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La Noció de "Qualitat Televisiva" des de la Perspectiva Ética

5.4.2. Dos temes fonamentals

Dels diferents temes que planteja la reflexió ètica que adquireixen especial rellevància pel

que afecta el mitjà televisiu, cal esmentar per una banda la reflexió sobre el paper dels

professionals i sobre els codis que s'atorguen per a l'exercici de la seva professió. Els

valors sobre els quals descansa la pràctica del periodisme són valors que, segons alguns

autors, fàcilment poden "pervertir" la seva funció inicial, la de preservar un

comportament ètic i acabar donant cabuda a pràctiques "professionals" compromeses

amb si mateixes i no amb la societat i amb certs valors bàsics.

Per una altra banda, la reflexió ètica inclou tots els altres gèneres televisius no

informatius i no vinculats a la pràctica de la professió periodística. És reconegut des de

diversos àmbits i per autors diversos l'important paper que juguen la ficció, en general,

els culebrons i telefilms, les sitcoms i altres gèneres com els concursos i els reality shows,

en la conformació de les identitats dels espectadors. Es reclama des d'aquests punts de

vista la consideració d'aquests altres gèneres en la reflexió ètica sobre la televisió.

Altres qüestions que es plantegen fan referència a l'omissió de narracions sobre els grups

i les cultures socials més reduïdes, les ofenses davant imatges de contingut sexual, el

llenguatge escatològic, la profanació i la criminalitat glorificada, a la barreja entre els

gèneres informatius i l'entreteniment i les seves conseqüències, els límits en la fotografia i

el videoperiodismé126 o la referència de què cada nivell de la indústria de l'entreteniment

- productors, actors, guionistes, i espectadors - estan involucrats amb les decisions

ètiques.

5.4.2.1. El compromís dels professionals:

Des de la reflexió ètica es plantegen qüestions que afecten l'exercici del periodisme com

també qüestions que involucren altres gèneres televisius. En aquest apartat es farà

referència als valors que articulen i sustenten la pràctica professional dels periodistes.

126Veure els articles de TOMLINSON, D.E., VANMETER, J., ROOSENRAAD, J., OUKROP, C. I
SÍSSON, F., REAVES, S., JOHNSON, S. i LEESON, D. a "Picture This: the ethics of photo and video
journalism" dins PATTERSON, P. I WILKINS, L. (1991): Media ethics, issues and cases. USA,
Wm.C.Brown Publishers.
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Els valors de "l'objectivitat" i de la "imparcialitat" són qüestionats per autors que

parteixen de posicions alienes a la comunicació però que manifesten un rebuig total als

efectes que l'actuació comporta segons aquests valors. Bettettini i Fumagalli es revolten

contra la idea de la imparcialitat davant certes accions/temes o maneres de construcció

del discurs davant les quals els periodistes no s'han de mantenir al marge. En la seva

anàlisi recullen l'exemple d'un debat televisiu en el qual un professor francès nega

l'existència de l'holocaust i dels camps d'extermini. "La tasca del periodista (i en general

la dels gestors dels mitjans de comunicació), davant certes actituds que contradiuen els

valors essencials de la vida civil, no pot ser el d'un burocràtic i neutral equilibrador (...)

sinó el d'exercir una funció crítica"127.

Aquesta idea vincula les tesis defensades per V. Camps sobre el pluralisme que, en si

mateix no informa de cap principi a partir del qual escollir determinades accions. El

pluralisme informa de l'existència de diversos punts de vista, opinions o actituds respecte

a determinades qüestions, temes o col·lectius però no dona cap informació sobre quin és

el valor a escollir, l'argument més legítim o la conducta més apropiada en determinades

circumstàncies.

En el mateix sentit argumenta G. Sartori en el seu darrer llibre, on explicita la diferència

entre el pluralisme i la multiculturalitat en l'existència dels límits per a l'acció. L'autor es

refereix en aquest cas concret al debat cultural però la seva argumentació és igualment

aplicable a les opinions, argumentacions, etc. en el que sembla una fuga cap a múltiple i

equiparada diversitat.

Atribuir a totes les cultures igual valor equival a adoptar un relativisme absolut que

destrueix la noció mateixa de valor. Si tot val, res no val: el valor perd tot valor.

Posteriorment, Sartori i en referència a les lleis afirma - i pot aplicar-se als codis

deontologies com a un cert tipus de llei - que "són neutrals en el sentit de què s'apliquen

igualment (i per això neutralment) a tots; però no ho són, ni ho han de ser, en els seus

continguts...Les bones lleis "prenen partit"..."128. L'objectivitat, la neutralitat, la

imparcialitat presentats com elements característics del professionalisme informatiu

127 BETTETTINI, G. i FUMAGALLI, A. (1998): Quel que resta del media. Idee per un'etica delia
communicazione. Franco Angelli, Milà, Itàlia.
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anirien des d'aquest punt de vista contra l'exercici responsable i ètic del periodisme129.

Bettetttini i Fumagalli titulen l'apartat en el qual esmenten el cas del debat televisiu "Els

límits del diàleg" amb la idea subjacent de què la diversitat d'opinions no pot ser un valor

perquè cedeix espai a actituds i corrents de pensament que atempten contra la vida civil.

En aquest sentit, una cosa és que qualsevol persona tingui dret a tenir qualsevol opinió

sobre qualsevol tema i l'altre que totes les opinions s'hagin de representar paritàriament

en els mitjans. El periodista no pot limitar-se a ser un "burocràtic equilibrador" de les

opinions, ha de valorar si les opinions exposades són admisibles pel que anomenen "una

consciència civil". Afirmen aquests autors que permetre l'exposició de determinats

arguments i la seva confrontació els dóna validesa com si es tractés d'una simple qüestió

d'opinió. "La posició radicalment neutralista podria portar a la normalització de

qualsevol argument, fins i tot el més aberrant... quan es comença a discutir si és lícita o

no una determinada acció s'acaba finalment per autoritzar-la; a l'autor d'una violació se

li concedeixen segons les circumstàncies atenuants o agravants del cas però en una taula

rodona sobre les motivacions de la violació es pot fàcilment caure en la seva consideració

de manera més indulgent, a esmorteir la seva condemna, a insinuar la idea de què podria

ser, en alguns casos, un comportament possible. Les paraules tenen un gran poder; també

quan neixen com bombolles de sabó, es repeteixen i, inflades, esdevenen realitat"130.

5.4.2.2. L'entreteniment i la ficció

Alguns autors131, des de l'àmbit de l'Ètica de la comunicació, inclouen l'entreteniment

com un dels objectes de l'Ètica, perquè ocupa la major part del contingut dels mitjans, es

tracta d'uns gèneres a través dels quals els espectadors reben símbols sobre qui són, el

que haurien de creure i com s'haurien de comportar. Es reconeix l'important paper de

128 Op.Cit. 93-94.
129Veure la conclusió de la recerca de Hadenius que va en la mateixa línia esmentada aquí: l'increment
del professionalisme va en detriment del compromís. HADENIUS, S. (1983): "The rise and fall of the
Swedish Party Press" a Communication Research, 10: 287-310.
mOp.Cit. p.45-46.
131 CHRISTIANS, C.G., ROTZOLL, K.B.i FACKLER, M. (1991): Media Ethics. Cases and moral
reasoning. Nova lork, Longman; PATTERSON, P.i WILKINS, L.(1991): Media ethics. Issues and
cases. USA, Wm.C.Brown Publishers.
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l'entreteniment en l'educació i la socialització dels espectadors.

Malgrat que es reconeix de manera general que l'entreteniment és una de les funcions de

la televisió, mai ha tingut el respecte i la consideració que han tingut els gèneres

informatius. A diferència del periodisme, que es considera que acompleix una funció

social de vigilar el sistema polític i contribuir al procés democràtic, l'entreteniment no té

cap racionalitat clara. Així, es qüestiona si forma part de la funció ètica dels mitjans

elevar el gust o simplement donar contingut escapista.

Tot i que aquest debat pot semblar involucrar valors estètics més que dilemes morals, la

producció i distribució de programes afecten i reflecteixen la visió del món per part de

l'audiència.

La consideració de l'entreteniment des del punt de vista ètic inclou qüestions com el

tractament de la violència, els seus efectes en els nens, l'estereotipació dels grups racials,

de classe, d'edat, grups geogràfics o comunitats religioses.

Un estereotip és una "imatge mental d'un grup que sovint s'atribueix a tots els seus

membres". Es reconeix que els estereotips són un mecanisme de reducció de la

complexitat del món. La majoria del coneixement que tenim sobre el món és un

coneixement no directament après o viscut sinó de segona mà.

El concepte modern d'estereotip és el que utilitza Lippman en la seva obra Public

Opinion (1922) on es parla dels estereotips com d'una manera econòmica de veure el

món. Com que els individus no poden experimentar la majoria dels esdeveniments en què

estan interessats, confien en el testimoni d'altres per enriquir el seu coneixement sobre

l'entorn. Els mass media per descomptat són una finestra important per aquesta

experiència vicaria i funcionen com els nostres ulls i orelles per a aquella part del món

que no podem observar directament. Així, els mitjans de comunicació tenen una

responsabilitat moral per entendre les diferències entre els estereotips i la realitat.

Tot i que els estereotips sobre els quals més s'ha parlat han estat els utilitzats en casos de

sexisme i de racisme, hi ha altres tipus d'estereotips que es consideren en l'anàlisi de la

televisió des del punt de vista ètic, com per exemple, el de les persones obeses, algunes
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nacionalitats, etc.132

Fins i tot es parla de la necessitat de crear estereotips a partir d'un determinat sistema de

producció d'entreteniment. En aquest sentit, Adorno, per exemple, i en referència a la

producció de programes d'entreteniment, quan la televisió tenia pocs anys afirma:

"La mateixa estandardització indicada per un conjunt de marcs de referència produeix

automàticament estereotips. També la tecnologia de la producció televisiva fa que els

estereotips siguin gairebé inevitables. El poc temps amb què es fan els guions i la

quantitat de materials per produir necessita de certes fórmules (...) Els estereotips són

una manera indispensable de l'organització i l'anticipació de l'experiència i ens

impedeixen caure en una desorganització mental i el caos, cap tipus d'art en pot

prescindir"133.

5.4.3. Renovació del debat ètic.

5.4.3.1. £1 component ètic dels Cultural Studies

En aquest apartat no es pretén resseguir ni tan sols esmentar l'extens contingut de la

recerca englobada sota el nom dels Cultural Studies, sinó només assenyalar que el seu

plantejament de base i la seva vocació d'estudi és fonamentalment pragmàtica i

compromesa amb el món social i amb unes aspiracions a intervenir en aquest món no a

través de l'acció directa, sinó a través de la intervenció en les definicions socials més

bàsiques, fet poc habitual en altres enfocaments teòrics o acadèmics134.

132 En aquest sentit P. Champagne elabora la "construcció mediática dels malestars socials" i els efectes
d'estigmatització generats arran de la difusió de determinats continguts. Per exemple, analitza el cas de
la rebel·lió dels suburbis francesos i desmenteix l'afirmació de què és millor sortir en els mitjans que no
sortir-hi a canvi dels efectes perversos de l'actuació dels mitjans no només pel que fa a la referència de
falsos estereotips de cara als espectadors sinó i principalment pel fet de què són els propis protagonistes
de les accions de què parlen els mitjans els qui acaben assumint els estereotips construïts i actuen no en
funció de la seva realitat immediata sinó en funció de la imatge construïda sobre ells pels mitjans de
comunicació. Veure en aquest sentit CHAMPAGNE, P.: Paire l'opinion i CHAMPAGNE, P.: La
construcción mediática de malestares sociales.
133ADORNO, T.W.: "Stereotyping on Television" a CASTLE, A. (Ed.).(1968): Mass Media and Mass
Man Nova lork, Holt, Rinehart & Wilnston, citat per DAY, L. (1991): Ethics in media communications:
Cases and controversies. California, Wadsworth Publishing Company.
134 Aquest és també el projecte que alimenta Bourdieu, i que reconeix utòpic, en un dels seus llibres més
polèmics, Sobre la televisió134. La descripció que fa dels mecanismes de funcionament del mitjà televisiu
és el que alimenta la seva esperança de poder contribuir a canviar les coses en part. Afirma que la
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Els Estudis Culturals des de diversos àmbits i en veus de diversos autors afirmen centrar-

se en "la descripció i la intervenció en les maneres en què es produeixen els discursos,

com s'insereixen i operen en les relacions entre la vida quotidiana de les persones i les

estructures de la formació social i en el paper que juguen en la reproducció, la resistència

i la transformació de les estructures de poder existents"135.

En aquest sentit, Fiske parla de radicalisme com "la interrogació crítica de la ideologia

dominant i del sistema social que l'ha produït i l'apuntala; això comporta una

conscienciació de les desigualtats i les arbitrarietats del capitalisme tardà que produeix

alhora el desig d'accelerar el canvi social i la voluntat de treballar al seu favor"136.

