja no és un cosmos, sinó que es presenta com

el camp de batalla de partits en lluita i de doctrines oposades. Cadascun d'aquests grups

hostils posseeix, no solament el seu propi joc d'interessos i objectius, sinó també la seva

pròpia visió del món, en la qual s'atribueix als mateixos objectes valors i interpretacions

completament distints dels que s'atribueixen en una altra visió. Degut a la manca d'una

experiència comú, tampoc és possible acceptar el mateixos criteris de sentit i de veritat;

com que el món es manté unit per paraules, resulta, a més, que tan bon punt les paraules

30CARDÚS, S. (1987) a MANNHEIM, K.: (1936): Ideologia i utopia. Barcelona, Edicions 62, 1987.
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deixen de tenir el mateix significat per a tots aquells qui les utilitzen, necessàriament hi ha

malentesos i es mantenen 'diàlegs de sords'"31.

Mannheim defineix el relacionisme com a via de sortida al relativisme a què sembla

abocar la diferència en la manera d'abordar les qüestions per part dels grups socials: "El

relacionisme significa merament que tots els elements de significat d'una situació

determinada es fan referència els uns als altres i deriven llur significació d'aquesta

interrelació recíproca en un determinat esquema de pensament. Aquest esquema de

significats és possible i vàlid només en un tipus determinat d'existència històrica, al qual,

durant un temps, forneix l'expressió apropiada. Quan canvia la situació social, el sistema

de normes que havia donat a llum prèviament deixa d'estar-hi en harmonia. La mateixa

distanciació s'esdevé respecte al coneixement i a la perspectiva històrica"32.

La definició de la situació social de partida esdevé, doncs, el camp de lluita dels diferents

agents i/o grups. Per a què serveix la televisió en la societat contemporània i quines són

les funcions que se li assignen forma part de la definició de la situació i aquesta definició

dels objectius permetrà, teòricament, avaluar el grau de qualitat assolida per la televisió.

La definició de la situació i la definició d'allò que es considera de "qualitat" condicionarà

la definició dels "problemes" i els tipus de solucions aportades33.

Des d'aquest punt de vista: una situació esdevé situació quan és definida de la mateixa

manera per tots els membres del grup. En la definició de la "televisió de qualitat" es pot

identificar l'existència de diferents grups a partir de la constatació del fet que

comparteixen concepcions similars sobre la "qualitat televisiva" malgrat que en la

situació social real puguin no coincidir geogràficament. En aquest sentit s'observa que

els diferents tipus de discurs sobre la televisió de qualitat presenten una sèrie de

similituds i diferències en funció de la professió exercida i no en funció de l'origen

geogràfic o de la titularitat de la institució televisiva de referència.

Mannheim afirma que es pertany a un grup no simplement perquè s'hi hagi nascut,

perquè s'afirmi que se'n forma part, ni tampoc perquè se li atorgui lleialtat i obediència,

3lOp.Cit. p.38.
32Op.Cit. p. 107. Hi ha una gran similitud entre la noció de relacionisme de Mannheim i la validesa
contextual de les definicions amb la hysteresis de Yhabitus, esmentada a l'apartat anterior.
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sinó principalment "perquè veiem el món i determinades coses del món com el grup ho

veu, és a dir, a través de les interpretacions del grup en qüestió. En cada concepte, en

cada significació concreta, hi han cristal·litzat les experiències d'un grup determinat"34.

El diàleg entre grups o entre diferents concepcions sobre la qualitat televisiva no és

possible sense l'establiment d'una definició compartida de la situació o d'un acord previ

sobre el llenguatge i els criteris de validesa i de sentit atorgats als diferents elements del

debat. Les ideologies particulars dels diferents grups existents en una societat

determinada poden compartir o no una determinada cosmovisió del món que pot

possibilitar el debat sobre determinades qüestions socials.

Mannheim parla del "diàleg de sords" que s'estableix entre diversos antagonistes

intel·lectuals que, tot i que s'adonen més o menys que la persona amb qui parlen

representa un altre grup i que és probable que la seva estructura mental en bloc moltes

vegades sigui força diferent, tanmateix quan es parla d'una cosa concreta, "s'expressen

com si llurs diferències es limitessin a la qüestió específica al voltant de la qual ha

cristal·litzat llur desacord actual. Obliden el fet que llur adversari difereix des de tota una

perspectiva de conjunt i no merament en la seva opinió sobre el punt de discussió".

En el debat sobre la "qualitat televisiva" es poden identificar els "diàlegs de sords" dels

quals parla Mannheim, en el sentit que es produeixen discussions intel·lectuals sobre

concepcions de "qualitat" i de "televisió" com si es tractessin de qüestions de matís,

d'ideologies particulars i que són analitzades com si es compartís una determinada

cosmovisió i tan sols es manifestessin interessos i vinculacions específiques que els fan

definir les situacions socials de maneres diferenciades. Sovint es tracta de "malentesos"

d'un abast molt més general i que són un objecte d'estudi propi de la Sociologia del

Coneixement.

Des d'aquest punt de vista, la recerca sobre la "televisió de qualitat" com a categoria és

una tasca de la Sociologia del Coneixement en el sentit que hi ha elements que són titllats

d'ideològics però que formen part del "món donat per descomptat" de cadascun dels

33Veure el capítol anterior sobre la naturalització i la interiorització socials.
^Op.Cit. p.58
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agents, és a dir, de les ulleres amb les quals miren el món, l'anàlisi de les quals és un

objecte típic de la Sociologia del Coneixement.

La consideració del context global social en què es desenvolupen les idees particulars i

concretes és un dels factors més rellevants que marca la recerca social tant en l'àmbit de

la comunicació com en el de la producció cultural i artística contemporània35.

35Per exemple, i pel que fa la recerca en comunicació social, la consideració del context social general en
l'anàlisi de les ideologies particulars és el que distingeix els estudis de la comunicació europeus dels
americans. Tal com afirma B.Muñoz, "La desqualificació que farà Merton de la Sociologia del
Coneixement europea demostra la debilitat d'un tipus de recerca que no percep com sistema històric el
coneixement". El tipus de recerca desenvolupat als EUA redueix els processos cognitius a fragments
aïllats, amb la qual cosa es perden de vista les complexes interaccions entre valors, símbols, etc. i
aquests processos. Es mesuren només les finalitats i les intencions: les intencions de vot, els objectius de
consum, les aspiracions de mobilitat, apareixeran com les categories del pensament general. L'opinió,
com a fragment aïllat d'informació, s'eleva, en el Funcionalisme, a instrument metodològic privilegiat,
però desvinculada de les seves correspondències amb el funcionament de les mentalitats històriques i els
sistemes culturals. Tal com senyala Muñoz, la separació entre la Sociologia del Coneixement europea i
la Sociologia de la Comunicació nord-americana significarà el punt d'inflexió més important per situar
l'evolució de la Sociologia de la Cultura de Masses contemporània. Veure MUÑOZ, B.: Teoria de la
psedocultura. Estudiós de la cultura y de la comunicación de masas. Madrid, Editorial Fundamentos,
1995 (p.35).
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3. LA NOCIÓ DE "QUALITAT TELEVISIVA" DES DE LA PERSPECTIVA

ESTÉTICA

3.1. Introducció

L'Estètica ha debatut al llarg dels segles les categories utilitzades per a la valoració de les

diferents obres i la seva consideració com a objectes d'Art. De fet la història de l'Art està

plegada de diverses motivacions per les quals es considera que determinades obres

formen part de l'Art i altres no, com també és cert que un dels crítics i historiadors de

l'art més reconeguts, E. H. Gombrich, afirma en la seva Història de l'Art que "No

existeix, realment, l'Art. Tan sols hi ha artistes".

El cas de l'Art és útil per mostrar que les nocions d'excel·lència només de vegades fan

referència als continguts de les obres; sovint es tracta de qüestions més àmplies de caire

social i pragmàtic que permet establir paral·lelismes amb la noció de "qualitat televisiva",

on la coexistència de definicions en competència poques vegades és una discussió sobre

els continguts de la qualitat sinó l'expressió d'unes definicions de grup o lligams socials

d'abast més general.

En el camp de l'art, com en el camp de la televisió, les denominacions d'Art i de Qualitat

es poden classificar en quatre grans blocs:

1. En primer lloc, hi ha una sèrie de teories o concepcions normatives de l'Art - amb el

seu equivalent en determinades nocions de "qualitat televisiva" - per a les quals l'Art

és allò que una determinada elit defineix com a tal i entra a formar part dels cànons

de la tradició. La caracterització d'una determinada obra com a objecte d'Art - o

d'un programa de televisió com a Qualitat - rau en la possessió d'unes determinades

característiques inherents a l'objecte (obra o programa) i en la seva consideració

social com a quelcom valuós.

2. Una segona classificació ve donada per la Teoria Funcionalista, que recull les

diferents consideracions sobre la categoria d'Art o de Qualitat i les vincula a

l'acompliment d'una funció. Un cop s'estableixen o es consensúen unes funcions més
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generals de l'Art, o dels mitjans d'expressió com la pintura, la literatura o

l'arquitectura es pot avaluar el grau en què un quadre, una novel·la o un edifici satisfà

la funció esmentada. En el cas de la televisió de qualitat, un cop s'estableixen els

objectius de la televisió en la societat contemporània o de determinats gèneres

televisius, es pot avaluar el grau d'acompliment o d'assoliment dels objectius

esmentats per part de programes concrets. La dificultat de consensuar finalitats

últimes és el que impossibilita un acord sobre el grau de satisfacció assolit per les

diferents obres o programes.

3. En tercer lloc, hi ha una sèrie de valoracions de l'Art en funció de les característiques

inherents a la mateixa obra, a la seva estructura interna, al seu contingut, a la

interrelació entre la forma i el contingut, entre el tema i la forma, etc., de manera

independent del seu context social i de la seva interrelació amb l'espectador. Es

tracta d'uns estudis que es defineixen com pròpiament estètics i que avaluen les obres

en funció del llenguatge específic o del mitjà utilitzat i que per tant, són uns criteris

difícilment extrapolables a altres llenguatges. La idea de fons és que cada fornia

d'expressió genera el seu propi llenguatge i que és en funció d'aquest llenguatge que

s'han d'avaluar les fites aconseguides per cada obra.

4. Finalment, hi ha una sèrie de valoracions de l'Art o de la qualitat no en funció d'un

cànon establert per la tradició o per determinades elits, ni tampoc en funció de

determinats objectius, sinó que es defineix l'Art a partir de "l'experiència estètica"

que provoca l'obra o el programa en l'espectador. L'apreciació individual és el que

defineix l'Art o la qualitat, de manera que no existeix una definició a priori, sinó que

aquesta es fa en funció de la recepció.

Les anàlisis realitzades des de la perspectiva Estètica permeten contextualitzar algunes de

les crítiques i controvèrsies que envolten el mitjà televisiu i permeten identificar els

principals elements involucrats en les denominacions sobre l'excel·lència.
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3.2. Les Teories Normatives de l'Art

"Posseïm el cànon perquè som mortals i el nostre temps és limitat"

H. Bloom a El cànon occidental:16

En aquest punt es resseguiran alguns dels debats encetats en el camp de l'Art que fan

referència a l'existència d'un cànon o estàndard. La noció de "cànon" utilitzada en

l'àmbit de l'estètica al·ludeix a les obres que sobresurten de la resta i que cal diferenciar

per ser considerades obres de referència. Aquest terme va ser encunyat pels mestres de

l'escola de l'Antiguitat que redactaven llistats de textos prescrits que els alumnes havien

d'emular, i amb ells s'adhereix a la paraula una lleu aura d'ortodòxia acadèmica.

No hi ha cap cultura desenvolupada que no tingui un cànon de fites passat per la tradició,

tot i que les cultures difereixin en el tipus de mestria que valoren. "Els crítics de

l'Antiguitat es concentraven en la poesia i l'oratòria, si bé els pintors i escultors podien

servir com útils il·lustracions de diverses formes de mestria. I es que allò que els crítics

feien en l'antiguitat, i allò que han estat fent des d'aleshores, era analitzar i subdividir els

terrenys per a l'admiració i articular la multiplicitat de l'experiència humana encarnada en

el cànon"37.

El cànon es considera quelcom sagrat, natural i essencial en el sentit que forma part

d'allò més íntim, d'allò que humanitza la raça humana i allò per la qual cosa i per a

alguns val la pena viure i lluitar. "L'hostilitat i el menyspreu amb els que aquests bàndols

en litigi es contemplen mútuament recorda de vegades els fervors de les guerres

religioses. Per a un classicista francès trencar les unitats aristotèliques de lloc, temps i

seqüència en una obra teatral era un ultratge que marcava qui el perpetrava amb el segell

de la barbàrie. Per als admiradors de Shakespeare, disposats a aplanar el bastió del

36BLOOM, H. (1994): El cànon occidental. Barcelona, Anagrama, 1995.
37GOMBRICH, E.H.: "La historia del arte y las ciencias sociales", conferència recollida a GOMBRICH,
E.H.(1979): Ideales e ídolos Madrid, Debaté, 1999: 131-166.

43



La Noció de "Qualitat Televisiva" des de la Perspectiva Estética

conservadorisme, les unitats aristotèliques eren com el drap vermell per al brau. Per a un

campió de la bellesa ideal en la pintura, els naturisti que seguien Caravaggio eren uns

subversius perillosos i l'escriptor espanyol del s.XVII que qualificava Caravaggio

d'Anticrist de l'Art no feia broma. A Viena, a finals de segle XIX, els seguidors de

Wagner i de Brahms eren irreconciliables..."38

Moltes d'aquestes batalles han girat al voltant del cànon existent en una determinada

època i la seva relació amb la incorporació de nous materials, de nous mitjans, de nous

temes o de nous objectius de l'Art. Cada vegada que ha sorgit un nou mitjà de

comunicació, una nova forma de representació, materials diferents, innovacions tècniques

o nous sistemes de producció i de distribució, s'ha generat un debat entre els defensors

del cànon anteriorment existent i els apolegetes de la novetat.

L'estudi sobre la variabilitat dels criteris d'avaluació de l'Art mostra que malgrat

presentar-se com un debat per se, es tracta moltes vegades de debats paral·lels que

manifesten una vinculació social. La discussió sobre el cànon es desfila en múltiples

factors socials, econòmics o tècnics que només a nivell de superfície es manifesten com

un debat sobre el cànon. Aquest fet, prou conegut i acceptat, es repeteix en el cas de la

televisió on, com es veurà, la discussió sobre la "qualitat" rarament és una discussió per

se per esdevenir un terreny per a la pugna dels interessos més diversos.

Sigui quin sigui el terme utilitzat per establir les distincions entre les obres o productes

bons i dolents, (els criteris estètics, els valors, els estàndards), és un fet repetidament

constatat que aquests varien tant diacrònicament com sincrònicament. Per tant, la simple

existència de nombroses concepcions sobre la "qualitat televisiva" en competència tant al

llarg del temps - des dels inicis de l'activitat de radiodifusió fins l'actualitat - com a

l'interior d'una mateixa societat no és, en si mateix, un fet nou.

38GOMBRICH, E.H.: "La lògica de la feria de las vanidades: alternativas al historicismo en el estudio de
las modas, estilo y gusto" a GOMBRICH, E.H.(1979): Ideales e ídolos Madrid, Debate, 1999: 60-92.
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3.3. Les Teories Funcionalistes de l'Art i paral·lelismes entre l'Art i la Televisió en

el debat sobre l'excel·lència

L'Art i la Qualitat, des del punt de vista de les teories fimcionalistes, és un terme

relacional en el sentit que posa en funcionament la relació entre unes determinades

característiques d'un objecte i uns estàndards o valors socials imperants. Així, la

diferència en les concepcions sobre la "qualitat televisiva" varia tant en funció dels

diferents estàndards o valors socials existents, com de les funcions atribuïdes als mitjans,

als continguts o a les expectatives generades.

A continuació s'exposen les qüestions més recurrents en el debat sobre la denominació

"d'Art" i els diferents paral·lelismes amb la qualitat en televisió.

3.3.1. La noció "d'Art" i de "Qualitat" en funció de la finalitat global de la

Cultura

Basades en concepcions finalistes de la història, en les teories evolucionistes o en les

utopies del progrés, es generen una sèrie de teoritzacions sobre els objectes artístics en

funció del grau en què contribueixen a la realització de la finalitat, del progrés o, al

contrari, en són un obstacle. Aquest tipus de discurs es reproduirà en el cas de la

televisió en la voluntat d'avaluar la mesura en què determinats programes assoleixen la

realització de determinades finalitats atribuïdes al mitjà.

Vasari, per exemple, considera en aquest sentit la història de l'Art com una història del

progrés cap a la consecució de certes finalitats. Segons aquesta concepció, heretada de

l'Antiguitat clàssica, la grandesa d'un mestre era equiparada a la contribució que hagués

aportat al progrés de les habilitats artístiques.

Aquesta concepció de l'Art és rebutjada posteriorment precisament per la concepció

finalista que suposa. Si bé es pot parlar de progrés o de fites respecte a determinats

invents, per exemple respecte a la impremta, el paper o la història de l'automòbil, casos

en els quals es pot anar enumerant les diferents etapes de coneixement i de

perfeccionament tècnic fins a la consecució de la solució actual, no és possible descriure
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la "història de l'art en funció de solucions a problemes"39 perquè l'Art no resol

problemes.

Per una altra banda, la idea de l'Art com a progrés o com a solució de problemes tècnics

cau una vegada més en una concepció etnocèntrica (culturocèntrica?) de la cultura

occidental. No totes les cultures ni els diferents contextos histories avaluen els diferents

objectes en funció d'una finalitat última ni de la mateixa finalitat. En totes les

civilitzacions, l'home s'ha plantejat problemes d'habilitat i d'atreviment diversos que

palesen una consideració diferenciada del progrés i fins i tot de l'oci. En aquest sentit es

comenta l'anècdota històrica del mandarí xinès que es meravellava davant els exercicis

físics dels diplomàtics estrangers en els seus partits quotidians de tenis i es preguntava el

següent: "tot i en el cas que per algun obscur motiu aquestes pilotes hagin de ser

llançades a un costat i a un altre, no es pot confiar aquesta enutjosa tasca als criats?"40.

Parlar de progrés o de decadència implica una concepció evolutiva de la història cap a la

consecució d'una finalitat última compartida. Aquells esdeveniments o mitjans que es

desvien o qüestionen aquesta finalitat última provocarien, segons la mateixa concepció,

l'entrada en un període de decadència, d'involució cultural o de pèrdua dels objectius,

quan en realitat es tractaria d'un desplaçament dels objectius, dels mitjans o del

funcionament social41.

Aquest canvi d'objectius i de mitjans per aconseguir-los era el debat existent a finals del

s.XIX en el cas de 'arquitectura. La qüestió era si es podia considerar la Torre Eiffel com

una obra d'arquitectura o si era només una fita de l'enginyeria. Gombrich esmenta que

fins aleshores, les torres altes, les àmplies bòvedes de les edificacions romanes o de les

catedrals eren reptes continuats per a la consecució de més llum en l'interior de les

construccions. A partir d'aleshores, la utilització del ferro amenaçava aquesta escala i

transtornava tota la jerarquia de valors. Qualsevol estació de ferrocarrils podia presumir

de tenir una llum més àmplia que la dels més monumentals interiors clàssics.

Si l'objectiu era la consecució de més llum i l'Art es valorava en funció d'aquest

39GOMBRICH, E.H. Op.Cit. 1979: 185-186.
40 GOMBRICH, E.H.(1979): "Arte y autotrascendencia" z Ideales e ídolos Madrid, Debate, 1999: 123-
130.
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objectiu, l'enginyeria forma part de l'Art. Aquest exemple permet il·lustrar el fet que

sovint les crítiques a la televisió en funció de l'acompliment d'un objectiu supediten la

qualitat a la definició de determinats objectius. Quan aquests canvien, es planteja la

qüestió de si el sistema de valoració de la qualitat també ha de fer-ho.

En el cas de la televisió, aquest sentit, es nega sovint la qualitat del mitjà televisiu a

través del que alguns consideren una contribució negativa a la Cultura, sigui perquè la

transforma, la subverteix, la nega o simplement la ignora.

S'atribueix al mitjà televisiu i a la cultura de masses l'origen de la degradació general de

la Cultura i l'empobriment tant de l'horitzó cultural de la població com dels continguts

que vehicula. En aquest sentit, no són pocs aquells qui parlen de decadència, de crisi i de

pèrdua de valors i de referents culturals. Atribuir tota aquesta capacitat al mitjà televisiu

sense parar atenció a les condicions de producció i de transmissió pròpies del capitalisme

avançat és una afirmació evidentment reduccionista. Com afirma Gombrich, "una cosa és

veure la interconnexió entre les coses, i una altra postular que tots els aspectes d'una

cultura poden remuntar-se a una causa clau de la qual ells són manifestacions"42.

3.3.2. La noció "d' Art" i de "qualitat" en funció de l'objectiu específic de l'obra

o del programa

Una altra variant de la valoració de la qualitat en funció de certs objectius és la crítica

d'abast general i per la qual es nega la capacitat de la televisió a partir de la negació de

l'objectiu que es proposa el programa.

En el cas de l'art s'ha produït la indagació sobre l'essència o els objectius que pretenen

assolir les diferents obres. Per a alguns autors, l'objectiu de l'Art ha estat la recerca de la

perfecció43, per a uns altres la consecució de la il·lusió de realitat o per a d'altres

41 En aquest sentit es donaria el que s'ha caracteritzat al capítol 2.1.3. com hysteresis de l'habitus.
42GOMBRICH, E.H.(1979): "En busca de la historia cultural" a Ideales e ídolos Madrid, Debaté,
1999:24-59.
43 En aquest sentit, Dante abans de descriure l'ascens al Paradís, parla del fet que la intenció de l'art es
veu frustrada sovint per la manca de resposta en la matèria. La idea no pot ser plenament realitzada en
el mitjà. La mà de l'artista, diu en una altra banda, mai és perfecta, sempre tremolarà i, per tant, no
arribarà a reproduir exactament la idea.
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l'expressió del jo. Tots aquests objectius han estat condicionats (no determinats)

històricament entre altres, per les innovacions tècniques, la introducció de nous mitjans

de representació o l'interès per qüestions diferents.

La representació de la realitat:

En el cas de la pintura, per exemple, la il·lusió de realitat no sempre pot admetre's com

un objectiu. Tal com recullen els historiadors, aquesta il·lusió va ser un objectiu repudiat

pel judaisme, per l'Islam, per l'església bizantina i per la nostra civilització, en cada cas

per motius diferents. Per una altra banda, la consecució de la il·lusió de realitat de la

pintura es trastoca profundament quan sorgeix la fotografia, que és molt més precisa en

aquest tipus de representació.

En el cas de la televisió, la il·lusió de realitat s'identifica amb la voluntat de representar la

realitat, que és una funció que correspon als noticiaris i als gèneres informatius. La

funció de representació de la realitat s'amplia per una banda a altres gèneres,

especialment la ficció domèstica i els culebrons, i per una altra incorpora als gèneres

informatius esdeveniments que afecten la vida privada, típics de les seccions de

"societat".

En aquest sentit, A. Papiol distingeix els tres objectes que s'ha proposat l'Art al llarg de

la història en funció de l'ampliació de la noció de "realitat"44. L'objectiu de l'Art ha estat

sempre la representació de la realitat però ha variat el que s'ha entès al llarg del temps

com a realitat.

La realitat ha estat successivament "ampliada": en primer lloc es parla de la realitat com

d'allò exterior a l'home, en un segon moment la realitat es veu ampliada per la

incorporació de la noció de "jo" i la representació d'allò que l'artista sent, veu o percep i

finalment, la realitat és considera no com és ni com l'artista la veu sinó com un projecte

utòpic.

L'expressió de la pròpia personalitat:

Per una altra banda, la comprovació de què els ideals de bellesa variaven al llarg del

temps i el lloc va suggerir a alguns artistes que totes les normes en l'art eren subjectives i
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que la idea d'un món immutable de perfecció havia estat en l'art un somni com ho va ser

en la religió. A partir d'aquí es va configurar la fidelitat a si mateix com l'únic valor que

quedava a l'artista i l'expressió de la propia personalitat es va convertir en una funció de

T art. Courbet ho expressa així en una carta de 1854:

"Espero aconseguir que un miracle sense precedents arribi a produir-se en la meva vida,

espero viure tota la meva existència amb el meu art, sense apartar-me ni una polsada dels

meus principis, sense haver mai mentit ni per un moment la meva consciència i sense

haver cobert ni un tros de tela com el palmell de la meva mà amb pintura per complaure a

qui sigui, amb el fi de vendre'l"45.

En canvi, en altres èpoques l'expressió de la personalitat no podia ser l'objectiu de l'Art.

L'artista de l'Egipte antic va tenir molt poques oportunitats d'expressar la seva

personalitat; les regles i convencionalismes del seu estil van ser tan estrictes que van tenir

poc marge per escollir. Quan els creadors eren considerats simples executors d'un ofici,

amb unes regles d'actuació molt restringides, no els quedava cap marge per a l'expressió

de la seva individualitat.

En el cas del mitjà televisiu, la noció de qualitat vinculada a l'expressió del jo, de la

personalitat de l'artista, és freqüent en el gènere documental, que es defineix com una

aproximació subjectiva a la realitat, amb l'únic filtre de la pròpia consciència i sense cap

voluntat de compromís respecte de res que no sigui un mateix.

3.3.3. La noció "d'Art" i de "Qualitat" segons els mitjans de producció

En el cas de l'Art s'han ignorat determinats objectes en funció dels mitjans d'expressió

utilitzats, especialment en el cas de disciplines que no han tingut cap reconeixement

artístic, considerades com simples oficis, i que només posteriorment han estat

considerades mitjans d'expressió artístics. Aquest va ser el cas de les habilitats en la

construcció, la talla, l'escultura en bronze, la pintura o l'orfebreria, que en certs períodes

no van ser considerats amb un valor en si sinó que eren l'instrument d'expressió de

44 PAPIOL, A. (1994): La mirada de Narcís. València, Ed.3 i 4.
45GOMBRICH, E.H.: "Artey autotrascendencia". Op.Cit.
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valors més elevats envers la religió, el poder o l'amor.

La descoberta de formes d'art en temes o aproximacions que inicialment estaven

allunyades d'aquesta pretensió fa intervenir la dimensió temporal sobre la consideració

de la qualitat televisiva. En aquest sentit es podrien identificar programes de qualitat

segons certs criteris que en el moment de la seva emissió haguessin estat criticats. La

qualitat, des d'aquest punt de vista, com l'Art, tindria també una dimensió temporal.

La discriminació global respecte a la consideració d"'Art" en funció dels mitjans utilitzats

es produeix en altres ocasions no tant per la consideració social respecte al mitjà o l'ofici,

sinó per la consideració "ètica" respecte a les condicions de treball dels individus.

En el cas de l'Art, la consideració dels sistemes de producció va portar al rebuig de

determinades obres. Gombrich recull el cas de John Ruskin, que va condemnar l'estil i la

tradició en què va treballar Wren perquè hi va veure uns precursors de la tirania

industrial. Segons la seva opinió, l'artesà gòtic era procliu a gaudir de la seva feina

perquè disposava de marge per a l'exercici de la seva fantasia, (avui en diríem creativitat)

però amb l'adveniment del Renaixement i el seu culte a la regularitat els treballadors es

van veure degradats i van passar a ser simples executors dels dissenys d'un altre home.

Per tant, "tota l'arquitectura medieval era per a Ruskin un exemple del pecat de l'orgull,

l'orgull de l'arquitecte, la glòria del qual s'assentava en l'esclavització dels seus

manobres"46.

En el cas de la "televisió de qualitat" es produeix un rebuig semblant a causa de la

situació del treballador en un procés de producció seriada, on ha de renunciar

forçosament a la propietat del seu treball. A més a més de la lògica de la producció

estandarditzada i alienant, l'obra audiovisual s'ha de sotmetre a la lògica de la

programació, fet que per a altres autors, nega qualsevol pretensió de qualitat.

Implícitament es considera el professional audiovisual com un autor gairebé en termes

d'artista o creador que mima el seu programa com quelcom propi que el mitjà desvirtua

o perverteix tallant-lo, inserint-hi publicitat o emetent-lo a determinades hores.

Aquest tipus de rebuig es resumeix en crítiques com la desaparició de l'autor, anunciada
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per Benjamín, la divisió del treball existent en el procés televisiu, la mecanització de

certes fases de la producció o el treball en sèrie.

Aquest ha estat el cas, per exemple, de teòrics com els de l'Escola de Frankfurt que, en

la seva crítica al mitjà televisiu no avaluen programes o continguts concrets sinó el

sistema general de producció inserit en el marc de l'economia capitalista, la

mecanització, la producció en sèrie, l'ocupació del temps lliure de la classe treballadora

amb els efectes derivats en termes d'alienació.

Així, W. Benjamin engloba la pèrdua del valor de l'obra d'art generada a partir de la seva

reproductibilitat sota el concepte d'aura. "La tècnica de la reproducció, així es podria

formular la cosa, sostreu allò reproduït a l'àmbit de la tradició. Multiplicant la

reproducció, posa en el lloc de l'esdeveniment únic una sèrie quantitativa

d'esdeveniments. I permetent la reproducció que vagi a l'encontre del receptor en la seva

particular situació actualitza allò reproduït. Ambdós procediments condueixen a un

capgirament violent d'allò transmès - a un capgirament de la tradició que és l'altra cara

de l'actual crisi i renovació de la humanitat -. Tots dos estan estretament lligats als

moviments de masses dels nostres dies. Llur agent més poderós és el cinema. El seu

significat social, fins i tot en la seva forma més positiva, i precisament en ella, no és

pensable sense el seu vessant destructiu, catàrquic: la liquidació del valor tradicional de

l'herència cultural47.

3.3.4. L'Art i la Qualitat en funció de la "competència" en la producció

En la televisió, sovint es nega la "qualitat" pel fet de que els programes estan inserits en

una lògica de competència; el mateix va passar en el camp de l'Art, malgrat que en

l'actualitat l'Art es presenta com una esfera allunyada dels mecanismes de la competència

i l'obra d'art es concep com a fruit de la creació del seu autor o de la seva expressió

personal.

Aquesta és, però, una visió mítica de l'Art. Com afirma Gombrich, en el cas de l'Art,

4SCitat per GOMBRICH, E.H. (1979): "La historia del arte y las ciencias sociales". Op.Clt. 138.
47 BENJAMIN, W.(1936): L'obra d'art a l'era de la seva reproductibiitat tècnica. Barcelona, Edicions
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T element competitiu tendeix a cridar l'atenció sobre l'artista des de fa segles. Les

següents xifres corresponents a l'alçada de les catedrals gòtiques parlen per si mateixes:

"Al 1163, Nòtre Dame de Paris va començar la seva construcció rècord amb el resultat

d'una bóveda situada a 35 metres sobre el terra. Chartres va superar París al 1194,

assolint finalment 36,5 metres. Al 1212, Reims va començar la seva alçada cap als 37,9

metres i al 1221 Amiens va arribar als 42 metres. En aquesta carrera darrera la marca

d'alçada va arribar al seu punt àlgid al 1247, amb el projecte d'una bóveda per al cor de

Beauvais que mesurava 48 metres des del terra i que va caure al 1284"48.

És ben sabut que, dins la tradició de l'ornament gòtic, aquesta necessitat de superar

obres anteriors en el tan admirat tret de la intrincado va portar gradualment als

"excessos" de l'estil gòtic flamíger, tal com la tradició del Renaixement va ser conduir -

si aquesta és la paraula - als "excessos" del barroc i el rococó en l'exuberància de

l'ornamentació -49.

En el mitjà televisiu la competència en la producció dels programes que assoleixen grans

audiències és un element que ha estat utilitzat per negar la seva qualitat. Aquesta situació

ha provocat en tots els gèneres televisius una mena "d'espiral inflacionista" respecte d'un

cert tipus de continguts que ha portat a nombrosos pensadors a parlar de davallada, de

pèrdua de criteris ètics o d'increment de la morbositat. És el cas de nombrosos reality

shows, on sembla prevaler la morbositat del crim, la pallissa a la dona o la violència

contra els infants, o els talk shows, on s'airegen les intimitats dels famosos.

3.4. La valoració de l'Art i de la Qualitat a través de la mateixa obra

3.4.1. Introducció

De manera paral·lela a les diferents aportacions que intenten identificar tot allò que té de

social l'atribució de la categoría d'Art a uns objectes i no a uns altres, s'ha desenvolupat

una sèrie de teoritzacions que justifiquen l'atribució de la noció d'Art en funció de les

62, 1993: 37.
48GIMPEL, J.: 1961): The cathedral builders, citat per GOMBRICH, E.H. : "La lógica de la feria de las
vanidades: alternativas al historicismo en el estudio de las modas, el estilo y gusto". Op.Cit.p.64.
49 GOMBRICH, E.H. (1979): "La lógica de la feria de las vanidades". Op.Cit. p.65
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característiques inherents a l'obra. L'equivalent en els discursos sobre la "qualitat

televisiva" són les atribucions de la qualitat en funció de les pròpies característiques del

programa i de manera aïllada del context d'emissió, de la seva capacitat per afectar els

espectadors, de les modes o de les funcions que es puguin atribuir al mitjà o al programa.

3.4.2. La forma i el contingut

Dels diversos matisos que adopta l'estudi de la validesa de les diferents obres en funció

de les característiques que els són intrínseques, un dels més recurrents i significatius és el

debat que diferencia la forma del contingut. El debat entre la forma i el contingut i el

reconeixement de l'excel·lència en una o en un altre ha ocupat nombrosos tractats i ha

estat inclòs en aquest apartat perquè fa referència a la ubicació de la noció d'excel·lència

o de la "qualitat" de les obres en característiques que els són pròpies sense cap

consideració al context social.

Schopenhauer, davant un bodegó, accepta amb precaució la representació d'unes fruites

amb la condició que recordin la continuació de la flor, com a producte de la naturalesa,

belles pel seu color o per la seva forma sempre i quan un no es vegi forçat a pensar en les

seves qualitats comestibles; però es queixa que, de vegades, la recerca de la similitud i de

la il·lusió es porta fins al punt de representar plats servits com ostres, arengades,

llagostes i llesques de pa amb mantega, cervesa i vi que troba absolutament inadmissible,

donat que tendeixen a excitar la "lubricitat dels espectadors" i aleshores "la contemplació

estètica s'atura d'immediat; la tasca de l'autor ha estat contrària a la finalitat de l'art"30.

Tot i que Schopenhauer en aquesta ocasió es refereix al contingut, als diferents tipus

d'objectes representats, es pot fàcilment entendre, del seu exemple, els diferents tipus de

gaudi plantejats i la proximitat o sublimació que es poden establir en cada ocasió. Admet

la contemplació estètica sempre i quan sigui una contemplació de la forma (el color, la

composició, la proporció, etc.) o una contemplació racional (el record de la naturalesa)

però en cap cas una contemplació que exciti els apetits de l'espectador pel seu contingut.