Els teòrics de la cultura, de manera conscient i emfàtica pretenen no només descriure o

explicar les pràctiques socials i culturals sinó també canviar-les i transformar les

estructures de poder existents. "El projecte dels Estudis Culturals es basa en una crítica

moral i política del capitalisme tardà i més generalment, de les formacions socials i

culturals opressives"137.

En el seu article, Slack i Whitt emfasitzen el component ètic dels Estudis Culturals i

afirmen que aquests estudis es posicionen en la banda dels "desposseïts" i han servit com

una veu per aquells individus i grups que han estat vistos com subjugats, silenciats,

reprimits, oprimits i discriminats. Parla no només per als d'aquí sinó per als d'allà (no

només de la realitat social immediata), és a dir, per a tots aquells sense veu en el discurs

dominant i sense un lloc en la jerarquia política i econòmica dominant.

"Aquests compromisos adrecen la recerca i la pràctica que treballa per resistir el

tractament dels individus i els grups com simples instruments, eines o mitjans per a les

finalitats d'algú altre (sigui l'altre un sistema o un individu). És aquesta reducció

instrumental el que denuncien aquests estudis"138.

ciència social té aquesta ambició; el sociòleg té certa esperança d'eficàcia, per exemple pot contribuir a
donar una mica més de llibertat a les persones que són manipulades per aquests mecanismes. El fet de
convertir-los en conscients i explícits pot portar a una concentració destinada a neutralitzar-los.
135 GROSSBERG, citat per SLACK, J.D. i WfflTT, L.A. , "Ethics and Cultural Studies", a WAA
Cultural Studies, p. 572.
136 FISKE, J. (1989): Television Culture. Londres, Routledge, 1989.
137 SLACK, J.D. i WHITT, L.A., Op.Cit. p.572.
138 SLACK J.D. i WfflTT, L.A., Op.Cit.p.513.
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En aquest apartat es planteja a títol d'exemple el treball d'anàlisi i reconceptualització

que es planteja des dels Estudis Culturals respecte a qüestions vinculades als gèneres

informatius, elements que serveixen per adoptar un distanciament respecte als valors

subjacents en la pràctica del periodisme i en els codis deontologies.

Les notícies i els valors de la neutralitat i la transparència.

Les notícies són un gènere televisiu altament prestigiat en el conjunt de la programació.

A més a més, però, els noticiaris són una mercaderia que garanteix audiència a les

cadenes. L'estudi de les notícies com a discurs permet veure els tipus de convencions

que s'utilitzen per controlar i limitar la significació dels esdeveniments dels quals parla.

En l'estudi que fa Fiske sobre els noticiaris televisius com a gènere, afirma que la primera

lluita de les notícies és imposar l'ordre sobre la naturalesa polimorfa del "real". "El tipus

d'històries, les formes que adopten i l'estructura del programa en les quals s'insereixen

estan determinats molt abans que es produeixin els esdeveniments del dia"139. La

construcció narrativa és un tipus de construcció tancada, homogènia i basada en

relacions de causa-efecte que proporcionen un coneixement estereotipat del món.

La mateixa noció del que és notícia i el que no ho és suposa una determinada concepció

de la "normalitat" i de la disrupció d'aquesta normalitat que són coherents amb la

ideologia dominant. Hi ha una connexió entre elitisme i el fet que les notícies siguin

"negatives". "Les accions positives o 'normals' de la gent d'elit sovint són explicades

mentre que les de les persones sense poder social són considerades noticiables només

quan les seves accions són disruptives o desviacions respecte de la normalitat; la

representació dels individus 'dominants' realitzant accions positives i els 'subordinats'

realitzant accions disruptives o negatives".140

Els valors de l'objectivitat, la neutralitat i la transparència són qüestionables. Aquests

valors, sobre els quals reposa l'exercici del periodisme i la metàfora del periodisme com

una "finestra oberta al món" emmascaren, com a mínim, una mediació humana i una

mediació tècnica que tenen conseqüències en els continguts. Barthes, amb el concepte

139FISKE, J.(1989): Op.Cit. p. 283.
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d'"exnomination", parla d'allò que no es nombrat, que sembla no teñir cap alternativa

possible i que per tant, se li atribueix l'estatus de donat per descomptat, natural, universal

o d'allò que no pot ser canviat. Aquesta "exnominació", aquesta manca de paraula per

nombrar la posició ideològica del poder i construir un "nosaltres" és el que encobreixen

els noticiaris en les seves pràctiques diàries.

A part de la peculiar construcció discursiva que s'opera en els noticiaris, en la vida diària

s'opera a través d'uns sistemes de codis, que són un sistema reglamentat de signes

compartits entre els membres d'una cultura i que s'utilitzen per generar i fer circular

significats en i per a aquella cultura. Fiske afirma en aquest sentit, que "... l'aparença de

les persones en la "vida real" ja está codificada: des del moment que donem sentit a les

persones a partir del seu aspecte, ho fem a través dels codis convencionals de la nostra

cultura.... allò que anomenen "realitat" ja està codificat o millor, la única manera que

tenim de percebre i de donar sentit a la realitat és a través dels codis de la nostra cultura.

Potser sí que hi ha una realitat objectiva, empírica, fora de nosaltres però no hi ha cap

manera universal objectiva de percebre-la i de donar-li sentit. El que en una determinada

cultura anomenem realitat és el producte dels codis d'aquella cultura, de manera que la

"realitat" mai està descodificada, mai existeix en estat pur"141.

Admesa aquesta impossibilitat de parlar del real fora dels codis convencionals de les

cultures particulars i del tipus de construccions que operen els noticiaris, és interessant

preguntar-se com és que, malgrat aquest fet, unes determinades construccions narratives

(notícies i reportatges periodístics) són considerades objectives. De què s'està parlant

quan s'utilitzen les nocions de neutralitat i de transparència com a valors?

S'està fent referència a una determinada construcció que opera gairebé de la mateixa

manera que els codis utilitzats habitualment en la nostra cultura, de manera que sembla

que siguin els mateixos codis del llenguatge, són quasi "transparents".

El realisme, en aquest sentit, no és una qüestió de fidelitat a una realitat exterior, sinó de

les convencions discursives a través de les quals i per a les quals es construeix un sentit

convincent del real; el realisme esdevé així una forma narrativa, que és inevitablement

140'Op.C/í.p.286.
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ideològica i inevitablement reaccionaria en el sentit que acaba representant el món de

manera que naturalitza l'statu quo142.

Aquest concepte denota amb freqüència que els detalls representats s'assemblen als

objectes o coincideixen amb el coneixement que ja tenim sobre els objectes (poden ser

emocions, temes musicals o idees). Hartley exemplifica aquesta idea amb el cas d'una

pel·lícula d'un circ romà que no es consideraria realista si un gladiador porta un rellotge i

en canvi no sorprèn que parli anglès143.

Des d'aquest punt de vista es formula un debat significatiu sobre si el realisme es defineix

per la seva forma o pel seu contingut. Barthes, per exemple, afirma que el realisme és

una forma essencialment narrativa. La seva essència és la de reproduir la realitat de

forma fàcilment entenedora a través de l'establiment d'una lògica i uns lligams que fan

que la narració segueixi les lleis bàsiques de causa-efecte i cada element contribueix a

donar sentit al conjunt, res no és atzarós ni accidental.

L'espectador

Cada gènere televisiu, com cada gènere literari, porta inscrit al seu interior una

determinada manera de ser interpretat, un determinat model de telespectador;

pressuposa, com cada obra d'art, una determinada actitud i habilitats d'interpretació per

part de l'espectador. No requereix la mateixa capacitat/disponibilitat llegir/mirar un

quadre impressionista que un quadre abstracte, una novel·la negra que la poesia

avantguardista. Les capacitats requerides varien i per tant és possible veure quin tipus

d'espectador porten inscrit els diversos gèneres televisius.

Els noticiaris i els reportatges periodístics (no els documentals), pel tipus d'explicacions

tancades i homogènies del real, per la presentació d'una realitat sense fissures i

perfectament explicable en nocions de causa-efecte, pressuposa un espectador

extraordinàriament passiu i crèdul a l'hora de descodificar els missatges. Els diversos

141 Op.Cit.pA-5.
142 Veure, Fiske Op.Cit.p.2l-36.
143 A Conceptos clave en comunicación y estudios culturales. Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1997: 294-
297.
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estudis duts a terme sobre l'espectador i la recepció televisiva qüestionen aquest model

unidireccional i mostren la complexitat del procés d'interpretació.

Les representacions i els efectes en l'imaginari: el cas de la ficció

L'imaginari cultural de cada societat es nodreix en gran mesura de les aportacions fetes

pel mitjà televisiu en els diferents elements que intervenen en la representació i/o

construcció de la identitat pròpia i de la identitat de V altre (identitat de gènere, de grup,

cultural, de classe, etc.).

Buonnano, estudiosa de la ficció italiana, afirma el següent:

"... la televisió explica històries que, si bé ampliades, es basen en... antigues tradicions,

que troben la seva arrel en els mites. Hi ha fam d'històries, i les que explica la televisió

satisfan una profunda necessitat: el plaer d'escoltar, de deixar-se portar (en una

"expectativa d'incredulitat") pel flux de la història; però al mateix temps són històries

sobre nosaltres, o més aviat sobre la societat i la cultura de la qual neixen... (Aitals)

ficcions (són) molt útils per entendre i desxifrar valors, expectatives, actituds, somnis i

temors, maneres de veure el món, tot allò que en un moment donat conforma l'entitat

cultural d'una societat"144

Quan es va parlar de l'excepció cultural en les negociacions del GATT, per exemple, hi

havia en joc alguna cosa més que la protecció d'una feble indústria audiovisual europea.

Programar Dallas o Nissaga de poder no és només una qüestió econòmica, que

certament ho és, i no és una qüestió menor, sinó que és també una qüestió de

creació/manteniment d'imaginaris col·lectius.

A través de les ficcions i com resumeix Buonanno, s'articulen altres coses a més a més

de les trames del guió: una determinada manera de construir la identitat individual, la

identitat de gènere, identitats de grup, col·lectives, nacionals, determinades maneres de

relacionar-se els individus, la parella, els amics, les generacions, etc. que formen part de

la idiosincràsia i el patrimoni cultural de cada país.

144 BUONANNO, M.: // reale e immaginario. Turin, Nuova Eri, 1991, citat per BLUMLER, J. a
Televisión e interés público, Bosch (Ia ed.), Barcelona, 1993.
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A l'afirmació d'Adorno de què el temps penetra sempre l'obra literària, caldria afegir que

també ho fa la ideologia. Simplificant, qualsevol peça cultural (literatura, cinema i

televisió) porta inscrit al seu interior una determinada manera d'entendre la vida, malgrat

que aquest no sigui el seu objecte primer. De la mateixa manera que l'anàlisi de contingut

aplicat a la poesia, la narrativa, la propaganda política, etc. permet reflexionar sobre el

"temps" de l'obra, seguint Adorno, l'anàlisi del discurs que construeixen les imatges a la

televisió és una tasca pendent i absolutament necessària no només perquè també és

discurs i també és ideològica sinó, i sobretot, perquè com a espectadors atribuïm a les

imatges una realitat que s'imposa, que és rarament qüestionada.

Tot i que el projecte que animava la formació dels Estudis Culturals als anys setanta no

és el mateix que l'existent en l'actualitat, Barker i Beezer assenyalen el compromís amb

la pràctica social "si es desitjava estar involucrat en els Estudis Culturals era gairebé una

condició sine qua non estar també involucrat en l'arc d'iniciatives polítiques radicals"145.

En l'estudi de les relacions entre poder, ideologia i audiències es passa al llarg dels anys

de l'èmfasi en l'estudi del poder textual en la configuració de l'audiència a l'èmfasi en

l'etnografia com a mètode d'anàlisi, amb la qual cosa es deixa de banda el lligam amb

l'estructura global i l'estudi del text (es passa de la classe com a eix central als conceptes

de sexe i edat com elements estructuradors de la recerca). Aquest canvi metodològic

implica un canvi en la consideració dels objectes, com assenyala I. Ang. Pel que fa a la

"televisió de qualitat" com a objecte d'anàlisi, malgrat la poca recerca sistemàtica que ha

merescut, es passa, com es veurà a la segona part, d'un èmfasi en les definicions de

"qualitat" i la discussió sobre aquestes definicions, al reconeixement de la multiplicitat

d'interpretacions de la qualitat, amb el risc de quedar desvinculades d'una teoria del

poder o de la classe, com denuncien Barker i Beezer respecte als Estudis Culturals.

145 BARKER, M. i BEEZER (Eds.) (1992): Introducción a los Estudios Culturales. Barcelona, Bosch
Comunicación (1994).
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5.4.3.2. Altres aportacions

Hi ha un conjunt de bibliografia heterogènia dedicada a altres qüestions com la

interpretació de les obres literàries, la possibilitat d'establir una ètica del text però també

una ètica de la interpretació que involucra el lector/espectador, l'enfocament de

determinats mètodes d'anàlisi com l'Anàlisi Crítica del Discurs, etc. que plantegen

elements d'interès per al debat ètic en el mitjà televisiu.

Booth en la seva obra sobre la ficció literària i l'Ètica de la ficció recull d'entrada

l'afirmació de Jameson146sobre que "les formes predominants de crítica dels nostres

temps, són necessàriament ètiques" per referir-se als diversos reptes públics al

"formalisme" entre els quals hi inclou les crítiques fetes per la crítica feminista, que es

pregunta sobre el cànon literari dominat pel sexe masculí i pel que ha fet a la consciència

d'homes i dones; la crítica feta des dels estudis sobre "negres" (Black Studies), que es

qüestionen sobre el racisme existent als clàssics americans (com Tom Sawyer)', pels neo-

marxistes, que exploren les desviacions per raons de classe de la tradició literària europea

i per la crítica religiosa, que ataca la literatura moderna pel seu nihilisme o ateisme"147.

Des d'aquest punt de vista, les obres que comparteixen aquest enfocament ofereixen

perspectives valuoses per a una reconsideració del temes i de les perspectives d'anàlisi

del contingut dels mitjans de comunicació des del punt de vista ètic. Aquest autor, per

exemple, considera limitada la perspectiva sota la qual es parla de l'Ètica pel fet de fer

referència a uns estàndards morals limitats (d'honestedat, de decència, etc.) i utilitza el

concepte a partir de la seva arrel, ethos, (caràcter o conjunt de característiques habituals)

per articular la crítica ètica no com un acompliment d'uns determinats estàndards sinó

com s'estableix la relació entre l'ethos de l'autor i l'ethos dels espectadors i les maneres

en què els textos poden afectar els espectadors en funció de les seves pròpies "virtuts" o

característiques.

La consciència de què les obres o els programes s'ubiquen en contextos socials concrets i

en funció de públics específics és un element fonamental des d'aquest punt de vista per a

146 JAMESON, F., The Political Unconscious: Narrative as a socially symbolic act, Ithaca, New lork,
1981, pag.59.
147 BOOTH, W.C., The company we keep. An ethics of fiction, University of California Press, Londres,
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qualsevol avaluació ètica. Les avaluacions d'aquest tipus no es poden fer en abstracte ni

respecte a les intencions dels seus autors sense parar atenció a la interrelació que es

produeix entre aquests i els espectadors.

Una altra disciplina que desplega un projecte ètic en el seu plantejament inicial és l'anàlisi

crítica del discurs (ACD) en el seu estudi del paper del discurs en la societat, centrat en

les relacions de poder, dominació i desigualtat així com en la manera com els membres

del grup oposen resistència a través del text. Aquestes estratègies, tal com recull T. V.

Dijk, es troben en les relacions socials de gènere, de classe, ètniques, racials, d'orientació

sexual, de llengua, de religió, d'edat, de nacionalitat o de nacionalismes.

De manera que, resseguint aquest autor, en els objectius de l'ACD hi ha l'esforç per

descobrir, revelar o divulgar els punts de vista implícits, específicament, les estratègies de

manipulació, legitimació, creació de consens i altres mecanismes discursius que influeixen

en el pensament. Tot plegat comporta l'adopció d'una postura crítica i "d'oposició

contra els qui ocupen el poder i les elits (...) i una perspectiva global de solidaritat de

cara als grups dominats"148.

L'ACD en els diversos àmbits d'aplicació ofereix elements valuosos sobre la construcció

discursiva de determinades realitats. El discurs d'avaluació en termes de neutralitat o

d'imparcialitat no fa res més que comparar una construcció discursiva amb una altra i,

definides anticipadament les regles de funcionament, la qüestió de la fidelitat a la realitat

no és res més que una qüestió de concordancia discursiva.

(Fed.) 1988, pàg.5.
148 VAN DIJK, T.A. (1987): Racismo y análisis crítico del discurso. Barcelona, Paidós, 1997:17.
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RESUM DE LA PRIMERA PART

Tal com s'ha esmentat en la introducció d'aquesta tesi, la recerca duta a terme sobre la

noció de qualitat televisiva no té per objectiu cercar una definició vàlida sobre la qualitat

i testar-la en els seus diferents àmbits, sinó que es parteix de l'existència de múltiples

nocions de qualitat televisiva diferenciades i sovint en competència, amb diversos i

contraposats "donats per descomptat" implícits. L'objectiu proposat és el de construir, al

llarg de la tesi, l'objecte d'estudi "televisió de qualitat" a partir de les aportacions fetes

des de disciplines diverses.

En el primer capítol d'aquesta part s'exposa una premissa fonamental sobre la "televisió

de qualitat" fruït de la consideració d'aquesta noció des de la perspectiva de la

Sociologia. Efectivament, anomenar "qualitat" uns objectes i no uns altres es realitza en

societats concretes i en grups socials concrets, cadascun d'aquests grups té uns

determinats condicionaments, com una educació determinada, una formació

especialitzada i l'exercici d'una professió que expliquen les diferències entre les

denominacions de Qualitat, Excel·lència o Art coexistents en una societat concreta.

Aquestes consideracions fan que s'adopti la interpretació de l'objecte "televisió de

qualitat" com una categoria que funciona com un element de distinció social entre els

diferents grups. El concepte d'habitus permet donar compte de les diferències entre

nocions de televisió de qualitat en funció dels grups professionals que utilitzen aquesta

categoria per desmarcar-se de la resta de grups i constituir així, identitats socials

diferenciades.

Per una altra banda, i també dins l'àmbit de la Sociologia, les diferents denominacions

tenen un paper social rellevant pel fet de tractar-se d'espais de lluita simbòlica per la

imposició d'un punt de vista particular a través de complexos processos de

"naturalització" basats en el consens. Dit en altres paraules, la definició i la utilització de

la noció de "qualitat" és un àmbit d'exercici de la voluntat de diferenciació i d'exercici de

poder per part dels diferents grups socials.

La Sociologia dóna eines per entendre la diversitat de nocions i de criteris sobre els

fenòmens i categories socials; també per explicar el funcionament d'aquestes categories
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des de l'exercici del poder, però un cop explicada la diversitat i la significativitat cal

donar compte de la validesa. Quina definició és més útil o més vàlida per a un determinat

context social?

La qüestió de la validesa dels criteris utilitzats per a l'avaluació de diferents objectes o

obres s'ha debatut fonamentalment, en dos àmbits: l'Estètica i l'Ètica.

Aquestes disciplines permeten establir lligams de similitud amb el camp televisiu pel que

fa a la denominació de "qualitat" aplicada als programes. Un cop ha quedat establert que

la qualitat és un concepte relacional, és a dir, que avalua la relació entre les

característiques d'un objecte respecte a uns estàndards socials concrets, s'observa que en

les diferents disciplines esmentades i malgrat la diferent denominació que reben els

productes, obres o accions avaluades hi ha una sèrie d'operacions comunes.

És a dir, la denominació "televisió de qualitat" presenta problemes similars, des del punt

de vista teòric, a altres tipus de categories com la designació d'Art, d'Excel·lència, de

Sublim o de Virtuós.

Per una banda, la qualitat des de l'àmbit estètic centra l'estudi del contingut de la

categoria en l'objecte en si, amb una voluntat de situar la discussió de manera

independent de les condicions de producció i de recepció de l'obra, malgrat que aquesta

independència no s'arriba a produir de manera definitiva perquè el criteri de validesa no

s'arriba a deslligar del context.

Per una altra banda, en l'àmbit de l'Ètica també s'ha produït el debat sobre la validesa

dels criteris que permeten avaluar o guiar les diferents accions o decisions, en funció

d'uns determinants socials variables al llarg del temps i de l'espai. El pragmatisme ètic

esdevé la solució a la situació de cruïlla en la qual es troba el debat ètic contemporani

davant la impossibilitat d'establir valors absoluts vàlids per a tothom en qualsevol

circumstància i el rebuig a l'adopció d'un relativisme ètic conduent a l'apatia i

l'escepticisme. En la pràctica, el pragmatisme ètic permet assenyalar les condicions de

possibilitat per a l'establiment, en una situació social concreta i en un context històric

concret, d'uns valors que actuen com "universals" per a aquell context històric.
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En l'adopció del pragmatisme ètic com a marc teòric conflueixen els debats generats al

voltant de la validesa dels valors en l'Ètica com en la Teoria de la Comunicació, fet que

obliga a definir la societat actual com una societat mediática amb les diferents

repercussions que comporta de cara a la identificació dels valors que han de guiar les

polítiques de la comunicació televisiva.

La Deontologia de la Comunicació és un dels marcs que proposa una sèrie de valors

relatius a la televisió però la seva vinculació a l'exercici de la professió periodística i la

seva restricció als gèneres informatius obliga a la consideració d'altres disciplines per a la

identificació dels continguts d'una ètica pròpiament televisiva. En aquestes altres

disciplines es troben algunes referències i antecedents d'allò que s'articula sobre la

"televisió de qualitat".
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LA "TELEVISIÓ DE QUALITAT"

1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquesta segona part de la tesi és el d'analitzar els diversos discursos sobre la

noció "televisió de qualitat" per tal de conèixer en quins termes se'n parla, quin és el seu

contingut, quines són les variables utilitzades per a la seva anàlisi i els indicadors o

barems de mesura utilitzats per sistematitzar-la. Com es veurà, el debat sobre la "qualitat

televisiva" ressegueix el debat generat anteriorment en altres disciplines i adopta

especificitats pròpies.

Al llarg de la primera part de la tesi s'han aportat una sèrie de conceptes provinents de

diferents disciplines que permeten entendre dues grans qüestions vinculades als discursos

sobre la "televisió de qualitat".

- La primera qüestió afecta la diversitat de les nocions de "qualitat televisiva". Per

parlar de la diversitat, el concepte d'habitus provinent de la sociologia permet

entendre els lligams existents entre les confluències i similituds de nocions de

"qualitat" generades en contextos i àrees geogràfiques diferents.

- La segona qüestió afecta la validesa de les diferents nocions de "qualitat televisiva".

Per entendre l'especificitat de la noció de validesa en el mitjà televisiu, dues

disciplines han estat fonamentals: l'estètica i l'ètica, que han afectat la noció de

"qualitat" en la Teoria de la Cultura.

En aquestes disciplines s'han produït dos grans tipus de discurs sobre la identificació de

l'excel·lència. Per una banda, s'ha cregut possible definir l'Art, la Virtut o la Cultura en

termes de cànons de validesa universal, (nocions normatives de l'excel·lència), i per una

altra s'ha relativitzat aquesta universalitat i s'ha identificat la mateixa noció dels cànons

amb la voluntat d'imposar unes nocions condicionades socialment i històricament. Les

dues disciplines han passat per una mena de relativisme on tot ha semblat possible i

defensable segons els objectius i/o les funcions definides prèviament (nocions
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funcionalistes de l'excel·lència), i en les dues hi ha hagut certs corrents que han volgut

reconduir el debat i establir una mena de marcs mínims de definició.

En els discursos sobre la "qualitat televisiva" es poden distingir també nocions de la

qualitat normatives, en les que es proposen definicions tancades sobre la qualitat, sovint

en termes equivalents als del "cànon". Posteriorment i davant les crítiques rebudes sobre

aquestes nocions de "qualitat" titllades de paternalistes i d'elitistes, s'identifiquen nocions

de qualitat "ftmcionalistes" que equiparen la democratització cultural amb la

democratització dels cànons i s'interpreta la relacionalitat de la noció de "qualitat" en

funció de l'acompliment de diferents tipus d'objectius (econòmics, socials, culturals,

estètics, etc.).

En la noció de "servei públic", que empara el desenvolupament de la televisió europea és

possible localitzar objectius últims que donen pas a diferents tipus de definicions sobre la

qualitat. Quan el "servei públic" és equivalent a una sèrie de continguts, normes, temes o

fins i tot personatges, la "qualitat televisiva" es mesura en funció d'aquests i genera

nocions normatives de la qualitat. En el moment en que la noció de "servei públic" és una

noció debatuda i interpretada diferentment segons els partits i els grups socials dels

diferents països, la qualitat televisiva, definida en termes d'uns òptims que es reconeix

que són ideològicament variables i culturalment dependents, adopta articulacions

funcionalistes i varia segons si és avaluada en funció d'uns o uns altres objectius.

Així, cada país defineix en el seu ordenament per activa o per passiva les funcions que

atribueix als monopolis públics de televisió i posteriorment a les concessions privades; en

darrera instància la qualitat adopta un criteri més ampli d'avaluació en relació a

l'acompliment dels preceptes jurídics i/o estatutaris que defineixen la missió de la

televisió com a servei públic.

És a dir, qualsevol regulació de la televisió com a servei públic porta implícita una certa

concepció de la "qualitat televisiva". Definir els valors que han de guiar la comunicació

pública, o que doten de contingut la noció mateixa de servei públic suposa una

determinada idea de qualitat encara que aquesta no estigui explícitament formulada. És a

dir, qualsevol ordenament de qualsevol país, a través de l'articulació d'una sèrie de
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normes, comporta una sèrie de concepcions més o menys directes sobre la "qualitat

televisiva".