50 SCHOPENHAUER (1888): Le monde comme volante et comme representation. Paris, Alean, T.I., L
III, 40, p.215 citat a BOURDffiU, P. (1979): La distinción.Madrid, Santillana Editores, 1998: 497.
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En aquest sentit, allò que s'anomena la "contemplació pura" i a la qual fan referència

nombrosos autors, des de Kant a Ortega y Gasset, equival a la negació de l'instint, que

és genèric i que porta al rebuig d'allò que és humà, i que redueix l'animal estètic a la

pura i simple animalitat, al plaer sensible o al desig sensual. És contraposar, en paraules

de Bourdieu, "a l'interès pel propi contingut de la representació, que porta a anomenar

bella la representació de les coses belles i en particular d'aquelles que de manera més

immediata estimulen els sentits i la sensibilitat, la indiferència i la distància que

impedeixen subordinar el judici basat en la representació a la naturalesa de l'objecte

representat".51

Bourdieu resumeix la qüestió afirmant que tot el llenguatge de l'estètica està contingut

en un rebuig, per principi, cap a allò fàcil, entès en tots els sentits que l'ètica i l'estètica

burgeses donen a aquesta paraula; en el sentit de simple, sense profunditat i que costa

poc, per ser immediatament accessible i per tant desacreditada com infantil o primitiu.

En el cas de la televisió, com es veurà, es produeix també aquesta diferenciació. Els

mateixos telefilms, documentals o soap-operes són considerats de "qualitat" per

individus que els valoren segons diferents criteris: uns, per haver-se sentit interessats en

el desenvolupament de les accions aparegudes (el contingut) i altres que, en canvi

valoren la construcció del guió, el tractament dels personatges, la dificultat en la

utilització dels recursos, el muntatge o l'harmonia de la sonorització. En uns casos es

produeix el gaudi pel contingut i en uns altres per la forma.

El diferent èmfasi en el gaudi, tot i semblar quelcom personal, natural i espontani, fruit de

sensibilitats diferents envers els mateixos objectes, requereix de diferents tipus de

capacitats que es poden ubicar socialment. El que es vol mostrar en aquest apartat és que

fins i tot els discursos que atribueixen al propi objecte les característiques que el fan

participar de la noció d'excel·lència, tant siguin característiques referides a la forma com

característiques referides al contingut, no es tracta simplement de qüestions de gust

"personal" sinó generalitzables a grups o classes socials.

Igual que en el cas de l'Art, en el mitjà televisiu es produeix un fenomen semblant quan

510p.C/f.p.29-30
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es rebutgen per massa evidents, massa explícits, fàcils o obvis diferents tipus de temes,

objectes o persones. És el cas del rebuig que generen en alguns crítics les pel·lícules

pornogràfiques, els reality shows o els documentals en els quals el rebuig a l'objecte

representat provoca el rebuig de la representació, igual que en el cas de l'art es rebutja la

representació total de l'objecte, com el cas del cos humà en determinades cultures.

A més a més, en determinades èpoques, en la denominació de "televisió de qualitat" es

reprodueix el mateix fenomen però a la inversa. Anomenar programes de qualitat la

representació d'allò que és considerat de qualitat de manera independent del llenguatge i

els recursos televisius utilitzats (independentment de la forma) ha estat una de les

nocions de qualitat prevalents. Aquest ha estat el cas, per exemple, dels informes sobre

l'audiovisual elaborats durant el govern de M. Thatcher, en què s'equipara la

denominació de "televisió de qualitat" als programes que simplement retransmeten el que

es considera qualitat al marge de la retransmissió per la televisió, com concerts de música

clàssica, òpera o teatre.

En ambdós casos es tracta d'una valoració del programa televisiu en funció del seu

contingut independentment de la seva forma. Segons aquesta interpretació de "qualitat"

s'accepta i s'anomena televisió de qualitat allò que fora del mitjà és considerat de qualitat

i es rebutja i és degradat a la denominació de teleescombraries o equivalents aquells

continguts que són rebutjats també fora de la pantalla. En cap cas es planteja l'existència

de la qualitat més enllà dels continguts reconeguts fora de la televisió, és a dir, es nega

l'existència de qualitat en la forma de la televisió.

3.4.3. La forma i la funció

Una altra de les dicotomies a través de les quals s'ha debatut l'excel·lència artística ha

estat la de la forma respecte de la funció que fa referència a l'adequació entre l'objectiu,

la funció del mitjà o de l'obra respecte als mitjans utilitzats.

La distinció entre la forma i la funció en el cas de la televisió presenta un matís d'interès.

Independentment de quina es consideri la funció global de la televisió (tradicionalment

han estat les d'educar, informar i entretenir), els continguts televisius es presenten sota
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formats diversos, els gèneres. Tenint en compte la varietat dels gèneres televisius i els

seus diferents objectius implícits, s'estableixen diferents valoracions de la qualitat dels

programes.

Sovint, la consideració del "gènere" en l'avaluació de la qualitat dels programes

televisius pressuposa un coneixement compartit entre productors, programadors i

audiències de la funció que pretén aconseguir el gènere i una avaluació de la mesura en la

que un programa assoleix la funció.

L'avaluació de la qualitat televisiva, segons la funció d'un gènere específic pressuposa un

acord previ sobre la funció. Aquells qui d'entrada neguen la capacitat de la televisió per

educar no accepten que determinats programes siguin de qualitat perquè eduquin

l'espectador; o els qui, des d'una lògica del mercat, assumeixen que la televisió és i ha de

ser entreteniment sense la "missió" de transmetre coneixement valoren la capacitat de

cadascun dels programes per entretenir i aquest és el barem sobre la qualitat que

utilitzen.

L'apreciació d'una obra segons la seva funció - i el discurs funcionalista del gènere

defineix la imatge a través de les categories de publicitat, informatius, documentals,

concursos, etc. - emmascara la "incapacitat" d'apreciar la forma específica, a diferència

d'altres definicions de la qualitat que se centren en l'estudi de la forma (definició

estructural del gènere). Així, des d'aquest punt de vista es podran distingir nocions de la

qualitat formulades a partir de la funció duta a terme per cada programa o a partir de la

seva "forma" televisiva. Per una altra banda, l'elogi de la forma té unes repercussions

socials diferents de les de l'elogi del contingut.

La distinció entre forma i contingut s'estableix en el moment de la producció de l'obra,

així com en el de la seva recepció i ambdós estan vinculats, explícitament o

implícitament, a les normes í les convencions socials del context. En el cas de l'Art, el

propi Panofsky admet que és gairebé impossible determinar científicament en quin

moment l'objecte elaborat es converteix en obra d'art, és a dir, el moment en què la

forma triomfa sobre la funció (amb el pressupòsit que és la forma la que determina l'Art).

En realitat la "intenció" de l'artista, com la de l'espectador, depenen de les normes
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convencionals que regeixen la relació amb l'obra d'art en una determinada situació

històrica i social. Així, "un art que, com per exemple tota la pintura post-impressionista,

és producte d'una intenció artística que afirma Imprimada absoluta de la forma sobre la

funció, del mode de representació sobre l'objecte de la representació, exigeix

categòricament una disposició purament estètica, que només condicionalment exigia l'art

anterior; l'ambició demiúrgica de l'artista, capaç d'aplicar a un objecte qualsevol la

intenció pura d'una intenció artística que té la seva finalitat en ella mateixa, reclama la

infinita disponibilitat de l'esteta capaç d'aplicar la intenció pròpiament estètica a

qualsevol tipus d'objecte, hagi o no hagi estat produït segons una intenció artística"52.

Cada obra, cada estil, cada moviment requereix d'un tipus d'apreciació condicionada

socialment. En aquest sentit és interessant l'exemple del museu que esdevé per a alguns

autors la "disposició estètica constituïda en institució", és a dir, s'emfasitza de les obres

allí contingudes la seva forma, la seva tècnica per sobre la funció a la qual originàriament

estaven destinades53. La televisió i altres mitjans de comunicació generen també aquest

tipus d'apreciació de la forma.

3.5. L'Art i la "Qualitat" en funció de les expectatives

Hi ha discursos sobre la qualitat televisiva que estan relacionats amb el nivell i la varietat

de les expectatives dels diferents telespectadors. El debat s'articula al voltant del

coneixement compartit entre l'emissor i l'espectador i el grau de satisfacció de les

expectatives generades en funció d'aquest coneixement. També es genera un debat sobre

la qualitat en funció de les expectatives quan apareix un nou format davant el qual no es

tenen referents compartits.

Hi ha hagut al llarg de la història de la crítica d'Art nombrosos rebuigs i desconfiances

cap a determinades obres perquè no es corresponien amb allò que hom espera d'elles,

perquè han estat massa diferents d'allò que dictava el gust predominant de l'època. La

52BOURDIEU( P. (1979: 27-28).
53 En aquest sentit, l'obra de Duchamp és interpretable des de la consciència absoluta del que significa la
institució museística respecte al debat forma/contingut i decideix introduir un wàter com un element del
qual s'esdevé gairebé impossible apreciar la seva "forma" artística més enllà de la seva funció.
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història de l'Art forneix nombrosos exemples de creadors que s'atreveixen a trencar amb

el gust predominant, amb les lleis tradicionals de la representació, la utilització del color

o de la pinzellada.

Alguns exemples són el cas del cubisme a principis de segle, que deixa de representar

exclusivament allò que es presenta a la mirada de l'artista per incloure allò que se sap i es

coneix però no es veu, l'escàndol que provoca en una galeria londinenca la primera

vegada que s'utilitza el color verd per representar l'herba en el quadre de Constable o la

pinzellada embogida de Van Gogh.

Com afirma Gombrich, l'estil té en comú amb el llenguatge i amb altres mitjans

d'expressió el fet de determinar el nivell de les nostres expectatives i, per tant, també la

nostra resposta a les desviacions respecte a la norma. Afirma que sempre hi ha i hi ha

hagut prejudicis d'aquest tipus que tanquen el pas a períodes i estils en la seva totalitat i

recull casos d'aquells qui esperaven un grau d'il·lusionisme de la pintura i tancaven els

ulls davant les excel·lències de l'art medieval i d'aquells qui adjudicaven importància al

decorum i contemplaven Rembrandt amb inquietud54. Aquests casos mostren com el

desacord amb les expectatives que hom té respecte de l'art han negat la qualitat de

l'obra.

Com a conseqüència d'aquest fet, segueix l'autor que, sense que agradi primer un joc, un

estil, un gènere o un mitjà, difícilment es podran absorbir les seves convencions de

manera suficient com per discriminar i comprendre. Aquells que objecten contra Rubens

perquè va pintar dones tan grasses no solen fixar-se en com les va pintar de bé.

Aquesta esmena a la totalitat es reprodueix en el cas de la televisió. Si hom no pot/sap

gaudir del mitjà televisiu no podrà "apreciar" cap element ni diferències entre programes,

ni variacions en els formats, la qual cosa portaria a afirmar que per poder parlar de

qualitat cal que existeixi prèviament un cert gaudi del mitjà televisiu o del gènere en

qüestió.

54 GOMBRICH, E.H.: "La historia del arte y las ciencias sociales" Op.C/í.p.161-162.
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3.6. La definició de l'Art i de la Qualitat des de la dimensió extática

Des de la dimensió extática, les obres són bones i mereixen aquest distintiu perquè

provoquen en l'espectador el que alguns anomenen l'experiència del sublim, un trasbals

interior o un profund coneixement de l'ànima humana en funció d'unes característiques

inherents independents del context social.

Kant reconeixia aquesta subjectivitat en el gust comú cap al menjar, els acudits o

persones de l'altre sexe quan afirmava que "les diverses sensacions d'agrat o de desagrat,

no se sustenten tant en la disposició de les coses externes que les susciten, com en el

sentiment de cada home per ser afectat per elles de plaer o de disgust". Més enllà

d'aquests àmbits, parlava de l'existència d'un sentiment d'espècie 'més delicada' que

atribueix de manera universal a tots els individus"55.

En la consideració del sentiment "més delicat" distingeix dos tipus de sentiment: el

sentiment d'allò sublim i el d'allò bell. L'afecció és agradable per a ambdós però de

manera molt diferent. "La visió d'una muntanya, els cims nevats de la qual s'alcen per

sobre els núvols, la descripció d'una tempesta enfurismada, o la descripció de l'imperi

infernal de Milton susciten complaença, però amb horror. Ans al contrari, l'aspecte d'un

prat ple de flors, valls amb rierols serpentejants, coberts de ramats pasturant, la

descripció de l'Eliseo o el relat d'Homer sobre el cinturó de Venus originen també una

sensació plàcida, però que és alegre i falaguera. Perquè la primera impressió tingui lloc

en nosaltres, amb intensitat apropiada, hem de tenir un sentiment del sublim i, per gaudir

convenientment de la darrera, un sentiment per a allò bell. Les altes alzines i l'ombra

solitària en el bosc sagrat són sublims, les plantacions de flors, bardisses baixes i arbres

retallats fent figures, són bells. La nit és sublim, el dia es bell... allò sublim commou, allò

bell encanta"56.

L'experiència del sublim esdevé un criteri que s'ha articulat de maneres ben diferents i

que ha servit per justificar posteriorment la relativització de l'art. Per exemple, davant la

55 A Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, Madrid, Alianza editorial, 1990,
199: p.29.
56 Op.Cit.p.31-32.

59



La Noció de "Qualitat Televisiva " des de la Perspectiva Estética

impossibilitat d'establir objectius, Gombrich afirma que un equivalent en el cas de l'art

seria la creació d'alguna cosa que ens pogués "agradar".

"De fet, s'han efectuat intents per descriure l'art en termes tais com una "tecnologia per

la consecució de certs plaers." Malgrat tot, sabem per la història i per la nostra pròpia

experiència que hi va haver i hi ha moltes persones a les quals mai "van agradar" Mozart,

Fra Angèlic o Rembrandt, i que no van aconseguir en absolut apreciar les seves

consecucions miraculoses" ".

L'únic criteri últim que Gombrich reconeix sobre l'obra d'art és la significació que tingui

per a cada individu. I punt. Mai es podrà saber allò que va significar l'obra per al seu

creador, ja que encara que aquest ho hagués manifestat és possible que tampoc ell ho

sabés. L'obra d'art significa per a nosaltres el que significa, no hi ha un altre criteri.

El reconeixement que fa Gombrich, corn tants altres autors, de la diversitat en

l'experiència estètica ha estat utilitzat per manifestar la diversitat en la definició de l'Art

com a sinònim de relativisme. Així, qualsevol cosa pot esdevenir art sempre i quan

provoqui certes experiències en l'espectador. En aquest punt es genera un debat en el

qual sovint es barregen nocions estètiques i ètiques de la diversitat des d'àmbits

diversos58.

Resumidament, en els diversos àmbits de creació de les Arts com la literatura, la pintura,

o l'escultura, hi ha autors que defensen l'existència de les Obres Mestres en funció de sí

mateixes. Per citar només el cas de la literatura i en un exemple recent, H. Bloom, un

reconegut crític literari novaiorquès, proclama l'autonomia de l'estètica i reprèn el

concepte de cànon o catàleg de llibres preceptius i carrega contra aquells qui neguen la

grandesa d'alguns autors i obres apel·lant a les determinacions del context o als

interessos de classe dels seus defensors59.

Aquest autor, molest amb el que anomena l'idealisme present en les universitats i

57 GOMBRICH a 1979: "La lògica de la feria de las vanidades: alternativas en el estudio de las modas,
esülo y gusto". Op.Cit.p 83-84.
58 Veure FINKIELKRAUT, A. (1987): "Un par de botas valen más que Shakespare" a La derrota del
pensamiento. Barcelona, Anagrama, 1994.
59 A. El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas. Barcelona, Editorial Anagrama,
1995. (1994).
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facultats, on tots els criteris estètics i gairebé tots els criteris intel·lectuals han estat

abandonats en nom de l'harmonia i de la justícia social i d'allò políticament correcte sota

el paraigües de marxistes, feministes, neoconservadors i neohistoricistes, que aglutina

amb el nom de l'Escola del Ressentiment, reivindica la crítica literària, nascuda amb

Aristòfan, com un fenomen elitista que diferencia de la crítica cultural.

"Res no resulta tan essencial al cànon occidental com els seus principis de selectivitat,

que són elitistes només en la mesura en què es fonamenten en criteris purament

artístics"60. Segons Bloom, formar part o no del cànon, lluny de ser una qüestió social, és

una qüestió de "força estètica", que defineix a través de la següent amalgama: "domini

del llenguatge metafòric, originalitat, poder cognitiu, saviesa i exuberància en la dicció

(...). Sigui el que sigui el cànon occidental, no es tracta d'un programa per a la salvació

social"61.

Distingeix allò bo d'allò políticament correcte: "Va ser un error creure que la critica

literària podia convertir-se en un pilar de l'educació democràtica o de la millora social"62.

Per a aquest autor i, en general pels autors que elaboren definicions extàtiques de l'Art,

l'Estètica, l'Extàtica s'han de separar radicalment de l'Ètica; existeix un valor, una

qualitat en sí de l'obra més enllà de la seva valoració en termes ètics.

60Op.Cit.ç.32
6lOp.Cit.p.39
62Op.Cit.ç.26
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4. LA NOCIÓ DE "TELEVISIÓ DE QUALITAT" DES DE LA TEORÍA DE LA

CULTURA

4.1. Introducció

La Cultura ha estat objecte de nombrosos tractats i la Teoria Cultural ha esdevingut en

l'actualitat una disciplina d'estudi i d'interrogació no només sobre els objectes culturals

sinó també sobre la societat contemporània, anomenada Societat de Cultura de Masses.

No es pretén ni de bon tros resseguir els debats ni els principals corrents de la Teoria

Cultural sinó només aclarir algunes qüestions fonamentals vinculades a la "qualitat" de la

cultura de masses i identificar l'espai des d'on es formulen les principals aportacions que

afecten la possibilitat d'establir nocions d'excel·lència en el terreny de la televisió.

Establir el lligam entre "qualitat televisiva" i la "Teoria de la Cultura" en un sentit positiu

implica com a mínim un parell de qüestions fonamentals. La primera, que la televisió és

capaç de generar objectes o programes de qualitat; la segona, que aquests programes

representen o poden representar una contribució a la Cultura.

Pel que fa a la capacitat de la televisió de generar objectes de qualitat, hi ha hagut un

extens i intens debat des dels anys cinquanta previ a l'existència de la televisió, que fa

referència a la capacitat dels mitjans de comunicació de masses (el cinema o la música

contemporània) de generar obres de qualitat. Aquest tipus de discurs, preexistent a

l'extensió de la televisió, afecta de manera fonamental la consideració social que rebrà el

mitjà i el discurs implícit o explícit sobre la seva qualitat.

Pel que fa a la segona qüestió, i admès que la televisió pugui generar programes de

qualitat, el debat que es planteja és si els programes representen o poden representar una

contribució a la Cultura i una relació de continuïtat amb els Objectes Culturals. Des de la

negació rotunda per part dels apocalíptics, hi ha diferents propostes que comparteixen la

relativització de la noció de "cultura" i la consideració que la Cultura globalment ha

canviat i queja no se'n pot parlar amb els mateixos termes que abans de l'existència de la
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televisió. Segons la relació que s'estableixi entre televisió i cultura - en les seves diferents

accepcions - es poden derivar diferents nocions de qualitat

Una altra qüestió observada en l'anàlisi de la qualitat des del punt de vista de la Teoria

de la Cultura i afegida a les diferents nocions de Cultura que utilitzen els investigadors és

el lligam entre la noció de qualitat i els mètodes utilitzats per parlar dels efectes dels

mitjans de comunicació de masses, especialment la televisió.

És a dir, hi ha una coincidència entre determinades concepcions de la qualitat i

determinats mètodes d'anàlisi de la televisió i dels objectes que aborden. Com es veurà,

en l'estudi de la qualitat s'identifiquen aproximacions que fan referència als mitjans de

producció i en funció d'aquests estableixen una noció de qualitat; altres fan referència a

l'estudi dels programes i estableixen elements de qualitat televisiva en l'interior dels

programes, o altres aproximacions parlen de la qualitat televisiva a partir dels efectes que

generen els programes en els espectadors. Així, es reprodueixen, amb matisos i virulència

diversos, els debats generats en el camp de l'Estètica al voltant de la noció "d'Art" per

parlar de la "Qualitat" en el camp de la televisió.

La noció de qualitat cultural evoluciona en paral·lel a la conceptualització del paper de

l'audiència en la descodificació dels missatges, paper que passa per la reelaboració del

propi concepte d'audiència i del procés de recepció. El canvi en la noció de "qualitat

cultural" s'ha conceptualitzat a través del desplaçament "d'una estètica moderna a una

estètica postmoderna"63.

Sota el concepte de "la gran divisió", Huyssen, per exemple, considera el canvi patit en la

construcció de la mateixa noció d'audiència i dels productes dels mitjans de comunicació

de masses. Defineix la "gran divisió" com un discurs crític que insisteix en la distinció

categòrica entre art elevat i cultura de masses. Els seus teòrics (Adorno principalment)

menyspreen la cultura de masses - sigui el jazz o els llarg-metratges - com una fornia

d'art industrialitzat i devaluat. Aquesta teoria considera l'audiència com "ingenus

embaucats" i senta les bases per a un projecte d'emancipació paternalista.

En el paradigma postmodern canvia tant el concepte de productes com el d'audiència.

63-Veure Eco (1985), Huyssen (1986), Hebdige (1988) o Collins (1989).
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Huyssen defineix la postmodernitat no com una estètica diferent de la modernitat sinó

com "un conjunt de relacions mútues i configuracions discursives" en les quals la

modernitat, l'avantguarda i la cultura de masses són inseparables. A partir de la crítica a

Adorno parla de la resistència de l'audiència lligada a un paper molt més actiu en la

descodificació dels missatges i respecte als programes revela una gran quantitat

d'estratègies discursives i interpretacions que contradiuen l'habitual conformitat dels

estudis anteriors.

4.2. La "qualitat" en funció de la concepció de la "cultura"

El debat sobre la "qualitat de la cultura" es planteja molt abans de la introducció de la

televisió en el cas del cinema, la fotografia o fins i tot la premsa. Abans de començar a

apuntar les principals línies del debat, es farà un aclariment sobre la noció de cultura i els

termes amb què es formula la seva "qualitat".

El concepte de "cultura" es presta a dues grans interpretacions que han esdevingut

clàssiques en els àmbits de la sociologia i de l'antropologia social. Per una banda, el

sentit més ampli de la paraula "cultura" és el que els sociòlegs o els antropòlegs

equiparen al concepte de "civilització" o "societat". Tylor, l'any 1871, va definir la

"cultura" com "una totalitat complexa que inclou els coneixements, les creences, l'art, la

moral, les lleis, els costums i qualsevol altres habituds i capacitats de l'home en tant que

membre d'una societat"64. Segons aquest sentit, forma part del terme "cultura" el tipus

d'habitatges que es construeixen, la vestimenta, les creences religioses o esports com el

fiïtbol de manera que l'anàlisi d'una cultura esdevé l'anàlisi d'un sistema social concret o

d'algun dels seus grups65.

Des d'aquest punt de vista, que és l'adoptat per alguns estudiosos dels sistemes socials i

pels analistes i creadors del corrent contemporani anomenat British Cultural Studies, no

té gaire sentit parlar de qualitat cultural, donat que qualsevol manifestació de la cultura

64 Citat per BUSQUET, 1(1998): El sublim i el vulgar. Els intel·lectuals i la "cultura de masses".
Barcelona, Ed. Proa, p. 105.
65 És en aquest sentit que en altres contextos es parla de / 'ethos d'una societat, d'una manera de ser i de
fer socials característiques d'un determinat grup i de les racionalitats inherents a la cultura.
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entesa en aquest sentit ampli correspon a pràctiques significatives de grups socials

concrets i, de la mateixa manera que no es pot parlar des d'un punt de vista antropològic

0 sociològic "d'individus" o de "grups socials de qualitat", tampoc es pot fer respecte als

objectes o els hobbies entre els quals aquests individus i/o grups desenvolupen la seva

existència, En tot cas, i des d'aquest punt de vista, la qualitat es determina en la recepció

1 en els usos dels objectes.

El segon sentit de la paraula "cultura" i el més estès arreu és el que l'equipara a "alta

cultura" i inclou disciplines més "cultivades" que el folklore, la gastronomia o els esports

per abastar aquelles activitats humanes separades de l'activitat pràctica i de la vida

quotidiana com la literatura, la pintura o la música. En aquest sentit de la paraula

"cultura" parlar de qualitat cultural esdevé gairebé una tautologia. Aquesta noció

certament elitista de la paraula "cultura" ja pressuposa en el seu interior la noció de

qualitat, ja que es considera cultura allò que posseeix una qualitat per sobre altres

objectes o obres considerats banals.

Malgrat que aquestes precisions terminològiques inutilitzarien el terme de "qualitat

cultural", en un cas per no acotar suficient i esdevenir arbitrari i poc fonamentat i en un

altre per ser redundant s'ha utilitzat en aquest context perquè és la categoria amb la qual

s'ha articulat al llarg del segle XX el debat sobre l'excel·lència o la qualitat dels

productes o obres creades a través dels mitjans de comunicació de masses.

En l'actualitat s'utilitza la denominació "cultura de masses" per fer referència a la forma

de consum cultural de les societats occidentals contemporànies, caracteritzada per la

producció seriada i la distribució massiva gràcies a una tecnologia avançada apte per a

ser consumida per un públic massiu. La cultura de masses és equiparada per alguns

autors com T. Lowenthal a la cultura popular quan afirma que "la cultura de masses ha

esdevingut la cultura popular de la nostra època. De fet es tracta de la primera cultura

interclassista que ha existit"66

Tot i que en aquest concepte tenen cabuda nombroses i contradictòries teories, el que

s'emfasitza amb la noció de cultura de masses és el caràcter industrial que té la seva

66 Lowenthal, L. (1950), "Historical perspectives of popular culture", (215-240) citat a Busquets, Op.Cit.
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producció i distribució juntament amb les conseqüències que aquest fet té en el producte,

que és considerat com una mercaderia per ser consumida de la mateixa manera que un

cotxe o un paquet de galetes. És degut a aquest fet que, des d'altres pols de l'anàlisi, es

nega rotundament que la cultura de masses sigui equiparable a la cultura popular i es

contraposa a aquesta perquè és un tipus de cultura produïda des de la indústria, que no

emana directament del poble a qui s'adreça i al qual aliena dels seus propis interessos67.

Des d'aquest prisma parlen els detractors de la cultura de masses que la qualifiquen

"d'indústria cultural", "indústria de la cultura" o "pseudocultura", conceptes que

introdueixen en el debat els autors de l'Escola de Frankfurt, principalment Adorno,

Horkheimer i posteriorment Marcuse.

Des d'aquesta perspectiva es valoren els objectes de la cultura de masses no pel seu

contingut sinó per les seves condicions de producció. Altres valoracions sobre la qualitat

es fan a partir dels elements observats, principalment el text (tant els seus elements

repetitius com la innovació o les seves qualitats estètiques) i l'audiència (estudis sobre la

seva competència, tipus de consum i experiències en la recepció del programa).

4.3. La "qualitat" en funció dels mitjans de producció

Tot el debat que ha tingut lloc al llarg d'aquest segle sobre la qualitat de la cultura de

masses parteix de la premissa, sovint no especificada, de la devaluació d'un estàndard de

qualitat instituït sempre en passat. Efectivament, el debat sobre la qualitat dels objectes

culturals no sorgeix arran de l'adveniment de la civilització de la cultura de masses sinó

p. 107.
67 És la paradoxa a què fa referència Eco amb les següents paraules: "La situació coneguda com cultura
de masses té lloc en el moment històric en què les masses entren com a protagonistes en la vida social i
participen en les qüestions públiques. Aquestes masses han imposat sovint un ethos propi, han fet valer
en diversos períodes històrics exigències particulars, han posat en circulació un llenguatge propi, han
elaborat proposicions que emergeixen des de baix. Però, paradoxalment, la seva manera de divertir-se,
de pensar, d'imaginar, no neix de baix: a través de les comunicacions de massa, tot això li ve proposat
en forma de missatges formulats segons el codi de la classe hegemònica. Tenim així una situació
singular: una cultura de masses en l'àmbit de la qual un proletariat consumeix models culturals burgesos
creient que són un expressió autònoma pròpia. Per una banda, una cultura burgesa - en el sentit en què
la cultura 'superior' és encara la cultura de la societat burgesa dels darrers tres segles - identifica en la
cultura de masses una 'subcultura' amb la qual res no l'uneix, sense advertir que les matrius de la
cultura de masses segueixen sent les de la cultura 'superior'" a ECO, U: Apocalípticos e integrados.

67



La Noció de "Qualitat" des de la Perspectiva de la Teoría de la Cultura

que és fàcil trobar-hi antecedents més remots68.

El sorgiment dels grans mitjans de comunicació de masses, inextricablement lligats al

procés de modernització de les societats occidentals ha propiciat successives

diferenciacions sobre la qualitat atribuïda als seus continguts. Eco senyala que no és

casual la coincidència de la implantació de la civilització del diari i de la civilització

democràtica. El naixement de l'Estat Modern occidental ha anat estretament lligat al

desenvolupament dels grans mitjans de comunicació, la premsa inicialment, el cinema i la

televisió posteriorment. El funcionament de l'Estat-Nació precisa per al seu

funcionament la formació i la informació continuada que permeti la participació política

dels ciutadans que és el que justifica en darrera instància, el nou sistema polític. Aquesta

funció de formació/informació per a la participació canalitzada de les masses en el

sistema polític l'acompliran els mass-media.

La centralitat que adquireixen els mitjans de comunicació esdevé aviat una arma de doble

tall. Per una banda permeten accedir, a mesura que s'incrementen els índexs

d'alfabetització a sectors de la població cada vegada més amplis, a informació relativa a

les esferes de la vida pública que abans els eren inaccessibles (política, economia, societat

i cultura). Per una altra banda, aquest vessant d'agents de socialització esmorteeix el

conflicte social i redueix les tensions que necessàriament havia de generar el nou sistema

Barcelona, Editorial Lumen, 1965: p.42.
Eco recull l'anècdota de l'abat Suger, contra qui Sant Bernard se sentia irritat, perquè el considerava

un típic productor de "cultura de masses", com a mínim dins els límits en què podia produir-se cultura
de masses en el s. XII. En un context històric en què - adjudicada a la classe dirigent la possessió dels
instruments culturals i excloses gairebé sempre les classes subalternes de l'exercici de l'escriptura -
l'única possibilitat d'educar les masses era la traducció en imatges dels continguts oficials de la cultura.
Suger havia fet propi el programa del Sínode d'Arràs: "(•••) la catedral havia de ser una espècie
d'immens llibre de pedra en el qual, no només la riquesa de l'or i de les gemes infongués en els fidels el
sentit de devoció i les cascades de llum de les parets obertes suggerissin l'efusió de la potencia divina,
sinó que també les escultures dels portals, els relleus dels capitells, les imatges de les vidrieres,
comuniquessin als fidels els misteris de l'ordre dels fenòmens naturals, les jerarquies de les arts i els
oficis, les vicissituds de la història pàtria". Enfrontat a aquest programa, San Bernard, partidari d'una
arquitectura nua i rigorosa, en què la suggestió mística provingui de la neta nuesa de la casa de Deu,
prorromp en una descripció acusadora, que posa en la picota les monstruoses florescències
iconogràfiques dels capitells" (1965: 40). El que es debat arran de l'ornamentació dels temples és la
divulgació dels continguts bíblics en imatges que fossin entenedores per als illetrats, malgrat els
ajustaments per a la seva comprensió.
En un altre sentit, es tracta en qualsevol cas de mantenir unes autoritats que mantenen el monopoli de la
interpretació de la Bíblia, que les perpetua com a elits, o la visió contrària, que defensaria el fet que es
posin els mitjans necessaris perquè cada individu gaudeixi dels diferents béns sigui la veritat religiosa o
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econòmic i polític, per la qual cosa esdevenen ràpidament aparells de formació de

consens69.

Diferents autorsvinculen l'increment de la difusió amb la devaluació del contingut70. Per

això afirma Eco que tampoc és casual que qui dirigeix a fons i amb coherència la

polèmica contra la indústria cultural, situï el mal no en la primera emissió de televisió

sinó en la invenció de la impremta; i, amb ella, en les ideologies de P igualitarismo i de la

sobirania popular71. El debat sobre la qualitat des d'aquesta perspectiva no és únicament

un debat sobre les obres, sinó sobre els mitjans de producció i distribució i sobretot un

debat sobre les noves formes de govern i d'organització política.

Un segon bloc de crítica als productes generats per la cultura de masses fa referència no

a la producció de continguts i al seu nivell sinó als efectes de la producció en el format

dels mitjans. La necessitat d'omplir un cert nombre de pàgines fa que la difusió dels

continguts no depengui només de la seva importància per als ciutadans sinó de les

necessitats de lletra impresa del mitjà.

Aquesta "necessitat d'omplir espai" dels primers mitjans de comunicació de masses és

una necessitat que es multiplica amb el sorgiment de la televisió i la progressiva

ampliació de les hores d'emissió. És inconcebible que la pantalla de televisió estigui en

negre; la necessitat d'obtenir ingressos a través de la venda d'espais publicitaris justifica

la inserció de més informació en la premsa i la creació de nous programes en el mitjà

la cultura.
69 ECO, U. (1965:32) fa referència al paper que va jugar la reproducció en sèrie dels primers fulletons
adequats al gust i a l'ethos d'un "consumidor mig", en la difusió entre el poble de les normes d'una
moral oficial. "Aquesta literatura va realitzar una obra de pacificació i de control, va afavorir l'eclosió
de l'humor i va procurar, en definitiva un material d'evasió. En aquesta obra assenyala també
l'adaptació que pateix la Bíblia en ser impresa: "... Quan sorgeix la possibilitat d'imprimir
xilogràficament pàgines d'una Bíblia reproduïbles en diversos exemplars es produeix un fet nou. Una
Bíblia que es reprodueix en diverses còpies costa menys i pot arribar a més persones. Una Bíblia que es
ven a més persones, no serà potser, una Bíblia menor? Aleshores se l'anomenarà bíblia pauperum. Per
una altra banda, el factor extern (capacitat de difusió i preu) influeix també sobre la naturalesa del
producte: el dibuix s'adaptarà a la comprensió d'un públic més extens però menys il·lustrat. No serà més
apropiat unir el dibuix al text amb un joc de la compaginació que ens recorda el còmic? La biblia
pauperum comença a subjectar-se a una condició que algú, segles més tard, atribuirà als moderns
mitjans de masses: l'adequació del gust, i del llenguatge, a la capacitat receptiva dels media" (Eco
1965:31).
70 Veure McDonald, citat a Busquet, 1998 o Eco, 1965 sobre les ilustracions de les Bíblics.
nOp.Cit. 1965:33.
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televisiu i l'ampliació dels horaris d'emissió.

La idea central d'aquests estudis és que el procés de progressiva divisió del treball i

producció en sèrie de la cultura contemporània, acompanyada de les necessitats creixents

de distribució massiva, fan que el contingut d'aquests objectes hagi de ser el més genèric

possible i s'estandarditzi pel llindar inferior per tal de satisfer un públic cada vegada més

nombrós. L'estandardització comporta necessàriament per a aquests autors i de manera

irreversible una devaluació dels continguts que expressen en termes de decadència,

vulgarització i progressiva involució cultural.

4.3.1. La indústria cultural i la pseudocultura

Aquests són els dos conceptes que caracteritzen l'enfocament adoptat pels autors de

l'Escola de Frankfurt sobre la cultura de masses i que porta implícita una referència

negativa respecte de la "qualitat" dels seus productes. Adorno i Horkheimer proposen el

concepte d'indústria cultural per caracteritzar el tipus de cultura emergent, que no es

tracta d'una nova forma de cultura popular, sinó d'una cultura creada per la indústria i

adreçada al "mercat".