En aquest sentit M. Raboy afirma que "Cada país te un corpus de documents oficials

millor o pitjor definit del qual es poden destriar un conjunt de criteris pertinents referents

a la qualitat. Aquests criteris són destriables també a partir del conjunt de temes que en

cada país, fan referència a la televisió i que han estat l'objecte de debat polític i

institucional. En qualsevol país, els documents que fan referència als programes poden

ser llegits confrontats amb aquests criteris i respectant aquests temes. La mesura en que

els criteris pertinents i els temes importants es troben reflectits en els programes emesos

pot donar una mesura crua, com a mínim, de la qualitat dels programes"149.

Tal com es veurà en l'anàlisi dels discursos sobre la "televisió de qualitat", més enllà de

les definicions normatives i fimcionalistes, els discursos sobre la "qualitat" permeten

identificar dues grans dimensions més del concepte: l'estètica i l'extàtica.

En aquesta segona part es recullen, per tant, dos grans temes: el primer ressegueix la

noció de "qualitat televisiva" a partir de l'anàlisi de la noció de "servei públic", que actua

com a antecedent històric de la qualitat i com a arena del debat sobre la identificació dels

objectius últims de la televisió. Aquest concepte genera diferents nocions sobre la

"qualitat televisiva" en funció de les accepcions que adopta en els anys d'existència dels

monopolis i en la seva posterior evolució. El discurs que s'elabora al llarg dels anys

noranta sota el concepte de "televisió de qualitat" reprodueix alguns debats generats

anteriorment al voltant de la noció de "servei públic". En altres casos, el seguiment de la

interpretació de la noció de "servei públic" permet entendre la profunditat dels debats

plantejats amb el terme "televisió de qualitat".

El següent capítol analitza els discursos específics sobre la "qualitat televisiva",

n'identifica els àmbits temàtics, el contingut, les funcions implícites atribuïdes al mitjà i a

la seva relació amb la societat i finalment, identifica allà on ha estat possible, les

diferències i les similituds de les nocions de "televisió de qualitat" proposades en funció

dels col·lectius professionals.
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149RABOY, M.(1993): "Towards a new ethical environment for public service broadcasting" a Studies of
broadcasting, 27. Publicat posteriorment a SAKAE, I. (1996).
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2. LA NOCIÓ DE "QUALITAT TELEVISIVA" DES DE LA PERSPECTIVA

DEL "SERVEI PUBLIC"

2.1. Introducció

L'objectiu d'aquest bloc és continuar la tasca de construcció de la "televisió de qualitat"

però des d'àmbits específics de la televisió. L'exploració històrica de les diferents

nocions de "servei públic" ha de ser interpretada com l'esforç d'identificar els objectius

últims de la radiodifusió en funció dels quals s'ha avaluat la "qualitat televisiva".

Els objectius de la televisió de titularitat pública no eren els mateixos quan aquestes

televisions exercien la seva activitat en situacions de monopoli que quan s'han trobat en

situacions de competència amb les televisions privades i de greu crisi financera. Per tant,

la definició de la "qualitat" varia segons la definició de partida que es dóna de la televisió

i de les seves funcions socials, englobades en la noció de "servei públic".

En aquest sentit es pot afirmar que el concepte de servei públic també és un concepte

relacional, és a dir, es defineix en funció del context històric i en cada moment articula

els objectius i la substantivitat de la funció de la televisió.

La definició del context en el qual opera la televisió forma part del disseny de la

cartografia sobre la "televisió de' qualitat". Sense especificar el marc general del debat

sobre el servei públic, les diferents concepcions sobre la "qualitat televisiva" esdevindrien

els "diàlegs de sords" de què parlava Mannheim en els quals, aparentment, s'estaria

parlant d'unes diferències de matís però en realitat hi hauria tot un món conceptual

divergent.

En aquest sentit, sense identificar l'objectiu implícit del servei públic de televisió

(informar, entretenir, crear consens, afavorir la participació, qüestionar l'ordre existent,

etc.) no és possible valorar les diferents nocions de la "qualitat" referides a un gènere o a

un programa concret.
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Melody150 exemplifica alguns criteris: "Els objectius de servei públic es defineixen de

manera diferent als diferents països i estan limitats en graus diferents per criteris de cost i

d'obtenció d'audiència. Algunes organitzacions de servei públic emfasitzen el servei

públic nacional, mentre que d'altres emfasitzen el servei públic regional o local. Entre

aquells que emfasitzen el servei públic nacional, la BBC ha interpretat històricament el

mandat del servei públic segons la tradició de Reith, com una millora educativa

paternalista de les masses (...). El mandat de la CBC (Canadian Broadcasting

Corporation) consisteix en promoure la unitat nacional, desenvolupar la consciència

nacional i interpretar Canadà per als canadencs. El principal objectiu del servei públic

nord-americà és el de promoure la programació artística, cultural, d'assumptes públics

com un suplement de la programació comercial"151.

Tots aquests objectius són teòricament equiparables a estàndards de qualitat a partir dels

quals es poden establir indicadors sobre el grau en què les diferents cadenes, la seva

programació o els seus programes participen del valor enunciat. Per exemple, si el servei

públic és interpretat com un servei a la comunitat, cal veure quina és la definició de

comunitat subjacent per avaluar el grau en què els diferents programes hi contribueixen

en funció de si, per exemple, es fa referència a una comunitat nacional que correspon a

les fronteres d'un Estat, a la de les seves regions o als seus pobles i municipis, o com es

defineix discursivament la identitat d'aquesta comunitat més enllà del territori, en termes

de llengua o d'ètnia, per exemple.

2.1.1. La pertinència de la noció de "servei públic"

Hi ha tres raons bàsiques que justifiquen la pertinència de la noció de "servei públic" per

parlar de la "televisió de qualitat":

1. Les nocions funcionalistes de la "televisió de qualitat" s'interpreten a partir dels

objectius enunciats sobre el servei públic.

150 WAA; Public Communication. The new imperatives. London, Sage Publications, 1990: 22.
151 Veure també MELODY, W.H./ "The Canadian Broadcasting Corporation's contribution to Canadian
Culture" a The Royal Society of Arts Journal, 125: 286-97.

126



La Noció de "Qualitat Televisiva" des de la Perspectiva del Servei Public

1, La noció de "servei públic" és un antecedent històric de la televisió de qualitat. La

fortuna del concepte i les raons de la seva crisi són un context necessari per entendre

els discursos sobre la "televisió de qualitat".

3. En el discurs elaborat a partir dels anys noranta s'equipara sovint la redefinició del

servei públic i la sortida de la crisi de les institucions públiques de televisió a

l'elaboració d'una "televisió de qualitat". Per tant, si el concepte es presenta com una

via de legitimació de les institucions públiques cal veure quin és el seu contingut, els

àmbits d'aplicació i les mesures utilitzades per avaluar-la.

En primer lloc, la noció de servei públic, a més a més d'estar continguda en els diferents

ordenaments jurídics europeus, és també un valor a partir del qual s'articulen els

diferents tipus d'objectius que han guiat el desenvolupament de la televisió i que per tant,

forneix dels criteris "últims" a partir dels quals avaluar la "qualitat televisiva" en els seus

diversos àmbits.

És a dir, és possible avaluar la qualitat d'una cadena de televisió si prèviament han estat

assenyalats els objectius de servei públic que ha d'acomplir la cadena; en el mateix sentit

es pot parlar de programes de qualitat si prèviament ha estat definida quina és la funció

i/o els objectius que es pretenen assolir amb determinats programes i avaluar en quina

mesura han estat o no acomplerts.

Precisament la noció de "servei públic" és una categoria que engloba una gran quantitat

d'informació sobre els objectius generals que hauria d'acomplir la televisió des del punt

de vista de la seva "excel·lència" i que és el que justifica, teòricament, les intervencions

estatals i la creació dels monopolis televisius en els diferents països. En aquest sentit, les

diferents nocions de "bé comú", "interès general", "interès públic" o "servei públic"

engloben allò que es considera el valor últim del servei de televisió ofert.

Per exemple, si en un determinat ordenament es defineix el servei públic com el respecte

a les minories existents en una comunitat determinada, aquest serà l'objectiu al qual ha

de tendir la política de producció i de programació dels programes. En la mesura que

s'aconsegueixin aquests objectius, serà possible parlar de qualitat del servei ofert. En

cada nivell de l'activitat televisiva - la delimitació dels objectius de la cadena, de la
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política de producció de continguts, de la política de programació dels diferents

programes a l'interior de la graella televisiva, etc. - és possible establir uns objectius

finals, els "òptims de qualitat", en funció dels quals serà possible avaluar la qualitat

aconseguida en cada nivell.

En segon lloc, l'estudi de la noció del servei públic actua com a context històric necessari

per continuar en la construcció de l'objecte "televisió de qualitat". Efectivament, si

definir la televisió de qualitat és definir una problemàtica i provocar la confluència

d'àmbits i perspectives d'estudi diverses al voltant d'un concepte, tal com ha quedat

exposat en el primer bloc, la noció i l'abast del "servei públic" sota la qual s'articula i es

desenvolupa la televisió als països occidentals és una perspectiva fonamental per analitzar

la noció de qualitat televisiva.

És a dir, si en el capítol anterior la contextualització de la noció "televisió de qualitat" i,

específicament, de la "qualitat" com a "excel·lència", s'havia fet des de disciplines alienes

a l'àmbit de la comunicació i posant de relleu allò que la denominació de "qualitat" te en

comú amb altres disciplines - la Sociologia i la definició del poder, la Teoria de la

Ideologia i la Teoria del Coneixement en la definició i la possibilitat de definir el

"coneixement objectiu" i l'Estètica i l'Ètica en la definició dels valors i la seva relació

amb les societats en les quals es desenvolupen - , en aquest capítol es continua amb la

tasca de construcció de la noció de "qualitat televisiva" des del coneixement generat dins

la teoria de la comunicació, la història del mitjà televisiu i una renovada consideració de

la televisió en la societat arran de l'aplicació del pragmatisme al "servei públic". En

aquest sentit, la noció de "servei públic" és un element fonamental del context de creació

i desenvolupament del mitjà televisiu (històric, filosòfic i polític).

En la majoria dels països europeus el monopoli de televisió es justifica en funció de

l'existència limitada d'ones de radiodifusió i de la consegüent necessitat de garantir que

l'exercici de l'activitat radiotelevisiva es faci en benefici no dels emissors privats sinó de

l'interès general o interès públic.

Per tant, una de les primeres fonts, des del punt de vista cronològic, en les quals és

possible trobar els objectius que han de guiar l'exercici de l'activitat d'emissió televisiva

- i per tant, una de les fonts per avaluar la qualitat d'aquestes emissions - , és l'anàlisi de
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les diferents definicions proposades sobre el "servei públic" (des de la formulació de les

diferents lleis de 1'audiovisual, les condicions de renovació de les concessions de les

diferents llicències, els estatuts sobre els quals s'organitzen les cadenes per acomplir la

tasca que els ha estat assignada pels Parlaments, les diferents polítiques de programació,

fins al propi contingut dels programes).

En conseqüència, un element clau per a la consideració de la "qualitat televisiva" és

l'anàlisi del contingut de la categoria de "servei públic" en funció de la qual s'organitzen

i s'especifiquen els objectius que han de guiar la producció i la programació televisives i

que justifica, en els inicis de l'activitat i posteriorment, l'existència dels monopolis

estatals. En els diferents discursos sobre la qualitat televisiva entesa com a qualitat dels

sistema televisiu hi haurà per tant una definició de la qualitat televisiva referida al sistema

televisiu feta de manera indirecta, és a dir, a través de la noció de "servei públic", i unes

altres definicions de la "qualitat televisiva" que es fan de manera directa, és a dir, que

inclouen explícitament la noció de qualitat en l'ordenament jurídic.

En tercer lloc, parlar del servei públic per definir la televisió de qualitat és pertinent no

només com a valor en funció del qual es defineixen objectius generals equiparables a

estàndards de qualitat o com a context històric necessari, sinó que també ho és perquè hi

ha autors de països diferents i en contextos professionals diferenciats que equiparen el

contingut de la "televisió de servei públic" a la "televisió de qualitat"152.

Per exemple, M. Raboy assumeix com a punt de partida de la seva tasca amb la NHK

que "la qualitat dels programes es refereix a aquell tipus d'emissions que acompleixen els

estàndards i satisfan els objectius del servei públic". En la mateixa línia es troben autors

com Ishikawa i Muramatsu, que afirmen que, sigui quina sigui la forma institucional de la

televisió - titularitat pública o privada - , "el valor o la norma bàsica per avaluar la

152 En aquest sentit, si la raó per parlar del servei públic fos només que alguns discursos sobre la qualitat
televisiva equiparen aquesta noció amb la del servei públic, també s'haguessin hagut d'incloure els
discursos que, amb altres denominacions, parlen de la qualitat i que tenen afinitats de contingut; per
exemple és el cas de la noció de "televisió educativa" o de "televisió cultural", nocions que no es
treballen directament en aquesta tesi malgrat que l'anàlisi del seu contingut sigui, en alguns discursos
equiparable al del discurs contingut sobre "qualitat televisiva". És a dir, forma part d'aquesta tesi tot allò
que de manera explícita parla de la qualitat televisiva o de la televisió de qualitat, no altres discursos
que, sota altres denominacions, tindrien un contingut proper o equivalent.
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qualitat de la televisió pot ser trobada en les funcions que es demana que acompleixi la

televisió com a servei públic"153.