Analitzen la producció industrial de béns com un moviment global de producció de la

cultura com una mercaderia més. Els productes culturals, les pel·lícules, els programes

radiofònics i les revistes manifesten la mateixa racionalitat tècnica, el mateix esquema

d'organització i planificació per part del management que la fabricació de cotxes en sèrie

o els projectes d'urbanisme.

Com assenyala E. Saperas, la cultura passa a ser un mitjà per a aconseguir altres finalitats

no culturals: econòmiques o comercials, polítiques o ideològiques, entreteniment passiu

en el temps de lleure o, simplement, manteniment d'uns certs tipus de prestigi o de

consideració social (...) "la nova oferta simularà un elevat grau de democratització i

d'igualitarisme: és una oferta simple, de fàcil comprensió, adreçada a l'entreteniment i

espectacular, amb un públic potencial que abasta la totalitat de la població"72.

Cal afegir que el tipus de cultura generat està lligat de manera inextricable al sistema
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social i polític i a l'acceptació de l'ordre social establert, de manera que es passa a

considerar els mitjans de comunicació com òrgans de control social a través de la creació

del consens.

Un altre dels conceptes utilitzats per aquests autors que quallarà en el debat culturològic

és el de pseudocultura, que fa referència al procés mitjançant el qual els continguts

intel·lectuals i culturals de la tradició humanista passen a mercantilitzar-se donant origen

a un nou model cultural difós per l'acció dels mitjans de comunicació de masses. En

aquest procés hi ha un rebaixament dels continguts i un debilitament dels vincles d'anàlisi

i comprensió causal de la realitat.

La conclusió final a la qual arribaran els frankfürtians se sintetitza en què en el nou model

cultural les infraestructures econòmiques funcionen com superstructures ideològiques; i

a l'inrevés, les superstructures ideològiques passen a ser infraestructures d'un valor

incalculable per la pervivència de la societat capitalista contemporània73.

"El que sovint es tira en cara a l'apocalíptic és no intentar mai, en realitat, un estudi

concret dels productes i de les formes en què vertaderament són consumits. L'apocalíptic

no només redueix els consumidors a aquell fetitx indiferenciat que és l'home massa, sinó

que - mentre l'acusa de reduir tot producte artístic, fins i tot el mes vàlid, a pur fetitx - ell

mateix redueix a fetitx el producte de massa. I en comptes d'analitzar-lo cas per cas per

fer que emergeixin les seves característiques estructurals, el nega en bloc"74.

4.3.2. La Cultura des del relacionisme: un sistema cognitiu

Benjamin és un dels autors més lúcids en la caracterització d'aquesta nova època i

observa que la qüestió de fons en l'extensió de la difusió dels productes culturals no és

en el fons una qüestió quantitativa i per tant no expressa el rebuig d'altres autors envers

"la massa" d'espectadors, sinó que percep canvis qualitatius fonamentals. Un d'ells és

72 SAPERAS, E.: Introducció a les teories de la comunicació: Barcelona, Ed. Pòrtic, 1992: 222-26.
73MUNOZ, B.: Teoria de la psedocultura. Estudiós de la cultura y de la comunicación de masas.
Madrid, Editorial Fundamentos, 1995:72-73
74 ECO, U. 1965. Op.Cit. p.37.
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que la participació de les masses ha determinat una classe distinta de participació75. La

producció de l'obra d'art i el gaudi per part dels espectadors no es produiran mai més de

la mateixa manera

Una altra de les observacions de Benjamin fa referència a la globalitat del context social i

al reajustaments que es produeixen entre les diverses arts quan es fa un nou descobriment

tècnic, com en el cas de la fotografia i del cinema i la influència d'aquests

desenvolupaments o fites tecnològiques en la funció global de l'Art en les societats

occidentals. Un canvi que com apunta posteriorment, no podia ser percebut pels

mateixos protagonistes.

Com assenyala J. F. Yvars al pròleg del llibre de Benjamin, aquest autor percep "la

transformació radical induïda pel canvi tecnològic; la impossibilitat, a partir de 1850, de

sostenir qualsevol estètica normativa, d'observança no idealista, que prescindeixi de la

manipulació mecànica de la imatge plàstica. A un nivell doble, per suposat, dissolent el

mite clàssic de la unicitat de l'obra d'art, gràcies a la depuració industrial de les tècniques

de reproducció, per una banda; i invalidant per sempre el caràcter d'afirmació individual

del moment creatiu, per l'altra".

En la societat del s. XX, la cultura de masses i la reproductibilitat tècnica de les obres

d'art no seran mai més una opció a la qual els diversos artistes, intel·lectuals i pensadors

puguin acollir-se per fer arribar les seves obres, sinó que esdevenen el nou context de

distribució de la cultura.

En qualsevol cas, la cultura de masses és, en l'actualitat, el context contemporani del

qual no es pot decidir formar-ne part o no; qualsevol escriptor, intel·lectual, pintor que

desitgi donar a conèixer la seva obra no pot prescindir dels mitjans de comunicació

contemporanis, la premsa, la ràdio o la televisió. "L'univers de les comunicacions de

massa - ho reconeguem o no - és el nostre univers; i si volem parlar de valors, les

condicions objectives de les comunicacions són aquelles aportades per l'existència dels

diaris, de la ràdio, de la televisió, de la música enregistrada i reproduïble, de les noves

75 Com posteriorment assenyalaran A.Giddens i P.Scannell. Veure apartat 5.2. on s'esmenta l'aportació
d'aquests dos autors en el canvi que s'experimenta en el tipus de participació en l'esfera pública arran de
la presència dels mitjans de comunicació de masses, específicament de la televisió.
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formes de comunicació visual i auditiva. Ningú escapa a aquestes condicions, ni tan sois

el virtuós que, indignat per la naturalesa inhumana d'aquest univers de la informació,

transmet la seva propia protesta a través dels canals de comunicació de massa, en les

columnes del diari de gran tirada o en les pàgines del fulletó imprès en linotipia i

distribuït en els quioscos de les estacions"76.

"En aquest pla, el raonament implica una altra presa de consciència: el sistema de

condicionament anomenat indústria cultural no presenta la còmoda possibilitat de dos

nivells independents, un el de la comunicació de masses i un altre el de l'elaboració

aristocràtica, que la precedeix sense ser condicionada per ella. El sistema de la indústria

cultural estén una xarxa tal de condicionaments recíprocs, que fins i tot la idea de cultura

es veu afectada".

Per tant, i per al cas de la "televisió de qualitat", des del punt de vista de la Teoria de la

Cultura cal assumir d'entrada el tipus de producció, els mecanismes de distribució dels

mitjans de comunicació de masses com a part de la definició de la situació inicial a partir

de la qual es redefineix la noció de qualitat cultural. I a partir d'aquí, és possible parlar de

les nocions de "televisió de qualitat", no sense assumir abans aquests pressupostis que

són condició sine qua non.

El que passa sovint és que es jutja el contingut dels mitjans de comunicació amb els

patrons d'una cultura escrita, fet que es pot caracteritzar amb el terme identificat en el

segon capítol com "la hysteresis de Yhabitus". És a dir, es produeix l'aplicació d'unes

categories i uns mètodes d'anàlisi de la Cultura generats en unes condicions de creació i

distribució cultural que han quedat obsoletes i no corresponen al context actual. Així,

s'apliquen uns esquemes de pensament a unes situacions i uns objectes socials que no

tenen gaire a veure amb les condicions que els van generar. Així ho reconeix Eco amb

l'afirmació: "...Una cosa semblant passa amb els mass media: se'ls jutja mesurant i

comparant el mecanisme i els efectes amb un model d'home del Renaixement, que

evidentment (...) ja no existeix"77.

En resum, no és possible parlar d'una ideologia, d'una cultura o de la qualitat separada

76ECO,U.:Op.C/Y.p.30.
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del sistema social en la qual es genera perquè la lògica i el model de racionalitat que les

caracteritza estan profundament imbricades en aquesta situació social. Això no impedeix

que a l'interior d'una societat determinada, és a dir, en un model de racionalitat concret,

sigui possible referir-se a sub-cultures o ideologies concretes, diferenciades de les

primeres per constituir un corpus teòric més o menys explícit i que distingeix determinats

grups socials del pensament, de la racionalitat predominant.

És a dir, i per al cas que ens ateny, no és possible parlar de "qualitat" fora del sistema

cultural i de la racionalitat que resulta pròpia al sistema social de referència; la qualitat

sempre està socialment i culturalment determinada, no pot ser mai un absolut. Això és

així, independentment de què en l'interior d'una comunitat determinada i segons les

ubicacions professionals i socials dels diversos agents la mateixa idea de qualitat tingui

accepcions diverses.

Muñoz ho expressa de manera clara: "Ens col·loquem dins una tradició intel·lectual que

estima el concepte de "cultura" com acció conscient (o inconscient) compartida per un

grup, classe, subclasse o societat que exerceix el paper de crear esquemes cognitius

col·lectius organitzats en manera de cosmovisions històriques (...) La cultura no s'entén

com hàbits o costums sinó com un model d'orientació cognitiva en el procés de la qual

es desenvolupen sistemes de racionalitat. D'aquesta manera, cultura i racionalitat (o

irracionalitat) estan implícites"78.

L'aportació dels Estudis Culturals, per exemple, i tal com es veurà en el proper capítol

analitza no les ideologies parcials divergents sinó la pròpia racionalitat generada al

capitalisme tardà.

4.4. La "qualitat" en funció de l'estudi del text i la competència de l'espectador: la

rehabilitació de la cultura popular.

La crítica que es fa dels mitjans de comunicació vinculada al mode de producció (seriat i

despersonalitzat) té el seu paral·lel en la crítica que es fa als continguts específics dels

77 qp.C/f.p.52.
78 MUÑOZ, B. (1995): Op.Cit. p. 12.
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mitjans de comunicació en termes de formats repetitius i estandarditzats.

Tal com afirma Eco, l'estètica moderna ens ha acostumat a reconèixer com "obres d'art"

aquells objectes que es presenten com "únics" (no-repetibles) i originals. Per originalitat

o innovació ha entès un procediment que posa en crisi les pròpies expectatives, que

ofereix una imatge diferent del món, que renova les pròpies experiències. Aquest ha estat

un ideal estètic que es va afirmar amb el manierisme i que es va imposar definitivament

des de les estètiques del romanticisme fins les posicions de les avantguardes d'aquest

segle.

Quan l'estètica moderna es va trobar davant les obres produïdes pels mitjans de

comunicació de masses els va negar cap tipus de valor estètic perquè semblaven

repetitives, construïdes segons un model sempre igual, amb la finalitat de donar als seus

destinataris allò que volien i esperaven. Les va definir com objectes produïts en sèrie,

com es fan els cotxes. Però la serialitat dels mitjans de comunicació es va considerar més

negativa que la de la indústria.

En la història de l'art, quan es parla de serialitat, el judici d'excel·lència s'emetia sobre el

model i les reproduccions es reconeixien com belles i agradables en la mesura en què ho

fos el model. És diferent el cas d'expressions que "fingeixen" ser sempre diferents per

transmetre sempre el mateix contingut fonamental. És el cas dels mitjans de comunicació

de masses, els còmics, la música, el serial televisiu on es té la impressió de llegir, escoltar

o veure una cosa nova quan en realitat explica gairebé sempre la mateixa història. Aquest

tipus de serialitat ha semblat "degenerada" per la "cultura elevada" respecte la serialitat

oberta i sincera de la indústria i l'artesania.

Eco distingeix dos sentits de "repetir": per una banda, dir coses ja dites, fer

monòtonament les mateixes coses o reproduir una rèplica del mateix tipus abstracte. La

repetició que li interessa, en canvi, és la serialitat i la repetitivitat que es refereix a allò

que a primera vista no sembla igual a una altra cosa79.

79 En el seu estudi sobre la serialitat, Eco distingeix entre la continuació, el calc (o plagi o remake), la
sèrie, (cas on descriu el gaudi d'un mateix esquema narratiu per part de l'espectador, que compara al
d'un nen a qui agrada escoltar la mateixa història i gaudir de les petites diferències) i la saga. Veure
ECO, U.: "La innovación en el serial" a De los espejos y otros ensayos. Barcelona Editorial Lumen,
1988.
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En l'anàlisi de la noció de dialogisme intertextual reconeix una elevada competència a

l'espectador per tal de reconèixer els llocs originals i analitza com el gaudi de

determinades pel·lícules requereix d'aquesta competència de l'espectador80.

El reconeixement del paper del receptor en la descodificació dels missatges ha generat

una quantitat considerable de terminologia i d'estudis sobre el grau d'intertextualitat de

diverses obres audiovisuals, cinematogràfiques i televisives81.

Altres autors analitzen la tensió entre la repetició (element que critiquen els autors de

l'escola de Frankfurt) i la innovació a través del concepte de gènere. Aquest concepte és

un dels àmbits més rellevants en la rehabilitació de la cultura popular en funció de

l'anàlisi del seu contingut. L'estudi de l'estructura dels gèneres cinematogràfics al

principi i posteriorment dels gèneres televisius mostra la complexitat estructural de les

obres i l'elevat grau de convencions i coneixements requerits per part de l'audiència per

a la seva comprensió.

Des d'aquest punt de vista, es considera que els gèneres estan formats per les

expectatives del públic, un conjunt d'obres (pel·lícules o programes) i el paper de la

indústria i les institucions en la seva definició.

En les aproximacions històriques a l'estudi dels gèneres (com es creen, es desenvolupen i

passen de moda els gèneres, en sorgeixen de nous o es reconverteixen) destaca la dels

formalistes russos82 que expliquen el procés a través del qual un gènere es converteix en

dominant i com es canonitzen altres subgèneres. Aquesta dinàmica esdevé interessant

perquè permet explicar la rehabilitació de la cultura popular en termes de la seva

articulació en diversos gèneres. Aquesta explicació permetria atribuir la noció de qualitat

des del punt de vista estètic a partir del moment en què determinats programes o obres

són susceptibles de formar un gènere.

80 Cita els casos à?Odessa (Eisenstein), Bananas (de W.Alien) o A la recerca de l'arca perduda
(S.Spielberg), ET o La guerra de les galàxies,
81 Veure per exemple.BONDEBJERG, I.:"Intertextuality and metafiction. Genre and narration in the
television fiction of Dennis Potter" a SKOVMAND, M. i SCHRODER, K.C.: Media Cultures
(1992:161-180) i JERSLEV, A.: "Semiotics by instinct. Cult film as a signifying practice between
audience and film" a SKOVMAND, M. i SCHRODER, K.C.: Media Cultures (1992: 181-198).
82 Com Tynanov i Shklovsky (1978): "On literary evolution" a WAA: (1978): Readings in Russian
Poetics: formalist and structuralist views. Michigan Slavic Publications, Ann Arbor, MI.
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S. Neale, un dels teòrics que s'han dedicat a l'anàlisi del gènere recull la idea de T.

Threadgold de què abans del Romanticisme la literatura era genèrica i "la resta, la cultura

popular dels pamflets polítics, les balades, no només no era literatura sinó que no tenia

gènere; escapaven de la llei del gènere i patien una mena d'exclusió retòrica a través de la

seva inclusió en la clàssica distinció entre alta, mitja i baixa cultural. Es considerava una

àrea anàrquica, lliure de les regles de la societat educada i del decorum, pel gènere de

fet"83.

Amb l'emergència de les noves tecnologies de distribució de les obres s'inverteixen els

termes i en l'actualitat és la cultura popular, la que és genèrica i la que ha d'adaptar-se a

unes regles per tal de satisfer determinats fragments del públic i repetir esquemes,

ingredients i fórmules d'èxit. I al contrari, la "vertadera literatura" es caracteritza per la

lliure expressió, l'autonomia creativa i l'originalitat i per tant, per l'alliberació de totes les

restriccions, inclosa la del gènere.

Des d'aquest punt de vista, la hibridació de gèneres no és l'excepció de les obres

audiovisuals, sinó la regla. Cada pel·lícula o programa concret és una suma a un corpus

genèric anterior que implica una selecció del repertori dels diferents elements genèrics

disponibles.

Des de l'estudi del text es mostra la complexitat estructural d'algunes pel·lícules o

programes televisius i des de l'anàlisi de la recepció de l'audiència, la complexitat dels

processos de recepció. Per tant, i en primer lloc, lluny de considerar les obres en termes

de simples productes es passa a entendre i analitzar la seva lògica interna i en segon lloc,

la massa, tal com és considerat el públic des de punts de vista anteriors, desplega en el

procés de recepció una quantitat de coneixements i experiències prèvies que invaliden la

noció anterior del "consum passiu".

83 NEALE, S. (1980): Genre. Anglaterra, British Film Institute.
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5. LA NOCIÓ DE "QUALITAT TELEVISIVA" DES DE LA PERSPECTIVA

ÉTICA

5.1. Introducció: Etica i Televisió

Last but not least, l'Ètica és la disciplina des de la qual es formulen la gran majoria de les

crítiques als continguts televisius però també des de la qual es reclama un debat que

s'afírma cada vegada com més necessari, i des de la qual s'avalua la interrelació entre els

continguts i la societat en la qual operen els mitjans.

És cert que la televisió opera en molts àmbits i que són diverses les disciplines des de les

quals abordar la seva actuació però, respecte a la pregunta sobre les finalitats per a les

quals es creen, s'estructuren, es financien i es potencien els mitjans audiovisuals, són

nombrosos els autors que, com Bonete Perales, afirmen que es tracta d'una pregunta

ètica abans que econòmica, política, jurídica o tècnica84. Encara que sigui veritat, com es

veurà en la segona part, que els mitjans audiovisuals han d'assolir finalitats empresarials

(obtenir beneficis), donat el marc de lliure mercat en el qual porten a terme la seva

activitat, han de potenciar el bon funcionament del sistema democràtic com a finalitat

política general, han d'estar al servei de la llibertat d'expressió i del dret a la informació

com a finalitats jurídiques constitucionals i, en no menor mesura, han de procurar no

quedar endarrerits des del punt de vista tecnològic per a contribuir al desenvolupament

de l'extensió de la comunicació local, nacional i internacional.

L'Ètica com a disciplina no és una perspectiva unidireccional sinó que està sumida en els

seus propis debats al voltant de preguntes bàsiques (què és la moral? En què consisteix la

"virtut" de l'home? Què és el bé?, etc.). A part dels seus propis debats, l'Ètica es troba

en una particular situació i és identificada des de diverses disciplines - entre les quals es

troba la Comunicació - com el punt de mira d'una dinàmica generalitzada sobre la pèrdua

de valors i de referents socials bàsics i d'una demanda de criteris o valors aplicables a

^BONETE PERALES, E.(Ed.) (1999): Ètica de la comunicación audiovisual. Materiales para una
ética didáctica. Madrid, EdTecnos.
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T acció quotidiana.

En aquest capítol es resseguiran els principals elements sorgits en el debat ètic que

permeten identificar nous àmbits de reflexió sobre la noció de qualitat televisiva. La

discussió ètica és una discussió sobre l'excel·lència de la virtut moral, és una discussió

sobre què és allò que pot ser considerat bo, recomanable o identificat com a objectiu de

l'acció humana i comparteix amb la noció de "qualitat" televisiva la voluntat d'identificar

el contingut "millor" per a l'acció85. En un cas, es tracta de la recerca de l'excel·lència en

l'acció individual i en un altre de l'actuació de la identificació de l'excel·lència en

televisió.

En les dues disciplines, el desacord davant la dificultat d'establir allò que és bo ha portat

a posicions nihilistes i relativistes. En el cas de l'Ètica, Aranguren afirma que la discussió

sobre l'haver de ser, la discussió sobre els continguts de l'Ètica depèn de la idea d'ésser

humà que preval en cada època. Segons la idea d'ésser humà que es vulgui promoure, de

la idea de societat i del tipus de convivència que es vulgui construir, s'edificaran

projectes ètics diferents.

Al llarg de la història hi ha hagut diverses concepcions sobre els continguts de l'Ètica86.

Maclntyre, afirma en aquest sentit, que ni ara ni fa dos segles és possible un discurs ètic

(o sobre les virtuts) perquè no és possible establir una noció comú i compartida sobre

allò en què consisteix el bé de l'ésser humà.

En el cas de la televisió, el desacord i la multiplicitat de nocions sobre la "qualitat

85A causa d'aquest punt de vista i com es veurà al llarg d'aquest capítol es resseguiran les ètiques
pragmàtiques i no les ontològiques.
86 Per a Aristòtil, per exemple, "la virtut moral és el punt més apropiat entre dos extrems", entre l'excés
i el defecte, no es refereix a una distància igual sinó que parla d'una mitja relativa al propi criteri (en
funció de l'individu, les seves característiques, etc.); I. Kant es basa en el que anomena "l'imperatiu
categòric", en la màxima "actua de manera que puguis voler que la màxima de la teva acció esdevingui
llei universal" i aquesta és la guia que proposa per avaluar la moralitat de les pròpies accions; per H.
Jonas l'Ètica té una dimensió temporal i pren consciència de les conseqüències de l'experimentació de la
ciència sobre l'home i formula la seva proposta en quatre premisses: a) Actua de manera que els efectes
de la teva acció siguin compatibles amb la permanència d'una vida autènticament humana sobre la terra;
b) Actua de manera que els efectes de la teva acció no siguin destructors per la possibilitat futura de
vida; c) No comprometis les condicions per a la sobrevivencia de la Humanitat sobre la terra i d) Inclou
en la teva elecció actual la integritat futura de l'home com a objecte de la teva voluntat. No és estrany
que el pensament de Jonas hagi inspirat la gran majoria del pensament ecologista). J. Rawls institueix el
"vel d'ignorància" per establir les accions justes, J. Habermas estableix el principi de l'acció
comunicativa i el gir lingüístic, etc.
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televisiva" palesa les diferents concepcions implícites sobre la finalitat última del mitjà i la

seva funció envers els espectadors. Com es veurà en la segona part, les diferents finalitats

atribuïdes al mitjà televisiu reverteixen en diferents nocions de "qualitat televisiva" que

comporten, alhora, diferents concepcions de l'espectador (simplificadament, com a

consumidor i com a ciutadà). Un debat similar es produeix al voltant de la noció de

servei públic.

Així, es reconeix que la tasca de l'Ètica implica el filòsof en la seva subjectivitat. El

pensament del segle vint ha desconfiat d'aquesta implicació, i ha rebutjat - des de molts

fronts doctrinals - la validesa de qualsevol Ètica. Aquesta ha estat presentada com una

pura derivació ideològica i ha estat exclosa de corrents de pensament predominants en

l'últim segle, com l'existencialisme, el neopositivisme, o el marxisme.

Cal afegir que el paral·lelisme entre ètica i televisió per a la identificació d'elements que

intervenen en la definició de la "qualitat televisiva" és un paral·lelisme que no força

l'actual dinàmica de les disciplines Ètica i de la Teoria de la Comunicació perquè són

àmbits de referència mútua. És a dir, en un determinat corrent del debat ètic

contemporani s'identifica i es defineix la societat contemporània com una societat

mediática en la qual no és possible pensar les funcions socials del govern, l'acció de

l'home o la seva relació amb l'entorn sense parar atenció al paper que hi juguen els

mitjans de comunicació; en breu, des de l'Ètica cal pensar la societat actual com una

societat mediática.

Per una altra banda, la Teoria de la Comunicació i el desenvolupament del mercat

televisiu, la internacionalització del sector de la comunicació, l'entrada de les

multinacionals en els espais de l'Estat Nació, la crisi de les institucions de servei públic i

la necessitat de dotar de contingut la noció de "servei públic" més enllà de l'àmbit del

mercat reclama l'adopció de postures ètiques per a la redefinició del sector. Diversos són

els protagonistes i des de perspectives diferents que apel·len a l'Ètica per formular els

nous objectius i les noves polítiques de la televisió.

En aquest capítol es distingiran dues grans aportacions a la reflexió sobre la "qualitat

televisiva" des de l'àmbit ètic. Per una banda i en un cos doctrinal bastant homogeni, els

continguts que la Deontologia identifica com els valors que els col·lectius vinculats a la
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televisió consideren que cal protegir i que per tant forneixen d'una sèrie de valors bàsics,

consensuáis i acceptats pel conjunt de la professió amb poques variacions. Aquests

valors són equiparables a valors últims que poden dotar de contingut la noció de

"qualitat televisiva" des del punt de vista funcionalista; és a dir, identificats uns valors

ètics mínims, es poden articular nocions de qualitat televisiva en funció d'aquests valors i

establir barems que permetin avaluar el grau en què cada programa televisiu o gèneres

particulars assoleixen el valor esmentat.

Per una altra banda i més enllà de l'estricta normativitat dels codis deontologies, llistats

de preceptes i jerarquització de virtuts, l'Ètica és un àmbit que gaudeix d'un renovat

dinamisme en el sentit que diverses disciplines identifiquen en la seva recerca sobre

determinats temes, conceptes o metodologies una voluntat, identificada explícitament

com ètica, de desvetllar els pressupòsits de determinades definicions/accions,

d'identificar els grups avantatjats/desafavorits arran d'aquestes definicions/accions o

fornir elements per redefinir els actors i els rols socials. Es tracta d'un corpus de

disciplines divers, des dels Estudis Culturals, la Teoria Crítica del Discurs o els Estudis

Narratius (i l'Etnografia), des dels quals diversos investigadors afirmen estar

compromesos amb la situació social, amb determinats grups o, més simplement, la

pràctica quotidiana i identifiquen els seus propis àmbits de treball com espais que

precisen ser identificats com espais ètics de primer ordre.

Aquests àmbits aporten un elevat grau de dinamisme a la disciplina ètica perquè

identifiquen nous espais, actors i pràctiques socials en els quals es precisa una elaboració

ètica urgent i que no estan inclosos (per descomptat!) en la rigidesa dels codis

deontologies ni tampoc en el desenvolupament de determinades disposions legals.

Resseguint la diferència entre Ètica, Dret i Deontologia87, si l'Ètica és l'àmbit del qual

beuen la Deontologia i el Dret per a la identificació de problemes o disfuncions socials

que precisen d'una reelaboració, aquest segon àmbit identificat en el present capítol és

l'àmbit del qual beu l'Ètica en el seu vessant més pragmàtic.

87 Veure CAMPS, V. (1996): El mal estar de la vida pública. Barcelona, Grijalbo Mondadori i ALSIUS,
S. (1998): Ètica i Periodisme. Barcelona, Editorial Pòrtic.
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1885.2. L'Ètica contemporània i la qualitat: debats en paral·lel1

5.2.1. El debat

Un dels debats gairebé fundacionals del pensament ètic al llarg de la història i que

adquireix una especial rellevància en aquest final de segle ha estat al voltant de

l'existència de valors universals que fossin vàlids per a tothom i en qualsevol

circumstància. Aquest debat s'ha articulat també entorn la dualitat

absolutisme/relativisme ètic.

Hi ha posicions filosòfiques que tendeixen a defensar la validesa universal d'uns criteris

morals i de les corresponents formes de comportament. En l'altre pol, i davant les òbvies

dificultats científiques per acceptar receptes morals de validesa permanent, s'ha arribat a

negar l'existència de qualsevol possibilitat de delimitar regles per a la conducta humana i

social i s'acaba afirmant una mena de relativitat universal.

Aquest debat es troba en un punt àlgid en l'actualitat a causa d'una situació paradoxal:

1. Per una banda, assistim al renaixement del debat ètic i a una multiplicació de les

discussions. En diferents àmbits del coneixement humà hi ha una forta demanda d'ètica:

des de l'anomenada Bioética, les xarxes d'informació planetàries, el medi ambient o els

mitjans de comunicació, entre altres.

Per primer cop, les conseqüències tecnològiques de la ciència i els mitjans de

comunicació tenen un abast universal i hi ha una exigència urgent de responsabilitat ètica.

Les tecnologies de la informació han creat xarxes de comunicació global que involucren

potencialment a tothom en els assumptes de tothom.

Qüestions com la responsabilitat d'allò que surt a Internet, l'anomenat "turisme sexual",

la jurisdicció del tràfic internacional de drogues, les conseqüències mediambientals

globals d'un delicte ecològic comès per algun particular (individu, empresa, etc.), o la

sol·licitada existència d'un tribunal de justícia internacional palesen la inquietud davant la

manca d'eines operatives globals per protegir/jutjar/reparar aquelles accions particulars

88 Aquest apartat recull algunes reflexions publicades a la revista Temes de Disseny, n°16.
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que tenen efectes mundials.

Mendiluce ho simplifica irònicament afirmant que l'única cosa que avui no té fronteres,

l'única cosa que és realment global és el capital; sí que hi ha fronteres en canvi per als

drets universals, la protecció a la infància, la igualtat de la dona, el dret al treball, etc.

Si els problemes es mundialitzen, les solucions també haurien de fer-ho. En resum: d'una

globalització dels problemes caldria esperar la formulació d'una resposta ètica general. I

aquesta és una ambició poderosa que plantegen alguns teòrics.

2. Per una altra banda, s'argumenta des de postures més relativistes, existeix una

dificultat real de fonamentació de les normes i els valors ètics. En una societat

"posmoderna" que, entre altres coses, reivindica la mort de les ideologies, a partir de

quin principi es poden edificar les diferents ètiques contemporànies?

Fonamentar, des d'aquest punt de vista, vol dir aportar un principi d'intel·ligibilitat

immutable, un principi a partir del qual es pugui edificar el comportament ètic. Cap moral

particular, sorgida d'un grup social restringit, és en mesura de regular qüestions d'una

amplitud tal, de respondre al problema de la mundialització de l'economia, de la tècnica i

de les comunicacions.

L'Ètica, en majúscules, entra en crisi en l'àmbit de la modernitat i es parla de la pèrdua

de sentit i del nihilisme. Barker planteja el debat entre l'absolutisme i el relativisme ètics

en termes del rebuig a l'adopció de la raó il·lustrada. Afirma que la condició de la

Modernitat ha estat associada a un projecte emancipador a través del qual la "raó

il·lustrada" comportaria veritats certes i universals que havien d'establir els fonaments

per a un camí cap al progrés de la humanitat. Barker subratlla el fet que la "raó

il·lustrada" es considera una força totalitària que busca incloure totes les diferències al

seu interior, de manera que la "raó" porta no a l'alleujament de les necessitats materials o

a la il·lustració filosòfica sinó al control i la destrucció89. Per una altra banda, instal·lar-se

en el relativisme esdevé una posició política que té unes conseqüències d'inacció polítia

amb implicacions importants.

89 Bauman (1991) recull altres autors que desenvolupen les conseqüències "nefastes" del projecte
Modern com Adorno, Nietzsche, Foucault i Lyotard.
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Com assenyala J. Russ90, la situació actual ve caracteritzada, a grans trets, per:

1. Pèrdua de sentit. S'afirma des d'aquesta perspectiva que vivim en un moment en què

han desaparegut els lligams tradicionals i sembla que res permet dir si una llei és o no és

justa; tot es relativitza.

La crisi de fonaments que caracteritza l'univers contemporani, una crisi visible en la

ciència, la filosofia i fins i tot en el dret, afecta també l'univers ètic. Això passa en un

moment en què les accions de l'home es revelen plenes de perills i de conseqüències

irreversibles i la societat es troba sense lligams sòlids que permetin edificar una sèrie de

criteris per a l'acció.

El nihilisme designa el fenomen espiritual lligat a la mort de Déu i els ideals

suprasensibles. Nietzsche va ser el profeta d'aquesta època. El nihilisme significa que tots

els lligams i obligacions desapareixen, que els valors superiors es desvaloritzen. Jonas

parla de la coincidència en la vida humana de tenir el poder més gran en la història i

també el "buit més gran"91.

2. Una altra versió del nihilisme d'aquest final de segle ve donada per l'expressió de

Lyotard, la "mort dels grans relats" que caracteritza la "societat postmoderna". Amb els

grans relats s'al·ludeix als relats totalitaris en el sentit d'ideals globals de comprensió de

la societat com un tot. No hi ha consens sobre les finalitats i els objectius i es menyspreen

els valors superiors.

El postmodernisme, que va esdevenir pràcticament un "look" va significar en el seu

origen l'extinció dels grans relats, com les doctrines del s. XVIII sobre l'emancipació del

ciutadà, el pensament de la Il·lustració, que veia en la història una teleología racional

(finalitat), el marxisme i la seva utopia d'una societat sense classes o la religió. Quan

s'enfonsa la concepció d'una història en progrés, quan ningú creu ja en un proletariat

alliberador de la raça humana, quan la desil·lusió o el dubte són presents en qualsevol

projecte global de societat, cal inventar noves normes ètiques i trobar fonaments inèdits.

3. Formes contemporànies d'individualisme. L'individualisme és una actitud que

90 RUSS, J. (1994): Lapensée éthique contemporaine Paris, PUF, Que sais-je?.
91 JONAS, H. (1995): El principio de responsabilidad. Barcelona, Editorial Herder.
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privilegia l'individu en relació a la col·lectivitat. Quan es desfan els discursos

globalitzants, l'individu esdevé el valor suprem. L'individualisme contemporani, descrit

entre altres per Lipovetsky92, no designa el triomf de la individualitat enfront les normes

sinó la consumació d'individus estranys a les normes, a les dificultats i als compromisos.

L'individualisme contemporani es caracteritza per una celebració del narcisisme més que

per un accés a l'autonomia, per l'explosió hedonista més que per la conquesta de la

llibertat. Es parla d'aquesta època com de l'era del narcisisme, de promoció dels valors

hedonistes, permissius, el culte a la relaxació. Si l'individu modern, lluny de ser "virtut" i

autonomia és sinònim de passivitat, apatia "estil cool" i relaxat, què és el que pot ser

factor d'universalització en el camp Ètic?

4. Hi ha un factor que agreuja encara més els trets esmentats i que és la por. Joñas i

Ricoeur parlen de la perillositat tècnica que veu incrementat el seu poder de manera

brutal i que, per primera vegada, va dirigida contra l'home perquè l'home per primer cop

experimenta no amb un sector exterior a si mateix sinó en el propi home: enginyeria

genètica, enginyeria nuclear, enginyeria de la comunicació, etc. que plantegen debats

sobre la mateixa vida: en què consisteix la vida humana, quina és la naturalesa humana

després de l'enginyeria genètica, què és la qualitat de vida arran de les perllongacions

artificials de la vida, etc.

Jonas afirma que per primera vegada les conseqüències de les accions de l'home semblen

irreversibles i que la construcció d'una nova Ètica hauria de ser "global", amb prou força

per superar el nihilisme de què s'ha parlat, que fos una mena de "metarrelat" en el sentit

de totalitat i que esmorteís o humanitzés d'alguna manera els interrogants que planteja la

ciència.

5.2.2. El pragmatisme ètic

En un món on la tecnologia i els nous sistemes de comunicació acceleren de manera

exponencial les interaccions, apareixen contínuament problemes als quals cal donar

resposta. Per això cal triar quins conceptes o mètodes oferts pel pensament ètic/filosòfic

92LIPOVETSKY, G.(1987): La era del vacío. Barcelona, Anagrama.
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són de més utilitat. Sovint es tracta de conceptes i corrents de pensament diversos i no

necessàriament coherents en la seva formulació però que aplicats a una situació social

concreta resulten d'utilitat. És en aquest sentit que s'afirma que la filosofia actual és

eclèctica.