Aclariment terminològic:

Abans de començar amb l'exposició de la noció de servei públic aplicada a la televisió,

cal distingir el que són els objectius de la comunicació de la "publicitat" de l'activitat

televisiva. És a dir, cal tenir en compte la distinció bàsica entre la comunicació pública

com a procés realitzat amb un objectiu d'interès general o interès públic (com a oposat a

l'interès privat de l'obtenció de benefici) i la comunicació "pública" en el sentit que és

oberta a tothom que tingui un televisor. No tot allò que és públic és de "servei públic", es

fa en benefici del públic o en funció de "l'interès general".

En aquest sentit, M. Ferguson en el prefaci de la seva obra154 defineix el que és la

comunicació pública: "La comunicació pública fa referència a aquells processos

d'informació i d'intercanvi cultural de caràcter socialment compartit, d'accés ampli i

comú, entre institucions mediàtiques, productes i públics. Consisteix en una sèrie

complexa d'interaccions entre les institucions econòmiques i polítiques que determinen

les estructures mediàtiques, les tecnologies i les tècniques utilitzades per crear i distribuir

els seus productes, i així les eleccions de contingut presentades a les audiències".

Des d'aquest punt de vista qualsevol comunicació a través dels mitjans de comunicació

de masses forma part de la comunicació pública. Una altra cosa ben diferent és la

comunicació que es realitza seguint la noció de l'interès o del servei públic; és a dir,

aquella activitat televisiva que s'autodefineix com duta a terme amb l'objectiu de servir a

l'interès públic o l'interès general.

En el discurs sobre la televisió apareixen altres tipus d'aplicacions de la noció de "públic"

que fan referència a conceptes diferents: a la titularitat (públic com a sinònim d'estatal), a

les fonts de finançament (on "públic" fa referència a una subvenció per via directe per

153 Veure RABOY, M.: "Towards a new ethical environment for public service broadcasting" a
ISfflKAWA, S. (1996: 265-286) i ISfflKAWA, S. I MURAMATSU, Y.: "Quality assessment of
broadcast programming: research subjects for the future" a Studies of Broadcasting, 21, 1991: 207-219.
154 WAA: Public Communication. The new imperatives, Future directions for media research. Editat
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part de l'Estat o del cànon) o als objectius que guien la programació (a partir de la noció

"d'interès públic").

2.1.2. Estructura : Del "Servei Public de Televisió" a la "Televisió de Servei

Public".

Aquest capítol està estructurat a partir d'una distinció observada en l'anàlisi duta a terme

sobre la noció de Servei Públic. Aquesta distinció s'ha conceptualitzat amb els termes

"Servei Públic de Televisió" i "Televisió de Servei Públic".

Al llarg dels diferents treballs analitzats sobre els valors subjacents a la noció de "servei

públic" i des de l'opció de dotar de substantivitat la categoria de servei públic més enllà

de la titularitat, es fa la distinció següent:

- Per una banda es diferencien els objectius més o menys genèrics atribuïts a la

televisió en el moment de creació dels monopolis estatals a partir d'una sèrie de

justificacions - l'escassetat de freqüències, la garantia del servei, etc. - on del que es

tracta és d'ampliar la noció de "Servei Públic de l'Estat" al terreny de la televisió

sense gaires especificacions sobre el contingut. La noció de servei públic, és

principalment la justificació dels monopolis i un element no pensat de la titularitat del

servei ofert (equiparable al gas, la llum o el servei de recollida d'escombraries).

- Per una altra banda, i a partir de la pèrdua de la legitimitat de la noció de Servei

Públic arran de l'entrada de les televisions privades, els canvis en la programació de

la televisió pública, els efectes dels nous sistemes de distribució del senyal en els
í

monopolis estatals, etc. es passa a conceptualitzar la noció de "servei públic" com

una particularitat específica del contingut televisiu. És a dir, el que s'engloba amb la

denominació de "Televisió de Servei Públic" és l'èmfasi en la particularitat dels

continguts, en la definició de les funcions concretes del mitjà, dels objectius i dels

criteris que conformen allò "realment" substantiu de la televisió de servei públic a

diferència dels continguts, les funcions i els criteris que regeixen el funcionament de

la televisió privada. A partir de la reflexió sobre els objectius i els continguts

per M. Ferguson. Londres, Sage Publications, 1990 (1991).
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diferencials de la televisió de servei públic es comença a parlar de "televisió de

qualitat".

En aquest sentit, la "televisió de servei públic" correspon estrictament a una etapa en

la que està garantida la provisió pública (estatal i universal) del servei de televisió

(noció de servei públic de televisió) i es posa èmfasi en els objectius i els valors

últims de la televisió, en els criteris substantius que han de definir la programació i els

programes.

En resum, és possible distingir una primera etapa en la qual la definició de "públic"

s'equipara a una situació de monopoli per part dels Estats (a la titularitat), i

posteriorment una segona etapa en la qual la noció de "públic" adquireix diferents

matisos arran de l'existència de televisions de titularitat privada que també operen sota el

mandat del servei públic i a l'adaptació consegüent que n'haurien d'haver fet les

televisions de titularitat pública.
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2.2. EL SERVEI PUBLIC DE TELEVISIÓ

En aquest apartat es desenvolupen les principals consideracions entorn la noció de

"servei públic de televisió", que correspon a una primera etapa de desenvolupament de la

televisió en la qual la principal particularitat de "públic" es caracteritza per la titularitat

de les cadenes.

El primer apartat introductori (2.2.1.) fa referència a alguns debats que genera la

consideració de la televisió i el "servei públic" des de la perspectiva econòmica.

Concretament a la "tensió" entre el sector públic i el sector privat, que antecedeix la

televisió i dividia el camp de les indústries culturals i la vinculació a la teoria de la

cultura, que analitza els seus continguts en funció del sistema econòmic de producció i

també en funció de la perspectiva empresarial.

El segon apartat d'aquest capítol (2.2.2.) recull els principals elements que intervenen en

la definició del "servei públic" des de la perspectiva històrica, especialment les raons que

justifiquen tradicionalment l'existència dels monopolis públics, que posteriorment queden

obsoletes, pel fet de no estar gaire desenvolupades o perquè el desenvolupament no ha

estat satisfactori o prou satisfactori.

El tercer apartat (2.2.3.) examina les principals escletxes sorgides en el desenvolupament

de la noció "servei públic de televisió" en els diferents Estats; principalment, la utilització

que fan els diferents monopolis estatals del concepte de "públic" com a sinònim de

nacional, estatal i/o cultural, amb repercussions importants en la noció de "qualitat"

subjacent. El cas anglès ofereix diverses interpretacions de la noció de "públic"

vinculades explícitament a la noció de "qualitat televisiva".

En la crítica que es fa a la interpretació de "públic" en la pràctica de l'activitat televisiva,

diferents sectors socials i culturals assenyalen altres objectius i valors que queden

desatesos amb la configuració existent de la televisió, que posen en qüestió la mateixa

existència dels monopolis i fan trontollar la noció de qualitat existent fins aleshores.
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2.2.1. EI "Servei Públic" des de la perspectiva econòmica

2.2.1.1. Introducció

La noció de "servei públic" és una noció que s'aplica a diversos sectors i que preexisteix

a l'arribada de la televisió.

La consideració de la intervenció de l'Estat en els afers econòmics varia segons la

perspectiva adoptada sobre el mercat i la distribució dels recursos en una societat

determinada. Majoritàriament es reconeix la incapacitat del mercat per funcionar de

manera autònoma i s'interpreta la intervenció de l'Estat com la garantia d'un correcte

funcionament del mercat (a través de la legislació, la regulació dels sistemes de banca, la

regulació de les relacions entre la força de treball i el capital, etc.). És a dir, des

d'aquesta perspectiva perquè el mercat funcioni correctament cal garantir unes

condicions d'estabilitat mínimes.

Hi ha altres autors que van més enllà i consideren que els mecanismes del mercat per si

sols no són capaços de garantir la provisió de serveis considerats bàsics per a la població

i aleshores s'atribueix a la intervenció de l'Estat no només l'objectiu de garantir el

funcionament del mercat sinó l'objectiu de corregir les desigualtats que crea el mercat.

Es tracta de les teories que inspiren la formació de l'Estat de Benestar, social i

democràtic155.

En la provisió d'aquests béns bàsics, històricament a algunes indústries els ha estat

reconegut per tradició i per llei el fet de tractar-se de "negocis afectats per l'interès

públic" (com ponts, canals, ferrocarrils, electricitat, gas, telèfon). A causa de la gran

inversió requerida o de l'escassetat de fonts primeres, els proveïdors d'aquests béns es

155 La noció d'Estat social s'articula sobretot a partir de la gran crisi del sistema capitalista de 1929 en
dues direccions diferenciades: per una banda els moviments autoritaris de la dreta de l'època (feixisme i
nacionalsocialisme) i per una altra banda el propi capitalisme liberal de les democràcies occidentals que
prenen consciència de la ineficàcia del propi mercat per evitar les fallides econòmiques i assumeix la
tasca d'introduir correctius oportuns d'intervencionisme públic i de sentit comunitari. En aquest sentit,
veure GARRORENA MORALES, A.: El Estado español como Estado Social y democrático de derecho
(27-106). Keynes inspira el Beveridge Report (1942), un projecte d'assistència social que passa a ser
"l'expressió més original i perfecta del "Welfare State" o Estat del Benestar". (Garrorena Morales, 1984,
1988; 40).
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troben en una situació de domini monopolistic que ofereixen un servei general al públic i

per tant se'ls exigeix per llei que ofereixin els seus serveis "a l'abast de tothom de manera

equivalent, sota preus i condicions justes, raonables i no discriminatòries"156.

En la societat de la informació, l'accés a la informació i a la comunicació esdevindria una

de les utilitats públiques més essencials. Per a Melody seria una extensió lògica del dret i

de la política nacionals declarar els mitjans de comunicació i els conglomerats multimedia

com a utilitats públiques internacionals subjectes a regulació internacional (ho compara

amb els oceans i l'espai) malgrat que generaria un conflicte de competències amb la

jurisdicció de les autoritats nacionals157.

En aquest sentit, s'assenyala que la característica més rellevant de la societat de la

informació és la creixent dependència de les institucions i de la gent respecte de la

informació i la comunicació específica per actuar de manera efectiva a les seves activitats

econòmiques, polítiques, socials i culturals.

Així, A. Smith afirma que "La BBC i la televisió en general han estat probablement els

instruments més importants del segle per a la democràcia social, més important que el

servei sanitari, la seguretat social i el sistema educatiu combinats. Passem més estona

amb la televisió que amb els nens, amb els nostres professors. Passem més anys mirant la

televisió que rebent pensions".

2.2.1.2. La noció de "servei públic" i de "qualitat" a les indústries culturals en el

context d'implantació de la televisió

En el moment històric en què el mitjà televisiu comença a establir-se com a mitjà de

comunicació de masses, l'àmbit de la cultura es troba plegat de tensions al voltant de

l'intervencionisme de l'Estat en el mercat cultural; de manera que allò que de vegades i

massa ràpidament s'atribueix a un efecte de la irrupció de la televisió en la indústria

cultural i el seu paper en la Cultura existeix prèviament a l'extensió de l'ús de la televisió.

156 Melody, Op.Cit. p.30
157 Op. Cit. p. 31
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En aquest sentit, G. Murdock158 apunta el fet que quan sorgeix la televisió el camp

cultural ja es troba dividit en dos sectors bàsics: el sector comercial i el sector

subvencionat. Cadascun dels dos sectors ofereix productes diferenciats, té un consum

diferenciat i lògiques i ideologies subjacents diferenciades, de manera que la divisió entre

alta i baixa cultura, públic i privat i les repercussions que aquestes denominacions tenen

en l'àmbit de la cultura i en la configuració de l'espectador existeixen prèviament a la

televisió.

Aquesta consideració és important en el sentit que el debat formulat en termes de

"qualitat" referit a la cultura existeix abans de l'entrada de la televisió. És a dir, abans

dels debats que la televisió sembla monopolitzar sobre la "qualitat" dels continguts,

existeix en el terreny cultural un debat sobre els diferents tipus de cultura, els diferents

sectors culturals i les nocions de qualitat cultural atribuïda als diferents objectes o obres.

La ràdio i la televisió exerceixen una influència poderosa sobre el tipus de producció i de

consum cultural però, alhora, aquesta influència ha de ser relativitzada per les

restriccions existents en el sector de les indústries culturals abans de l'expansió de la

televisió.

Les emissions modernes de televisió comencen en un moment en què el camp cultural

(editorial, teatre, cinema, exposicions, etc.) ja es troba dividit en dos sectors bàsics.

- Per una banda, el sector comercial encapçalat per les indústries populars de

l'entreteniment, adreçades a un públic massiu i finançat per la venda de mercaderies

als consumidors i la venda de públic als anunciants.

- Per una altra banda, el sector subvencionat per capital públic inclou els ajuts a la

producció i a la distribució de béns amb escassa viabilitat comercial. Aquest sector

abasta tant els museus, les biblioteques o la formació d'artistes (pintors, actors,

ballarins, etc.) i l'educació més general del que Murdock anomena "consumidors

culturals exigents" formats pel nou sistema universal de l'escola obligatòria.

Aquests dos sectors, públic i privat, operen sobre diferents principis ideològics, com

posteriorment ho faran la televisió pública i la televisió privada o comercial. La filosofía

158 MURDOCK, G: "Las transmisiones y la diversidad cultural" dins RICHER!, G.(1983): La televisión,
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del sector comercial es basa en la consigna populista de donar al públic allò que vol. La

definició d'aquest "servei al públic" es basa en les vendes i els índexs de consum, que

esdevenen garantia d'èxit, mentre que la filosofia del sector públic es basa en la consigna

paternalista de donar a la gent allò que "realment" necessita, definit des del punt de vista

dels productors culturals i els crítics prestigiosos, on la garantia d'èxit és l'autonomia

creativa i l'autoexpressió. O sigui que ambdós sistemes, definits a través dels seus

objectius d'emissió, permeten configurar dos tipus de criteris o estàndards sobre la

"qualitat" del servei ofert en funció de l'acompliment o no dels objectius inicials.

Murdock assenyala que mentre "el primer sector celebra la sobirania del consumidor, el

segon celebra l'autonomia dels creadors (...), la ideologia de la creativitat produeix la

comú divisió de l'estima entre la cultura "superior" i "inferior", entre massa i art popular,

per una banda, i minoria i cultura d'elit per una altra; la ideologia del mercat produeix el

reflex d'aquesta jerarquia i assigna un valor positiu a l'atracció popular i a la venda

massiva, mentre que dóna un valor negatiu a Telitisme' artístic i a la intel·lectualització.

Celebra l'entreteniment contra l'elevació"159.

A més a més, dins cadascun dels dos sectors hi ha tensions significatives que consisteixen

en discrepàncies sobre la "qualitat" última: per una banda el sector comercial es troba

entre la confortabilitat d'explotar formats coneguts que tenen èxit entre l'audiència i, per

una altra banda, l'impuls d'innovar i d'oferir productes nous per estimular la demanda i

diferenciar-se dels competidors160.

En el sector subvencionat també es produeixen tensions que oscil·len entre el desig de

popularitzar, de mostrar les obres consagrades de la cultura, els clàssics o el cànon en el

sentit originari del terme i la voluntat de recolzar noves formes artístiques i nous artistes i

creadors. Al mig de tota aquesta confrontació es troben aquelles institucions, com la

televisió, que actuen com a escenari simultani dels dos sectors.

entre servicio publico y negocio. Barcelona, Gustavo Gili, (pp. 164-179).
1590p.cit.,p.l67.
160 TJ.Eco treballa els formats televisius des del punt de vista d'aquesta tensió i explica com a través de
les mateixes estructures es pot oferir un simulacre de novetat canviant els elements superficials. ECO
(1988): "La innovación en el serial" a De los espejos y otros ensayos. Barcelona, Editorial Lumen.
També CALABRESE, O. (1994): "Ritmo y repetición" a La era neobarroca. Madrid, Càtedra.
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L'estudi de Murdock, que ressegueix el concepte d'habitus de P. Bourdieu i el consum

cultural, permet observar que 1'oferta de productes diferenciats, amb diferents maneres

d'adreçar-se al públic i de construir l'espectador, classifiquen el camp cultural d'una

manera cada vegada més elaborada però estratificada que reprodueix i confirma les

tensions existents entre el sector subvencionat i el sector comercial de manera que "per si

mateix el sistema no crea la divisió social en els gustos del públic, però serveix per a

exemplificar i confirmar les divisions que s'han generat en altres llocs"161.

Per tant, l'entrada de la televisió no altera l'essència de la tensió existent fins aleshores

entre el sector públic i el sector privat però el que sí que transforma és el sentit d'allò que

era considerat "públic" fins al moment. Efectivament, el contingut "d'allò públic"

s'amplia de manera considerable amb la irrupció primer de la ràdio i després de la

televisió.

En aquest sentit, P. Scannell162 recull el trasbals que va suposar l'entrada dels micròfons

a esdeveniments que, malgrat ser considerats públics en el seu moment (com les misses,

els concerts, les obres de teatre, els partits de futbol o les conferències) no eren "públics"

en el sentit de tenir un accés gairebé universal. En aquest sentit afirma que l'impuls

democràtic fonamental de la radiotelevisió va ser el de permetre noves formes d'accés als

esdeveniments que es van convertir en moments puntuals compartits de la vida nacional.

"La radiodifusió va crear, efectivament, un nou calendari nacional d'esdeveniments

públics". La radiotelevisió crea no només un món públic de persones accessibles a molts

espectadors sinó que també ressocialitza la vida privada dels individus163 i introdueix de

manera progressiva nous temes i problemes que afecten els espectadors.

161 Op.Cit. p, 173. A continuació, Murdock destaca el consum cultural diferenciat entre el sector obrer i
no obrer de la població i segons els seus nivells educatius a partir de la noció a'habitus. El resultat del
seu estudi permet afirmar, per una banda, que les seleccions culturals són també seleccions socials (en
concordancia amb el que s'ha expressat en el segon capítol de la primera part) i per una altra que
"malgrat que la indústria televisiva sembla oferir a tots una 'lliure' elecció, dins un considerable ventall
de producció cultural, en la pràctica la gent selecciona en general dins un espectre bastant estret (...)
Aquestes persones s'absenten del domini cultural no perquè no puguin entendre les formes i les
al·lusions utilitzades (no havent estat preparades ni estimulades a fer-ho), sinó perquè els productes
oferts no tenen ressò en les seves preocupacions, en els seus valors ni en les seves aspiracions, essent
sustentáis per sistemes de significació diferents i possiblement oposats i essent consumits per grups amb
els quals aquestes persones no poden identificar-se ni simpatitzar". Op.Cit. p. 176.
162 SCANNELL, P. 1989: 139-141.
163 En aquest sentit, R. Williams ressegueix la progressiva visibilitat que adquireix la població de classe
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2.2.1.3. L'especificitat del "servei públic de televisió": de la producció de

continguts a la producció de beneficis

A continuació es presenten alguns apunts des de la perspectiva econòmica que són

d'utilitat per entendre les diferents concepcions de "servei públic" al llarg de la història

del mitjà que han tingut repercussions importants en la seva consideració política i

cultural i que afecten el discurs sobre la "qualitat televisiva".

En el context actual esdevé impossible ignorar el fet que la televisió és, potser no

típicament però sí de manera fonamental, una indústria de producció de continguts, amb

unes lògiques de mercat innegables i sotmeses a una situació de competència creixent.

Efectivament, i tal com es reconeix arreu, resulta impossible entendre els processos de

transformació dels sistemes televisius sense tenir en compte aquesta dimensió: la televisió

i els mass media en general no poden ser observats des del punt de vista cultural, polític i

ideològic sense tenir en compte els elements estructurals propis de les entitats

econòmiques.

I les consideracions econòmiques sobre el mitjà afecten de manera inevitable la

consideració sobre la "qualitat televisiva". Per exemple, en determinades èpoques

històriques de liberalització del mercat s'han utilitzat els criteris assenyalats des de

l'àmbit econòmic com la rendibilitat, l'eficiència, l'avaluació dels resultats o dels

beneficis obtinguts a partir d'unes determinades inversions per mesurar o avaluar la

"qualitat televisiva".

El que es tracta de distingir és un matís que es fa poques vegades i que en aquesta tesi

adquireix una significació fonamental: el fet que la televisió, pública i privada,

desenvolupi una activitat econòmica no és equiparable a què els seus objectius hagin de

ser primordialment econòmics. A partir d'aquesta confusió es desenvolupa un discurs

que confon els objectius de les grans empreses del sector de la comunicació i de les

baixa i mitja al llarg dels diferents mitjans de representació en la literatura i el teatre a partir del s.XVI.
Recull per exemple que a l'època de Shakespeare només els individus de "sang blava" eren els temes del
teatre i de la literatura i que des d'aleshores i de manera progressiva l'art i la literatura han parlat de les
classes mitges i baixes, encara que normalment com a objectes de compassió o com a problemes socials.
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telecomunicacions, que converteixen la comunicació en general i particularment la

televisió pública en un mercat d'operacions, amb els objectius propis de les televisions de

servei públic.

Pel que fa a la importància de la dimensió econòmica de la televisió, cal esmentar el

treball dut a terme per Richeri, per exemple, que assenyala el fet que la televisió com els

altres mass-media és, en primer lloc, una entitat econòmica que desenvolupa una funció

econòmica directa creadora de plusvàlua a través de la producció de mercaderies i del

seu intercanvi i en segon lloc, una funció econòmica indirecta, mitjançant la publicitat,

creant plusvàlua en altres sectors de la producció de mercaderies164.

M. Ferguson especifica que qualsevol anàlisi sobre els sistemes de comunicació pública

precisa tenir en compte els canvis en tres àrees econòmiques: el pas dels mercats

nacionals als internacionals, la convergència de les telecomunicacions i els serveis

d'emissió i la generalització de les polítiques de "liberalització". La intensificació de la

ideologia del mercat aplicada tant als béns culturals com als econòmics, juntament amb la

innovació en el cable de fibra òptica, les tecnologies digitals i el satèl·lit han assistit a la

internacionalització dels sistemes de comunicació i de la seva propietat.

La internacionalització del sector televisiu és un dels conceptes utilitzats arreu que també

tenen repercussions en la consideració del servei públic de televisió i indirectament, sobre

el concepte de "qualitat televisiva" en el sentit que cada vegada més la definició del

contingut del servei públic involucra més agents i els involucra en unes dimensions que

sobrepassen els límits estatals tradicionals.

És a dir, en la definició de la "qualitat televisiva", entesa des de l'òptica del servei públic

caldrà tenir en consideració els diferents agents i el tipus de discurs que desenvolupen

sobre la funció del mitjà televisiu a un nivell que sobrepassa els límits estatals. Segons

aquest discurs, si el mercat i l'economia no tenen fronteres en l'obtenció del benefici i en

l'aplicació de la seva lògica a àmbits político-culturals, cal que les instàncies político-

culturals que tenen capacitat d'elaborar un discurs sobre els mitjans de comunicació

164 RICHERI, G. (1983): La televisión entre servicio público y negocio. Estudiós sobre la
transformación televisiva en Europa occidental. Barcelona, Gustavo Gili, p. 16-17.
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pública siguin tingudes en compte en la definició que fan sobre el "servei públic" i els

criteris de "qualitat" que s'apliquen a la seva programació.

Efectivament, la tendència a la comercialització i a la privatització de l'activitat televisiva

invalida les proteccions geogràfiques i economic-industrials que abans garantia el règim

de monopoli i exposa les televisions als condicionaments de la internacionalització dels

mercats i de l'economia. Richeri recull en aquest sentit tres elements que assenyala un

estudi de la Comissió MacBride de la UNESCO165 que exerceixen una influència decisiva

en l'estructura de l'economia mundial: el control del finançament, el control de la

tecnologia i el control dels canals de comercialització166.

2.2.1.3.1. £1 discurs empresarial a la televisió

En el discurs sobre la televisió, la consideració de perspectiva econòmica passa sovint a

ser confosa amb els objectius que haurien d'inspirar la programació i la producció

audiovisual de les televisions públiques. En aquest sentit el discurs empresarial adquireix

un elevat protagonismo per sobre el discurs polític i ètic sobre els objectius del servei

públic i en el debat generat esdevé preponderant la concepció de les grans societats

transnacionals que tenen com a punt de referència un mercat molt ample i categories de

consumidors de caire molt diferent. Per a aquestes empreses el problema que es planteja

és el d'homogeneïtzar al màxim els gustos i les necessitats d'aquests consumidors i el

d'adequar-los al tipus de productes que es vol vendre.

En base a aquestes necessitats, els mitjans de comunicació són els que garanteixen els

millors resultats a un cost més baix, adequant i homogeneïtzant la demanda de milions de

consumidors a les exigències i a les característiques de la producció. Aquests mitjans, per

tant, s'hauran de supeditar totalment a les necessitats de la publicitat i al mercat que, a

part de crear la demanda de productes, transmetran indirectament certs tipus de

comportament i models de vida, i obtindran així un resultat polític complementari de

l'econòmic. Smythe sintetitza afirmant que, en aquest sentit, "es tracta de subordinar les

165 Estudi n° 34 de Cees J. Hammelink; citat per Richeri (1983; 16).
166 Op. Cit. p. 16
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funcions tradicionals, com les educatives, culturals o d'entreteniment, a una nova funció

que podríem designar com la de produir públic per vendre als anunciants publicitaris"167.