En aquesta necessitat de donar resposta a determinades qüestions, desapareixen

forçosament debats sobre els orígens de l'ètica, la naturalesa moral de l'home o de la llei,

i conceptes com els del bé i del mal són substituïts per l'adequació a unes finalitats. La

política de cada dia, l'aprovació de les lleis, els reglaments interns, els objectius i la

cobertura dels diferents serveis públics, la seva estructuració interna, etc. no es poden

aturar davant d'aquests debats sinó que resolen, dia a dia, les qüestions puntuals i

immediates que se'ls presenten.

La dificultat que sovint suposa decidir en aquestes condicions de pressa i necessitat entre

allò més bo o més just ajuda a resoldre, a nivell teòric, la paradoxa apuntada

anteriorment. És a dir, en un moment històric concret i en una situació social concreta no

només és possible decidir entre una o una altra opció, entre uns o uns altres valors, sinó

que cal decidir; no és possible aturar-se a discutir la universalitat d'un determinat valor

(absolutisme ètic) com tampoc ho és dir que tant se val i que tot depèn (relativisme ètic).

Per tant, les noves ètiques prenen com a punt de partida:

- La realitat del conflicte i del desordre que és la base de l'ètica, donat que qualsevol

filosofia moral necessita en certa manera, el conflicte per justificar-se. En la societat ideal

no hi hauria cap ètica possible. Aquesta es fórmula sempre en "l'hauria de ser", en les

condicions desitjables que no existeixen en la realitat.

- Unes finalitats desitjables. Cal identificar uns objectius que guiïn les accions o les

propostes. La societat igualitària, la felicitat, la societat sense classes, etc.

Resumint la qüestió, V. Camps afirma que "definir l'Ètica és una empresa inacabable i

inútil". Però és possible definir l'estructura de la moralitat. "Es pot resumir en tres punts:

1. La insatisfacció davant del que hi ha, al costat d'una certa esperança de poder-ho

canviar.
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2. La convicció de qué cal preferir, de què no tot val el mateix.

3. L'obligació de raonar o justificar les pròpies preferències d'acord amb uns criteris

proporcionats pels 'noms de l'ètica', els drets humans o els béns bàsics, tres formes

d'apel·lar a un mateix concepte".

En resum, l'actuació d'acord amb l'ètica pressuposa un conflicte, una situació que

creiem que cal canviar, que és millorable. Hi ha moltes maneres de canviar les coses, hi

ha diferents polítiques a seguir en cada cas, però no totes valen el mateix; la igualtat en

aquest sentit té un límit i cal triar quina és la millor opció en el context particular de

referència. Finalment, cal raonar o justificar aquesta preferència segons uns criteris

donats pel que V. Camps anomena els "noms de l'ètica", els drets humans o els béns

bàsics que poden ser considerats com els valors fonamentals, gairebé absoluts, del nostre

temps. S'insereix en aquest punt un element que serà fonamental, tot i que sovint negligit

en el debat, que és el de posar límits als valors. En aquest cas, la idea de posar límits a la

igualtat que podria provocar les crítiques més demagògiques esdevé un límit ètic de

preservació d'uns minims, la igualtat a ultrança deshumanitza93.

Com s'ha vist en el tercer capítol, el pragmatisme ètic fa referència al fet que la

interpretació del món és tributària dels contextos històrics, amb les seves corresponents

pautes culturals i econòmiques. Amb aquesta formulació, els autors que ressegueixen

aquest concepte es desmarquen de la dicotomia entre l'absolutisme i el relativisme.

Una de les propostes més innovadores sobre el pragmatisme ètic és l'aportada per

Barker94. La perspectiva de Barker enriqueix el discurs sobre el pragmatisme perquè

recull l'àmbit del discurs i del llenguatge en la definició de la situació que elaboren Rorty

i Gergen.

Efectivament, Rorty afirma que no és possible cap epistemologia universalitzadora

perquè totes les pretensions de veritat es formen en el discurs i no és possible l'accés a

cap objecte de manera independent del llenguatge; no hi ha cap avantatge en un discurs

93 Recentment, Sartori ressegueix el debat en el camp de la política i en concret, respecte de les
polítiques del pluralisme, la multiculturalitat i la diversitat. Veure SARTORI, G. (2001): La sociedad
multiétnica. Madrid, Santillana.
94 BARKER, C. : Global Television. Massachusetts, Blackwell Publishers, 1997.
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"déu" (no qüestionat) a partir del qual avaluar les coses de manera neutral. Rorty95

afirma que no hi ha fonamentacions filosòfiques universals per al pensament i l'acció

humanes i que tota la veritat esta relacionada amb la cultura o és etnocèntrica. Rorty

suggereix que la veritat no té cap poder d'explicació i recomana abandonar

l'epistemologia i reconèixer que la veritat és una forma de lloança, com a molt un grau

de consens social sobre una tradició particular.

De Gergen recull dues consideracions fonamentals: la primera és que cap posició

epistemològica és capaç d'establir fonamentacions universals de les seves pretensions de

veritat i això inclou tant la ciència Moderna com la Postmoderna. En segon lloc, que "les

conseqüències d'adoptar una epistemologia moderna o postmoderna són diferents. Les

pretensions de veritat modernes són universalitzadores, afirmen veritats per a tothom i en

qualsevol lloc amb conseqüències disciplinàries potencialment desastroses en la que els

"portadors" de la veritat saben el que és bo per tota la resta"96.

Tant Gergen com Rorty afirmen que les veritats només ho són dins els jocs de llenguatge

en els que es fonamenten, les conseqüències de les quals són acceptar la legitimitat d'una

diversitat de veritats, discursos i representacions de "realitat" en competència per exercir

autoritat sobre les altres.

Les propostes fetes des del pragmatisme es limiten a la diversitat de contextos i de valors

proposats per a cada cas però no invaliden la filosofia de base.

Aquestes diferents propostes recuperen la intuïció fonamental de Mannheim97 sobre el

relacionisme. El relacionisme significa que tots els elements de significació en una

situació determinada es refereixen els uns als altres i deriven la seva significació de la

seva interrelació recíproca en un determinat esquema de pensament. Aquest sistema de

95 RORTY, R. (1991): Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers, vol.1. Cambridge,
Cambridge University Press.
96 GERGEN, K.J. (1966): Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción social. Barcelona,
Paidós.
97 MANNHEIM, Karl, Ideologia i Utopia, Aguilar (2aed.), Madrid, 1996, pàgs. 140-141, citat per
ALSIUS, Salvador, Ètica i Periodisme, Pòrtic (1a ed.), Barcelona, 1998, pàg.36. Es fa referència a la
mateixa idea des d'altres àmbits. Per exemple des de la semiótica U. Eco parla dels "móns possibles" i es
fa referència a aquestes unitats globals de configuració de sentit en les quals cada element adopta una
significació concreta i es pot relacionar amb la resta i amb el conjunt d'una manera concreta i que es
propia d'aquest "món"; el que és possible i coherent dins un món possible pot no ser-ho en un altre.

89



La Noció de "Qualitat Televisiva" des de la Perspectiva Etica

significacions és possible i vàlid només en un determinat tipus d'existència històrica, al

qual, durant algun temps, ofereix expressió apropiada. Quan la situació social canvia, el

sistema de normes que prèviament ha nascut en aquesta situació deixa d'estar en

harmonia amb ella"98.

El relacionisme no resol el problema de la fonamentació de la moral, no es pronuncia

vers el relativisme o l'absolutisme ètics sinó que estableix una posició extraordinàriament

pragmàtica: en una situació social concreta amb uns agents clarament identificats sí que

es possible parlar d'aquests valors bàsics, gairebé absoluts, del què parla V. Camps".

La definició de la situació social concreta passa, tal com recull S. Alsius, per la

caracterització de la societat actual com una societat mediática en la qual:

1. Els mitjans de comunicació amplifiquen i universalitzen tots els problemes del món

modern,

2. Els mitjans de comunicació són immensos miralls de la realitat social que alhora

generen ells mateixos una nova realitat que arriba a tenir existència pròpia. No hi ha

cap dubte que la influència dels continguts en els mitjans i, molt especialment, dels

que aporta la televisió són determinants en la configuració de les visions del món, en

l'ocàs de les ideologies, en la introducció d'estereotips i en la uniformització de les

conductes.

3. Correspon a aquests mitjans de comunicació, especialment a la televisió, (per la seva

potencialitat i inserció en les vides quotidianes dels individus de les societats

occidentals), el paper d'instàncies mediadores per donar veu a l'expressió dels

98 Un altre concepte que fa al·lusió a la vinculació al context del plantejament dels futurs possibles i els
projectes ètics, és el que Giddens elabora sota la noció de "realisme utòpic". Realisme perquè les
conviccions morals perseguides, sense cap referència a allò possible sociològicament i políticament no
només no pot proporcionar cap resultat positiu sinó que pot ser contraproduent. Utòpic perquè forma
part de la naturalesa moderna i postmoderna plantejar qüestions sobre l'amor, la mort, la vida i la
felicitat i projectar futurs possibles millors. Veure GIDDENS, A. (1993): Consecuencias de la
modernidad. Madrid, Alianza.
99Un exemple ben clar d'aquesta posició el trobem en la llei i també, és clar, en l'ètica. Una situació
social concreta, amb uns determinats agents involucrats, precisa d'una determinada regulació; quan
intervé un nou agent, quan aquests canvien, quan el context canvia, etc. aquella regulació ja no és
vàlida, o ja no cobreix tots els aspectes de l'activitat i cal ajustar-la, cal adaptar-la per cobrir la nova
situació. Allò que en un determinat moment era just de fer pot generar injustícies posteriorment si el
context o els participants s'han modificat.
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problemes/inquietuds/neguits de la societat civil.

5.2.3. L'Ètica, el Dret i la Televisió de Qualitat

Malgrat el consens establert en què aquests valors quasi absoluts avui dia són els drets

humans, és crucial en l'argumentació que es presenta no confondre el camp del Dret amb

el de l'Ètica. Aquesta distinció, que és fonamental en la reflexió ètica, també ho és en

l'àmbit de la televisió. La "televisió de qualitat" des del punt de vista ètic no és només

una televisió que acompleix els preceptes legals que configuren el seu exercici sinó que

va més enllà o hauria d'anar-hi en una voluntat d'exercir l'autonomia i la responsabilitat

que no s'exerceixen a través del simple acompliment de la llei.

El Dret és un terreny normatiu i un terreny de mínims; el Dret no pot ni té per què

regular-ho tot. Camps afirma que ja està bé que existeixi un àmbit no regulat de la vida

dels individus en el qual aquests puguin exercir lliurement la seva conducta des de

l'Ètica. Malgrat tot, segueix l'autora, l'ètica avui s'ha tornat formal100, és a dir, davant la

dificultat d'establir unes finalitats últimes de la conducta, sembla que ja n'hi hauria prou

complint la llei.

Actuar segons uns principis ètics no és actuar segons la llei sinó més enllà de la llei. La

responsabilitat no s'exerceix segons uns principis legals sinó més enllà d'aquests. No té

cap "mèrit" des del punt de vista ètic no executar determinades accions perquè estiguin

prohibides; obeir la llei no és suficient. L'ètica s'estén en el camp volitiu, allà on hi ha

espai per a l'exercici de l'elecció, allà on s'ofereix més d'una possibilitat d'acció és on es

pot actuar en nom de l'ètica. Per això s'afirma sovint que només l'home lliure pot actuar

segons uns principis ètics: l'esclau no pot triar, per tant no és responsable de les seves

accions.

Aquesta distinció és fonamental, com s'ha esmentat, perquè, tal com es presentarà a

continuació, els codis deontologies lligats a l'exercici de la pràctica comunicativa es

limiten sovint a recollir els preceptes legals relacionats amb l'exercici del drets a la

informació i la llibertat d'expressió. Amb això, els autors d'aquests codis agrupats en els
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Col·legis Professionals corresponents exclouen voluntàriament del seu àmbit de reflexió i

d'interès l'exercici de responsabilitat "ètica", en tota la seva dimensió per acontentar-se

amb l'acompliment dels preceptes legals de referència.

La "televisió de qualitat" com a concepte desborda l'àmbit deontològic i te unes

repercussions que desborden els gèneres informatius i l'àmbit deontològic que

involucren una concepció política de la televisió i de la relació que estableix amb

l'espectador. El component ètic i polític dels continguts de la televisió són posats de

relleu per J. Mepham, professor de filosofia i de literatura que formula una mena de

projecte social vinculat a la qualitat televisiva dels continguts en termes fonamentalment i

explícitament ètics.

Mepham és un dels autors que reaccionen davant la proposta del govern de M. Thatcher

de desregular el sector televisiu i davant la proposta dels "llindars de qualitat" i assumeix

que la idea de la "qualitat televisiva" és indissociable d'un cert ordre social, d'uns certs

objectius assignats a la televisió i adopta com a punt de partida aquestes idees per

senyalar allò que ell considera que hauria de ser el projecte social a construir, l'objectiu

cultural assignat a la televisió, el seu marc normatiu i el desenvolupament d'aquesta

noció de qualitat en funció del macrogènere de la ficció televisiva. És a dir, aquest autor

proposa una concepció de qualitat basada en un projecte social de preservar les

possibilitats per a un pluralisme cultural i estenent les possibilitats per a la

democratització de la societat.

Considera que les propostes tradicionals del govern conceben l'espectador

simultàniament com un consumidor privat, una persona en família i com un ciutadà hereu

d'una tradició i cultura nacionals i rebutja tant la concepció de la qualitat paternalista del

servei públic com la concepció de la qualitat des del mercat, en darrer terme perquè

rebutja les consideracions polítiques i socials en les que es basen. Afirma que el problema

de la noció de qualitat del servei públic no és tant l'ideal de servei públic sinó la idea

monolítica i antidemocràtica de la cultura en la que es basa i que és preferible un règim

de televisió de servei públic que s'adhereixi a la regla de la diversitat, per tal de

100 CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, Espasa Calpe, Col.Austral, (3a ed.), Madrid, 1993.
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representar la diversitat de valors i interpretacions de la vida social moderna101.

Efectivament, comença la seva anàlisi de la qualitat afirmant que sigui referida a un llibre,

a un programa televisiu o a un partit de futbol, aquesta noció només té sentit si està

connectada als objectius que donen a aquestes coses un espai en la vida de les persones,

els valors als que serveixen. Però aquests valors no són una qüestió de gust individual ni

arbitrari sinó que es justifica en funció d'allò per al que serveix la televisió, els objectius

socials i culturals que se li adjudiquen a un moment donat, els valors als que esta

obligada a servir o dels que se n'ha d'estar. Per exemple, la vella concepció del servei

públic encobreix l'equiparació de l'elevada qualitat amb la cultura elevada o, com a

mínim els valors i el sentit d'una élite cultivada que tenia la responsabilitat de civilitzar a

través de la televisió, la resta de la societat102.

En darrera instància, "quan es tria una determinada noció de qualitat és perquè expressa

les pròpies idees sobre els valors i els objectius que haurien de governar la vida humana,

les idees sobre quin seria l'ordre social desitjable i si i com aquest ordre permetria viure

als individus vides plenes i satisfactòries".

El projecte social a partir del que Mepham proposa la seva noció de qualitat televisiva és

el del pluralisme cultural i l'extensió de les possibilitats per a la democratització social.

L'objectiu cultural que assigna a la televisió és el de la provisió d'històries útils i el marc

normatiu és el que anomena l'Ètica de la sinceritat; de manera que la televisió d'elevada

qualitat és per aquest autor "la televisió que és excel·lent mesurada a partir de la seva

fidelitat a aquests principis - la norma de la diversitat, l'objectiu cultural de les provisió

d'històries útils i l'Ètica de la veritat"103.

La proposta de Mepham és un exemple d'entre tot un seguit d'autors que plantegen la

noció de "qualitat televisiva" des d'una dimensió fonamentalment ètica que va molt més

enllà de les limitacions amb les que es formula la relació entre ètica i televisió des de la

deontologia.

101 1990:59.
102 Op.Cit.p.56.
103 Op.Cit.p.59.
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5.3. La qualitat des del punt de vista de la Deontologia

Deontologia, als seus orígens, vol dir "allò que cal fer, el deure". Es parla de deontologia

i de codis deontologies per fer referència a les normes emanades de les associacions de

professionals, anomenades generalment Col·legis Professionals, o per determinats mitjans

de comunicació i que fan referència, en principi, al "bon" exercici de la seva pràctica, al

"bon" exercici de la seva professió.

S'opera un pas fonamental en el terreny de l'Ètica en el canvi d'èmfasi en allò que és bo

a les ètiques finalistes, que són l'origen de la Deontologia professional. Es considera

introductor de la Deontologia com a disciplina Jeremy Bentham, que és qui dóna cos a la

doctrina coneguda amb el nom d'utilitarisme. Com recull S. Alsius, el que caracteritza

aquesta posició filosòfica és que no posa l'accent en els deures entesos com a producció

de la raó, sinó més aviat en la utilitat que individualment o col·lectivament es pot

aconseguir amb el seu acompliment: el debat sobre allò que és bo queda substituït per la

idea que és bo allò que per a alguna persona o per algun conjunt de persones resulta més
104convenient .

La idea de fons és la d'aconseguir la màxima felicitat per al nombre més gran de

persones. Es tracta d'una extrapolació de l'individualisme a nivell social: de la mateixa

manera que l'individu té tendència a incrementar el propi benestar i per tal de fer-ho fa

un balanç entre pèrdues i guanys, la Teoria Utilitarista imagina la societat com un conjunt

que busca el nombre més gran de satisfaccions, de manera que es passa d'allò que és bo

per al màxim nombre de persones a allò que és bo per a un col·lectiu determinat105.

104ALSIUS, S.(1998): "L'espai deontològic" a Ètica i periodisme. Barcelona, Ed.Pòrtic (45-72).
105 Aquesta concepció serà posteriorment qüestionada des de la teoria política i filosòfica en el sentit que
resulta no ser del tot cert que el bé comú o el bé general sigui equivalent a la suma de les parts. Weber
planteja l'ètica professional més com un element d'atribució d'estatus que com un aspecte substantiu de
l'activitat perquè constata la manca d'una dimensió que resulta imprescindible des del punt de vista de
la Filosofia de la Moral: la idea de servei a la col·lectivitat, de contribució al bé comú. Posteriorment hi
ha una sèrie d'autors, especialment Habermas, que incorporen la noció d'esfera pública com aquella
esfera en la qual l'individu deixa d'actuar fora de l'interès particular i l'Estat deixa d'exercir el seu
poder sobre la societat i es constitueix una esfera intermitja en la qual la racionalitat, la lògica d'actuació
sobrepassa els interessos particulars. També Blunder distingeix la lògica de la democràcia (la majoria),
més limitada en el sentit que un cop establerts els interessos de la majoria s'actua de manera
"indiscriminada" a favor d'aquests interessos, de la lògica del pluralisme (la diversitat) que és una
voluntat constant de representar la diversitat.
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Resseguint Alsius, en l'actualitat, el terme "Deontologia" i els seus derivats se solen

referir al conjunt de normes de conducta que afecten grups socials que comparteixen els

mateixos rols, habitualment de caràcter professional i que tenen una mateixa

Weltanschauung o visió del món. La noció de Weltanschauung, esmentada al segon

capítol d'aquesta tesi esdevé fonamental pel que fa referència a la seva parcialitat i

condicionament pel fet d'haver rebut una determinada educació, haver crescut en

determinats àmbits familiars, haver rebut una educació concreta o per l'exercici d'una

determinada professió. Des d'aquest darrer punt de vista, es parla també de deontologia

com la disciplina que s'ocupa de l'anàlisi i la fonamentació dels principis o màximes

d'acció que guien l'exercici d'una determinada professió o altres activitats humanes.

Com a "producte cultural", els codis deontologies tenen per tant una determinada

"denominació d'origen" pel fet d'haver estat redactats per col·lectius específics, en

l'exercici d'una professió específica i en un context concret de referència amb una

particular configuració dels mitjans i de la seva relació amb altres institucions socials.

Per tant la noció de "qualitat televisiva" derivada de la perspectiva deontològica estarà

fortament vinculada a la particular Weltanschauung del col·lectiu des d'on es formuli. De

manera particular, i tal com es veurà a continuació i pel que fa la deontologia de la

comunicació, la immensa majoria dels codis deontologies formulats han estat elaborats

des dels col·lectius de la professió periodística o vinculats a l'exercici de la funció

informativa dels mitjans, fet que determina els temes i les preocupacions fonamentals de

la pràctica professional i que redueix el ventall de qüestions plantejables sobre la televisió

des del punt de vista ètic.

5.3.1. La formació històrica de la Deontologia i dificultat d'universalització dels

seus preceptes

L'Ètica professional és un element que històricament va permetre introduir noves

lògiques diferenciades del poder i la cosmogonía existents en els temps dels Estats

absolutistes i van servir per "alliberar" psicològicament els individus de l'única

cosmogonía existent. Quan el monarca és la Llei i té al seu costat els representants de
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l'església la interpretació del món és tributària d'un esquema de pensament homogeni i,

aparentment sense fissures (i quan aquestes existien eren motiu de guerres i

enfrontaments, com va ser el cas de les Corts Papáis escindides i de les guerres

"religioses"). La lenta configuració de les mentalitats professionals a mesura que

s'aprofundeix la divisió social del treball permet introduir elements diferents

d'identificació i lògiques de pensament al marge de l'aparell ideològic fornit per

l'Estat/Església, de manera que les ètiques professionals esdevenen paulatinament

elements de diferenciació social.

Tal com recull R. A. White, amb el sorgiment d'un nou ordre comercial i polític les

professions del règim anterior veuen deteriorat el seu estatus en relació als nous

comerciants i burgesos. Les professions es rebel·len contra les condicions d'entrada

basades en la noblesa, el control exterior i la incapacitat de controlar els xerraires que

desacreditaven la professió. Aleshores es va desenvolupar un nou ethos basat en la

formació tècnica, el coneixement i l'experiència científica i basat també en la formació

d'associacions voluntàries per a la millora i defensa de la professió, totes independents de

l'Estat i controlades per professionals que coneixien la professió.

Hi ha hagut altres explicacions sobre l'existència dels codis deontologies com la

funcionalista o del servei públic que els considera fruit d'una demanda social que dóna

seguretat davant la por de l'excessiva dependència dels professionals, o l'economicista,

que considera el discurs deontològic com una forma de limitar l'accés a un reducte

professional per tal que els coneixements professionals es mantinguin com un bé escàs i

altament valorat en el mercat106. A partir d'aleshores, una actitud típica de la Sociologia

davant els codis deontologies i de l'autorregulació professional ha estat fer-ne una

interpretació amoral i considerar-los com un instrument professional elaborat per crear o

mantenir un cert estatus social.

R. A. White recull els cinc elements que Abbot identifica com elements comuns de

qualsevol codi ètic professional107:

106WHITE, R.A.(1989): "Social and political factors in the development of communication ethics" p.49-
51 a COOPER, T.W: Communication ethics and global changes. Nova lork, Longman.
107WfflTE, R.A. Op.Cit.p.52.
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1. Gairebé totes les professions tendeixen a desenvolupar alguna classe de codis formals

que varien segons si es formulen per escrit o no i que són un dels símbols més visibles

del seu estatus.

2. L'existència dels codis professionals serveix per distingir els professionals que tenen

autoritat dels xerraires o de les noves extensions de la professió que volen beneficiar-

se de la identificació amb professions d'estatus més elevat però que són considerats

marginals per aquells qui conceben la seva pròpia competència basada en criteris

científics.

3. La tercera característica és que la disciplina és imposada a través de pressions socials

informals perquè les professions prefereixen tractar les violacions internament sense

la intervenció d'una força governamental coercitiva. El nivell de disciplina, formal o

informal, depèn de l'evidència pública de la transgressió donat que una de les

principals funcions dels codis ètics és mantenir l'estatus de la professió davant de

l'opinió pública.

4. L'obligació de l'ètica professional s'aplica a les conductes individuals o als casos

concrets més que al conjunt de la professió. A més a més, impliquen una obligació

envers la pròpia professió i els col·legues més que envers la societat.

5. Finalment, en els codis ètics hi ha una clara divisió i jerarquització de les injuncions

incloses.

En resum, els elements que caracteritzen els codis ètics professionals són una sèrie de

característiques més o menys vinculades a l'atribució d'estatus social i a la formació i

conservació d'un sentiment corporativista que actua com un criteri de "distinció social".

El pas fonamental que s'opera amb la Deontologia és la renúncia a pensar en la finalitat

global de les accions en funció de l'interès comú a la finalitat individual o grupal en

funció de l'interès professional.

5.3.2. Els valors de la deontologia informativa

Examinats els elements que caracteritzen les principals funcions dels codis deontologies i
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que permeten observar amb cautela les propostes formulades al seu interior, es presenten

a continuado els valors subjacents a la reflexió sobre l'ètica periodística més comuns

d'aquests codis.

Els codis deontologies vinculats a l'esfera dels mitjans de comunicació són codis o bé

elaborats per determinats col·lectius professionals o bé elaborats per cada mitjà de

comunicació. Entre tots ells, els que adquireixen un major protagonismo són els codis

vinculats a la professió periodística per ser la professió més consolidada des del punt de

vista corporatiu i que, per la funció que s'atorga als gèneres informatius, se'ls reconeix

una influència i una funció considerables en la formació política dels espectadors.

Així, els principals valors subjacents a aquests codis són uns valors determinats en gran

mesura pel fet d'estar identificats amb els periodistes, per la qual cosa la majoria fan

referència a qüestions vinculades a la pràctica del periodisme i a la interferència

d'aquesta pràctica amb els drets de la personalitat de l'individu. Aquesta és una primera

limitació que afecta l'aplicabilitat de les seves propostes a gèneres no periodístics i també

respecte a l'enfocament que imposen al conjunt del mitjà televisiu - com un mitjà

primordialment informatiu amb tots els valors que hi associen (objectivitat, neutralitat,

imparcialitat, etc.) - i no d'altres com l'educatiu o l'entreteniment amb valors associats

diferents.

T. W. Cooper afirma que en l'anàlisi dels diferents codis ètics mundials hi ha com a

mínim tres compromisos subjacents a tots els codis108.

- El primer és "la recerca de la veritat" (que inclou la preocupació per l'objectivitat i la

cura de la informació);

- El segon pot ser descrit com el desig de responsabilitat (que inclou l'èmfasi en el

professionalisme, la necessitat de donar comptes, la justícia, la igualtat i la lleialtat a

una sèrie d'institucions com el govern, el públic, els propis professionals i la integritat

personal);

- El tercer és la llibertat d'expressió, que inclou èmfasis diversos en la lliure circulació

108COOPER, T. W.: "Global universals: in search of common ground" a Communication ethics and
global change (1989:20-39). Aquest autor discuteix en el seu article si hi hauria valors ètics universals i
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de la informació, la censura, la regulació i la llibertat de premsa i d'opinió.

Un altre dels autors clàssics en l'àmbit de la deontologia és Lambeth, que n'identifica els
/ • 109següents trets característics :

- La veracitat, que fa referència al compromís d'informar el públic de manera veraç i

rigorosa i que vincula amb la competència professional (s'afirma en aquest sentit que

un periodisme de qualitat és un periodisme rigorós). S'inclou també la voluntat

d'aprofundiment.

- La imparcialitat.

- La llibertat.

La humanitat.

- La servitud (stewardship). Es considera que el periodista serveix la llibertat

d'expressió amb atenció especial a qüestions com la calumnia, la invasió de la

intimitat, etc. (Aquest principi fa referència a la idea de la responsabilitat en

l'actuació).

S. Alsius analitza els principals codis ètics de nou televisions del món i posteriorment

identifica una sèrie de valors amb "vocació d'universalitat" en el sentit no de què siguin

valors absoluts sinó que utilitza com a principi classificador dels resultats de la seva

recerca. Aquests principis són:

- Principi de veritat

- Principi de justícia

- Principi de llibertat

- Principi de responsabilitat.

A partir de l'anàlisi que porta a terme i dels criteris d'inclusió de Cooper i Lambeth

estableix el que anomena "tesaurus deontològic" que es reprodueix breument per tal

d'identificar els elements principals de la deontologia professional:

diferencia el fet que fossin universals del fet que fossin absoluts.
109LAMBETH, E. (1991): Commited journalism: an ethic for the profession. Indiana State University
Press, Bloomington (23-34). Citat per ALSIUS (1999: 27),
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Principi de veritat:

Inclou els principis de "cura i rigor"110, neutralitat111, els procediments discursius

audiovisuals112, les recreacions i els falsejaments113, els procediments enganyosos en

l'obtenció de la informació114 i el plagi.

Principi de justícia

Inclou el principis d'imparcialitat115.

Principi de llibertat

On inclou els condicionaments externs116, les relacions amb les fonts117, els conflictes

d'interessos118:

Principi de responsabilitat

Sota aquest principi s'agrupen la primacia de la vida i de la seguretat de les persones119,

la privadesa120, les matèries d'especial sensibilitat social121.

Aquestes qüestions fan referència a la pràctica periodística i afecten els gèneres

informatius. Per a cada valor, i des del punt de vista de la televisió de qualitat, es poden

identificar una sèrie de variables de mesura i uns barems que quantifiquin en quina

mesura s'han assolit cadascun dels ítems identificats per Alsius.

En primer lloc, cal observar que la gran majoria dels preceptes continguts en els codis

110 Alhora inclou les següents elements: Precisió i exactitud, tria, esment i fiabilitat de les fonts,
contextualització i aprofundiment de la informació, difamació i libel i les rectificacions.
111 Que inclou la no separació d'informació i opinió, la selecció de les notícies i criteris d'inclusió i les
formes de presentació.
112 Que inclou l'enregistrament, la selecció i ordenació d'imatges i so, l'estructura i gèneres informatius
i els elements espuris com les músiques i gràfics.
113 Que inclou elements de ficció i escenificacions, la realimentació per presència d'informadors.
114 Que inclou l'anonimat i disfresses i les cameres ocultes i els enregistraments subrepticis.
115 Que inclou la consideració dels diferents punts de vista, el dret de rèplica, les quotes polítiques, el
tractament de grups socials desafavorits i la presumpció d'innocència.
116 Com el control del poder polític, les servituds comercials i altres formes de control.
117 On especifica el subministrament d'informació, els pagaments als implicats, les condicions
imposades i drets de les fonts i el secret professional.
118 Com els interessos empresarials i els interessos particulars dels periodistes.
119 Com la prioritat de l'ajut humanitari, la seguretat nacional i el terrorisme.
120 Que inclou la invasió de la intimitat, la protecció dels menors, el dret a la pròpia imatge, el dolori el
sofriment i el suïcidi.
121 Com la incitació a la violència i el mal gust.
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deontologies recullen els preceptes continguts en les Constitucions i les lleis que

desenvolupen els drets de la llibertat d'expressió i d'informació així, com la protecció

dels drets individuals que queden afectats per l'acció dels mitjans de comunicació. Així,

aquests codis deontologies actuen com a mecanisme d'atribució d'estatus amb

l'obligació imposada de complir la llei.

En segon lloc, aquests principis tenen una aplicació adreçada principalment als gèneres

informatius. El que es debat en alguns fòrums és si els altres gèneres televisius estan

subjectes a la mateixa funció educativa/formativa que els gèneres informatius i per tant si

aquests valors són extrapolables a altres gèneres. Per exemple, i tal com queda recollit en

la segona part, s'han fet estudis sobre la noció d'objectivitat i de representativitat del

contingut televisiu respecte a la realitat i s'inclou l'anàlisi de la ficció i es mesura per

exemple en quina mesura la distribució poblacional de la vida real (homes/dones,

joves/vells, etc.) es representa en els programes concrets.

En tercer lloc, des d'àmbits com els Estudis Culturals o la Semiòtica es qüestionen

algunes de les nocions sobre les quals es fonamenta la pràctica del periodisme, com per

exemple, les nocions d'objectivitat, realisme o fidelitat a la realitat. Altres disciplines com

l'anàlisi textual qüestiona el tipus d'espectador que es configura des dels noticiaris.

5.4. Més enllà de la Deontologia: el plantejament Ètic

5.4.1. Introducció

La reflexió sobre els mitjans de comunicació des del punt de vista ètic i malgrat l'àmplia

utilització del terme media ethics es concentra gairebé de manera exclusiva en el

tractament dels conflictes ètics derivats de la pràctica del periodisme i dels continguts

dels gèneres informatius. Comparativament hi ha molt poca reflexió dedicada als altres

gèneres televisius i quan existeix fa referència a qüestions més generals sobre els

estereotips o el tractament de temes com el sexe o la violència sense entrar a qüestionar

els valors sobre els quals es fonamenta la pràctica del periodisme.

La consideració de les tendències envers la globalització de l'actuació dels mitjans i de la

presència de lògiques transnacionals en el funcionament de les institucions televisives ha
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fet plantejar a nombrosos autors i en àmbits diversos la possibilitat d'establir valors ètics

universals per als mitjans122.

Christians i Traber afirmen, després de la celebració de nombroses conferències sobre

ètica i valors humans123, que el que queda clar és que els problemes dels mitjans de

comunicació no poden ser resolts per nous codis periodístics, codis dels emissors, ni per

la legislació, sinó per una reflexió sistemàtica i en profunditat sobre les normes

fonamentals que formen el nucli del raonament ètic i les eleccions morals. Aquesta visió

va més enllà del món de la pràctica dels mitjans de comunicació i contribueix a I'ethos

públic, és a dir, a un codi de valors més humà i més responsable que la societat podria i

hauria d'adoptar124.

S. Alsius, després d'haver-se dedicat a l'anàlisi dels codis deontologies de diverses

televisions del món, planteja els dubtes que genera la pràctica professional del periodisme

en televisió, malgrat la regulació existent allà on existeix. Les crítiques o els dubtes que

formula són dubtes que encara que no plantegen els valors últims o els efectes generats

per la informació televisiva suposen una primera interrogació des de la pròpia pràctica

professional125.

Ja s'ha comentat en l'apartat 5.2.3. que la deontologia forma part de l'Ètica, de manera

que les diferents qüestions o temes recollits en els diferents codis deontologies formen

part de la reflexió ètica sobre els mitjans de comunicació però a més a més l'àmbit ètic

desborda el marc de la deontologia i inclou nous elements per a la reflexió de l'actuació

de la televisió.

122Per exemple, en el cas de la UE es formula la necessitat de què els valors que regeixen la comunicació
de servei públic siguin definits a escales supranacionals, ja que les institucions econòmiques i la lògica
del mercat desborda les fronteres nacionals. Veure l'informe del Grup d'Alt Nivell sobre política
audiovisual europea. Altres autors han estat ELLIOT (1997), COOPER, T.W. (1989), MIETH, D.
(1997), CHPJSTIANS, C.G. (1997).
123 Aquestes conferències van ser organitzades per la World Association for Chritian Communication
(l'Associació Mundial per la Comunicació Cristiana), esponsoritzades per la sèrie de monografies de
l'editorial Sage sobre Comunicació i Valors Humans i l'editorial de la revista Media development.
124CHRISTIANS, C. I TRABER, M. (Eds) (1997): Communication ethics and universal values.
California, Sage.
125 ALSIUS, S.(1997): Catorce dudas sobre el periodismo en televisión. Barcelona, Ed.Cims.
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