En definitiva, el fet que els mitjans de comunicació de masses hagin assolit una funció

econòmica determinant i que siguin un sector econòmic fonamental de desenvolupament

no invalida ni hauria de restar protagonisme ni rellevància als objectius de la programació

i la producció de continguts de la televisió de servei públic des del punt de vista polític i

democràtic; és a dir, de manera separada dels objectius de programació i de producció

que puguin tenir les empreses privades de televisió i, en general, la indústria audiovisual

de continguts168,

2.2.1.3.2. Les "externalitats" econòmiques o allò que el servei públic des de la

perspectiva econòmica deixa de banda

Finalment, la mercantilització del sector de la comunicació no sostreu el fet que la

televisió segueix exercint una funció política de primer ordre a través de la socialització

política (o apolítica, segons els més crítics) de la població i de l'educació en els valors de

la democràcia i de la societat de consum. Efectivament, la televisió i el món de les

comunicacions, especialment des de l'anomenada "convergència digital", han fet que el

sector adquireixi unes dimensions i unes repercussions que s'estenen més enllà de l'àmbit

estrictament econòmic i afectin de manera decisiva l'àmbit polític- cultural.

El debat encetat al voltant de la qüestió de les identitats nacionals, dels diferents països i

fins i tot la identitat europea, amenaçada per l'anomenat "imperialisme cultural nord-

167 SMYTHE, D.H. (1983): "Las comunicaciones: agujero negro del Marxismo occidental" a RICHERI,
Op.C/Y.1983.
168 En aquest sentit, hi ha un gran debat latent en les diferents propostes sobre els objectius de la
televisió de servei públic sobre el paper que han de tenir les diferents televisions de titularitat pública i
les que es proposen un objectiu de servei públic independentment de la seva titularitat envers el que
s'anomena el seu teixit industrial o la indústria del seu àmbit de referència. En aquest sentit, esdevé
enriquidor comparar les diferents perspectives adoptades sobre el paper que han de jugar les televisions
en la promoció de la indústria cultural del territori de referència. Veure per exemple les consideracions
oposades de RABOY, M: Public service broadcasting: the challenges of the twenty-first century.
Reports and Papers on Mass Communication. UNESCO Publishing, 1997 i MORAGAS, M. i PRADO,
E.: La televisió pública a I'era digital. Barcelona, Ed.Pòrtic, Centre d'Investigació de la Comunicació,
2000.
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americà" ha convertit la UE en una institució protagonista en la definició de 1'audiovisual

públic, dels seus objectius i, finalment, de la protecció de "l'imaginari europeu".

En aquest sentit el mitjà televisiu com a indústria de la producció de programes té uns

efectes fonamentals en l'àmbit de la política i de la definició de la ciutadania i la seva

identitat. Els elevats índexs de programació aliena, principalment dels EUA, han fet

plantejar a diferents nivells la relació dels continguts televisius, especialment de la ficció,

en la construcció d'uns referents identitaris que no corresponen als de l'àmbit territorial

europeu de la recepció. El debat sobre la qualitat televisiva, com un debat sobre

l'excel·lència televisiva i els objectius de la televisió és un debat que reflecteix aquestes

qüestions.

2.2.1.3.3. La configuració resultant del "servei públic"

Així, en funció de l'articulació de la funció econòmica de l'Estat es concep la noció de

servei públic de maneres diferenciades. Curran i Seaton169 fan una cartografia bàsica

sobre els principals enfocaments al voltant de la televisió que, sense explicitar-ho,

responen a la diferent centralitat que els diversos autors atorguen a la reflexió sobre les

consideracions econòmiques i als diferents tipus de relació que estableixen entre els

objectius pròpiament econòmics d'aquestes institucions com a empreses i altres objectius

de tipus cultural, polític o social.

En uns casos i segons el període històric es nega de manera radical qualsevol tipus de

consideració més enllà de les que afecten la gestió econòmica i s'equipara la televisió

amb qualsevol altra indústria cultural o de producció de béns de consum. En altres casos

es posa més èmfasi en l'especificitat televisiva i la funció que porta a terme la televisió en

la societat contemporània.

Breument, els enfocaments que es distingeixen són els següents:

1. Aproximació des del mercat lliberal

169 CURRAN, J. i SEATON, J. (1981): Power without responsibility. The press and broadcasting in

143



La Noció de "Qualitat Televisiva" des de la Perspectiva del Servei Public

Des d'aquest punt de vista es consideren els consumidors com els millors jutges dels seus

interessos i gustos i s'afirma que la política televisiva hauria de limitar-se a garantir la

creació de les condicions que permetin la major competència en el sector, per tal que els

consumidors vegin ampliada la seva llibertat d'elecció de productes televisius en un

mercat el més gran i ampli possible.

Des d'aquest enfocament es critiquen com a principals defectes de la televisió pública el

fet de ser incapaç de respondre a la demanda popular perquè està dominada per una

petita elit que decideix allò que l'espectador ha de veure i allò que vol veure, la

vinculació de la televisió al govern de torn i el fet d'estar governada pels interessos de

l'Estat i, finalment, que la televisió pública és massa cara pel seu doble finançament

(pressupostos de l'Estat o cànon i publicitat).

Hi ha un discurs vinculat a les noves tecnologies que aquests autors no assenyalen però

que es pot englobar en aquest enfocament, que fa referència a la caducitat dels

arguments que en el seu dia van justificar la creació dels monopolis públics de televisió:

l'escassetat de freqüències, desfassada en l'actualitat per la introducció de nous sistemes

de distribució del senyal televisiu, ja no justifica la participació de les institucions estatals

en el sector.

Des d'aquesta posició s'aposta per polítiques de desregulació del mercat i pel

replantejament del sector des del liberalisme econòmic.

2. Aproximació des del mercat social

La segona posició en el debat sobre la televisió és la que adopta una actitud igualment

liberal que la primera però considera la intervenció pública com un mecanisme per evitar

les distorsions del mercat. Dins aquest enfocament, els més intervencionistes afirmen que

la política del laissez-faire és inherentment incapaç de produir la varietat d'elecció que

promet el mercat i, consegüentment, s'entén la intervenció pública com un mecanisme

que garanteix i incrementa la llibertat d'elecció. Aquesta actitud es justifica

tradicionalment amb referència al paper polític i cultural de la televisió a la societat.

Britain. Londres, Routledge, 1991.
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3. Aproximació des del servei públic

La idea principal que agrupa els autors que defensen aquest enfocament és la de que la

televisió ha de ser regulada o gestionada des de la noció de servei públic perquè serveixi

al "bé públic", a "l'interès general" més que als beneficis privats. La televisió no ha de ser

només un instrument de maximització de l'elecció dels consumidors sinó que ha d'educar

el gust del públic, esponsoritzar la innovació i els experiments, donar accés a una

diversitat de programes, informar l'electorat perquè la gent participi en el sistema polític

i promoure la cohesió social en comptes de l'individualisme i la fragmentació.

Aquest enfocament és el que la gran majoria dels ordenaments jurídics europeus han

adoptat en l'ordenació de la televisió i que ha guiat, com a mínim formalment, la major

part del període de funcionament de la televisió.

4. Aproximació radical del servei públic

En aquest enfocament existeix un acord general sobre la necessitat de mantenir un servei

públic de televisió però també hi ha una crítica a la configuració del servei públic existent

en l'actualitat. Els autors denuncien la manera limitada i estreta com es considera la

diversitat, generalment en termes polítics, i com s'exclouen altres interpretacions

d'aquest valor i es critica la manera com la televisió reflecteix V ethos de I'establishment.

Una altra crítica englobable en aquest enfocament és la reconsideració de la noció de

cultura i l'afirmació que, malgrat que la televisió pública afirmi encoratjar l'innovació i

l'experimentació, només emeti programes basats en formats repetitius i coneguts.

Des del punt de vista polític es parla de l'èmfasi en l'esfera pública, concepte que

sobrepassa la idea del mercat i de la política i que considera la televisió com una "arena"

oberta per discutir i debatre qüestions que afecten els ciutadans, on es negocien els

diferents interessos, on s'exerceix la pressió democràtica al govern i on s'expressa

l'opinió pública.
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Aquesta considerado, malgrat que normalment fa referència als programes informatius i

als noticiaris hauria de fer referència a altres gèneres televisius com la ficció. Hi ha

nombroses formulacions fetes des d'aquesta perspectiva sobre la consideració de la

televisió com l'espai on la societat es comunica amb si mateixa, on es veu reflectida, on

la gent entén coses sobre la seva vida, les seves circumstàncies, necessitats, etc.

Aquestes quatre perspectives generals sobre la relació de l'Estat envers la televisió que

comporta implícites unes funcions de la televisió (que van des de la de ser un sector per a

la realització del benefici a la integració i formació de ciutadans crítics i responsables

davant el propi sistema) permea els diferents discursos existents sobre la "qualitat

televisiva".

2.2.1.3.4. Conclusió: la "qualitat" des de la perspectiva econòmica

La televisió com a objecte d'estudi ha estat al centre d'un foc creuat entre les

perspectives de la Teoria de la Cultura i l'Economia en el debat sobre els continguts.

Mentre la televisió era un monopoli estatal la seva consideració de la perspectiva

econòmica era una consideració més entre altres que gairebé no tenia cap paper en la

valoració de la seva activitat170.

En una segona etapa de desenvolupament del mitjà televisiu de desfeta dels monopolis, la

perspectiva econòmica sembla imposar-se a la resta de perspectives pel fet que el sector

de la comunicació ja no és de manera prioritaria un sector d'exercici de l'interès públic

sinó un sector de desenvolupament bàsic de les economies dels Estats i s'opera una

confusió entre els objectius de la televisió com a empresa amb els seus objectius de servei

públic.

Els programes televisius, considerats com a mercaderies tenen, en aquest sentit, una

peculiar i debatuda relació amb la Cultura formalitzada en nombrosos debats: des de la

suposada devaluació de les obres de l'alta cultura transmeses per televisió, la creació de

170Encara que en alguns corrents com l'Escola de Frankfurt, la consideració de la perspectiva econòmica
en els nous mitjans de comunicació esdevé un element central dels propis mitjans i amb repercussions
fonamentals en la societat.
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nous nivells culturals intermitjos (expressats en una nova terminologia: midcult, cultura

de masses, kitsch, pseudocultura, etc.), l'ocupació del temps d'oci dels espectadors en

relació a altres indústries culturals (el mercat editorial, la música, el teatre), etc.

Efectivament, la consideració de la perspectiva econòmica per emmarcar el servei públic

de televisió - des de la mateixa denominació dels programes com a productes o

mercaderies, la producció en sèrie dels continguts i la seva distribució masiva - sembla

abocar de manera generalitzada i des de la perspectiva dels teòrics de la Cultura, a una

degradació de la consideració cultural del mitjà.

En les diferents anàlisis fetes des d'aquesta òptica sembla establir-se, una relació

inversament proporcional entre la consideració des de l'àmbit econòmic del mitjà

televisiu i la seva relació amb la cultura: és a dir, com més es tenen en compte els

elements econòmics (la divisió del treball subjacent, la condició dels programes televisius

com mercaderies, els efectes pressuposats com a sistemes de creació de consentiment o

d'acceptació del sistema actual de propietat privada), més es nega la seva "qualitat"

expressada en termes culturals o la seva capacitat de tenir unes repercussions positives

en el món de la cultura. Ans el contrari, es considera la televisió com un mitjà que

esmorteeix les possibilitats d'emancipació cultural i política de l'individu, que el porta a

una alienació progressiva i que impossibilita que pugui dur a terme una autorealització

personal i uns projectes vitals propis i originals171.

171 Abans de caracteritzar les línies principals del debat sobre la "qualitat" en la Teoria de la Cultura cal
assenyalar que hi ha autors que afirmen la impossibilitat de dissociar la consideració econòmica del
mitjà televisiu de la producció dels seus continguts; és a dir, no és possible concebre la televisió per una
banda i els continguts per una altra, com si fos possible concebre un ús diferent dels mitjans sense
transformar l'estructura dels aparells. Veure CESÁREO, G.: "La 'forma del aparato' en los mass-media"
a RICHER! (1983). Aquest autor comenta que no és possible canviar el missatge sense canviar
l'organització del treball en els aparells, ni la relació entre els aparells i els processos en què es
manifesta la realitat (p. 17); és a dir, el model d'interacció que descobreix posa en relació la producció
ideològica i la producció material i, per una altra banda, la relació entre l'organització dels processos
productius propi de la informació, del coneixement i de la cultura amb el control de les relacions socials.
Aquestes consideracions desborden l'àmbit estrictament econòmic en el sentit que tenen unes
connexions clares amb la ideologia. És a dir, la "forma d'aparell" condiciona la producció, l'estructura i
el contingut del producte cultural (el missatge), transforma la posició i l'organització de la força de
treball intel·lectual en el procés de producció i en general a la societat; condiciona i determina la
formació i l'organització d'un mercat cultural i produeix el "públic", interactuant amb el mode de treball
i l'estil de vida, el que és condicionat alhora, per l'organització de la producció material. Es diu en
aquest sentit que els seus productes estan estructuralment determinats: són produïts no només en
connexió amb "rutines" que sorgeixen de l'univers simbòlic, sinó també amb els mecanismes i la lògica
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2.2.2. El "servei públic" des de la perspectiva histórica

La noció de "servei públic" inspira la regulació jurídica de la creació i del

desenvolupament de la televisió als països occidentals. És a dir, si els diferents Estats

creen el monopoli del servei de radiotelevisió en nom de l'exercici i la garantia del que

anomenen el "servei públic", cal veure en què consisteix, quins són els seus components,

com s'articulen, quines són les seves funcions i sobre quins valors descansa.

Tal com recullen alguns autors172, és possible parlar d'una evolució comú als diferents

països europeus de la creació del servei públic, les seves fluctuacions i posterior crisi

malgrat les diferències nacionals i les causes diverses que, a cada país, ha motivat la

davallada de la seva legitimitat.

2.2.2.1. Les raons de la creació dels monopolis

Històricament es fa referència a quatre raons per explicar la creació dels emissors públics

primer a la ràdio i després a la televisió.

1. Raó tècnica. Donada l'escassetat de freqüències, era necessari establir unes regles per

regular el seu ús i evitar, per exemple, que diversos emissors utilitzessin la mateixa

freqüència i creessin interferències en la recepció. Les freqüències hertzianes eren un

recurs escàs que formava part del domini públic i l'Estat havia de garantir que el seu

ús es fes segons l'interès públic. En aquest sentit es parla de vegades de "monopoli

natural". L'objectiu d'aquest monopoli és l'extensió de la cobertura a tot el territori

nacional i oferir a tots els ciutadans les mateixes oportunitats d'accés als programes.

Un dels valors que sustenta els monopolis és la universalitat del servei.

2. La segona raó és de caire cultural i s'assigna des d'aquest punt de vista al servei

públic la tasca de cobrir les necessitats d'informar, educar i entretenir els espectadors

a més a més de promoure la cultura nacional i el conjunt de valors de la civilització.

de l'organització productiva. Tot plegat fa afirmar Cesáreo i els autors que treballen des d'una òptica
econòmica propera a la d'aquest autor que la "forma d'aparell" - que és específica en aquesta etapa
històrica - no és de cap manera neutral, ni tampoc eterna.
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Aquesta segona raó es desenvolupa amb força en el cas anglès i a través de

l'empremta del primer director de la BBC, J. Reith.

3. La tercera raó és d'ordre polític i es basa sovint en l'argument de garantir a través

dels mitjans de comunicació la participació i el pluralisme. Des d'aquest punt de vista

s'atribueix a la televisió en els diferents ordenaments un rol fonamental en el

funcionament democràtic. "El servei públic té el deure d'ampliar la participació dels

ciutadans, de garantir la independència i l'objectivitat de la informació i l'obertura a

les diverses tendències polítiques, socials i culturals. La televisió pública és la gran

àgora moderna on es forma i es manifesta l'opinió pública"173.

Altres autors esmenten, entre les raons polítiques de la creació dels monopolis

públics de televisió, el control polític. En el cas anglès, per exemple, es parla de la

por dels governs de l'època que la radiodifusió comportés la disseminació "d'idees

subversives". Davant la proximitat del comunisme i del nazisme de la "inestable

Europa", les autoritats navals i militars van considerar essencial la prohibició a la

iniciativa privada de programes experimentals174.

4. La quarta raó és d'ordre jurídic i atribueix a la televisió una funció d'interès general:

la de garantir el dret a la llibertat d'expressió i d'informació sancionada per les

constitucions europees. La televisió pública és un gran mitjà d'execució d'un dret

constitucional, serveix per fer-lo efectiu i defensar-lo.

En paral·lel a aquestes raons per a la constitució dels diferents serveis públics de

televisió, també s'explica l'existència dels monopolis estatals des del punt de vista de la

lògica econòmica. Cesáreo, per exemple, assenyala en aquest sentit que "la intervenció

de l'Estat en els mass-media és sol·licitada pels aspectes econòmics i estructurals

d'aquests mitjans, així com per la seva rellevància social i pel seu paper en el conjunt de

la reproducció social"175. És el "model" mateix el que sol·licita aquesta intervenció: no és

172Blumler (1992); Richeri (1983); Raboy (1997).
173 RICHERI, G.: "La empresa de televisión hacia una nueva identidad" a La transición de la televisión
(pp. 45-73). Barcelona, Editorial Bosch, 1994 (1993).
174 Burrows, 1924 citat per HOOD, S. (1986): "Broadcasting and the public interest: from consensus to
crisis" a Communicating Politics. Mass communication and the political process. Leicester, Leicester
University Press.
115 Op.Cit.pA4.
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un accident que en gairebé tots els països europeus la ràdio i la televisió hagin estat

creats sota l'ègida directa de l'autoritat pública i que només recentment s'hagin obert al

capital privat.

Des d'aquesta perspectiva, la intervenció pública no altera els trets prominents ni la

lògica del "model", la qual cosa depèn del mode de producció; més aviat, perfecciona i

legitima la funció social del "model". Aquest fet porta a la tendència a conferir a aquests

aparells V status d'un "servei públic", denominació que malgrat tot acaba enfosquint les

verdaderos necessitats de classe a la qual serveixen176.

El que afirmen aquests autors és que, per diferents camins i motivat per raons diverses,

els diversos països europeus creen els monopolis públics de televisió sota unes

condicions similars i també que s'ha arribat a una situació de crisi, no només material

sinó també conceptual, del "servei públic" de televisió. Aquesta crisi ha tingut un abast

diferent i ha afectat àmbits diversos però ha tingut com a denominador comú la pèrdua

de legitimitat del monopoli del servei públic de radiodifusió.

Així, es reconeix de manera generalitzada que la privatització a Europa comença l'any

1954 amb la creació de la Independent Television (ITV) al Regne Unit, una cadena

d'abast estatal formada per diferents institucions televisives regionals amb un mandat de

servei públic però gestionades per la iniciativa privada. En aquesta solució proposada ja

es mostra com la crisi al Regne Unit precisa de solucions que donin compte de la

diversitat territorial del país i la proposta primera és la de descentralitzar l'activitat

televisiva i desvincular-la de la titularitat pública.

A partir d'aleshores i per motivacions diverses es comença a produir la ruptura dels

diferents monopolis estatals de televisió. En alguns casos a causa de la competència amb

emissores de televisió que emetien des de l'estranger (a Bèlgica); a través de la

competència entre les cadenes televisives dins el mateix servei públic i de la privatització

del primer canal de televisió pública (a França); a través de la competència entre televisió

pública i privada (a Anglaterra des de fa molt de temps, a Itàlia, a Finlàndia); a través de

la introducció de noves tecnologies (a molts països d'Europa central amb el projectat

ll6Op.Citp.44.
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satèl·lit luxemburguès)177 i a través de la constitució de xarxes nacionals de televisió

controlades per un sol editor a partir dels acords instituïts entre les televisions locals (a

Itàlia) o després de la democratització i l'aparició de les televisions autonòmiques (a

Espanya).

2.2.3. La valoració de l'activitat televisiva i la noció de "qualitat" implícita a les

diferents interpretacions del Servei Públic

La noció de "qualitat", com s'ha comentat, és una noció relacional en el sentit que el

que avalua és la relació establerta entre les característiques d'un determinat objecte, la

televisió, en aquest cas, respecte dels estàndards o dels valors existents en una època

determinada. Malgrat que no sempre es parla en termes de "televisió de qualitat" la noció

de servei públic dels diferents ordenaments fa referència als objectius generals que han de

guiar l'activitat televisiva.

Malgrat l'existència d'aquests estàndards, rarament s'ha avaluat l'activitat televisiva en

funció de l'assoliment o no de les funcions o objectius assignats. Efectivament la

valoració de l'empresa de televisió segons criteris d'utilitat pública també és una

avaluació relacional, tal com implícitament reconeix G. Richeri: "la convalidació de la

intervenció pública en l'activitat televisiva depèn, en el pla formal, de la possibilitat de

controlar la correspondència entre les funcions que legitimen explícitament la presència

pública en el sector (i els objectius operatius connectats) i l'efectiva pràctica de les

empreses de televisió públiques"178.

Tal com reconeix el mateix autor, fins i tot en els casos on hi ha un ampli consens sobre

el fet que la televisió és una emanació del poder públic, no s'ha preparat un sistema de

criteris adequat per controlar, verificar i valorar les prestacions dels organismes públics

televisius. Els sistemes de valoració de l'activitat televisiva, com en altres sectors

d'activitat, es basen en criteris i mecanismes que posen en evidència les particularitats

177 Richeri 1983;15.
178 Richeri, G.:, "La empresa de televisión pública hacia una nueva identidad" a La transición de la
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nacionals de les polítiques de reglamentació. Malgrat aquesta diversitat, la comparació

dels sistemes de valoració utilitzats en alguns països permet a l'autor extreure quatre

criteris recurrents per valorar el nivell de les prestacions en el camp televisiu:

1. En primer lloc, l'eficàcia valora la mesura en què s'han assolit els objectius. Establerts

aquests objectius, es mesura a través d'anàlisis qualitatives (com la comissió del

Broadcasting Standard Council del Regne Unit, que avalua els continguts considerats

violents o pornogràfics) o quantitatives (el cas del Conseil Superieur de

l'Audiovisuel, que valora el percentatge de programes de ficció emesos d'origen

francès) el grau d'assoliment dels objectius.

2. Una segona mesura és l'eficiència que valora els recursos utilitzats per assolir els

objectius o els resultats. Normalment es tracta d'indicadors quantitatius que tenen una

funció comparativa i que permeten valorar tant els recursos utilitzats o el grau

d'utilització de les instal·lacions i estructures.

3. La tercera mesura és la pertinença. Aquest criteri valora en quina mesura l'assoliment

d'alguns objectius produeix efectes col·laterals no desitjats. Per exemple es recull el

cas de l'emissió, a les cadenes catalana, basca i gallega, destinades a defensar i

estimular les respectives cultures "nacionals", de la sèrie Dallas, o el cas de les quotes

de programació de producció pròpia al cas de la televisió francesa malgrat la

davallada d'interès per part dels espectadors i en conseqüència dels ingressos

publicitaris.

4. L'equitat valora en quina mesura l'aplicació de les mateixes regles i objectius

indistintament a institucions o persones diferents acaba provocant discriminacions.

Aquest ha estat el debat, per exemple, sobre els sistemes impositius proporcionals que

no penalitzen tant les petites empreses.

Malgrat l'establiment d'aquests quatre criteris, en la literatura especialitzada, quan es

parla dels objectius de la televisió, es distingeixen dos models tradicionals (públic i

privat) a partir dels quals s'examinen les diferents polítiques aplicades i els criteris de

qualitat implícits. Malgrat tot, cal assenyalar que el problema de mesurar sistemàticament

televisión p.55.
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les prestacions de la televisió pública només s'ha plantejat al Regne Unit, on tampoc ha
• " A • 179tingut gaire exit .

2.2.3.1. Els dos models tradicionals i les nocions de "qualitat"

Tot i que a Europa els dos models de televisió - pública i privada - tenen una existència

cronològica més o menys delimitable i que se succeeixen en el temps, no es tracta de

fenòmens tancats i exclusius temporalment (fi dels monopolis públics seguit de la

instauració de la televisió privada) sinó que després del desmantellament dels monopolis

públics de televisió es produeixen situacions de coexistència - sovint difícil - entre els dos

models de televisió que configuren paisatges audiovisuals molt diversos a l'interior dels

diferents països.

Tradicionalment, però, es consideren dos models bàsics d'organització del mitjà televisiu

a partir dels diferents objectius assignats. La diferència en l'assignació dels objectius

permet identificar valors, estàndards últims a partir dels quals avaluar la "qualitat

televisiva".

- Per una banda, es parla d'un model de televisió de servei públic, creat i desenvolupat

sota el monopoli de l'Estat que exclou les regles del mercat i els mecanismes de la

competència. Aquest model de televisió es finança per subvenció directa o a través

del cànon d'abonament i el seu objectiu principal - identificable amb els estàndards

últims - és "la diversificació del servei a través d'una pluralitat de canals i de la

qualitat dels programes; els objectius (implícits o explícits) són, segons els diferents

punts de vista, informar, educar i divertir, o bé el de formar i organitzar l'opinió

pública o també el de reproduir la ideologia dominant"180.

Establerts aquests objectius - els criteris d'excel·lència de què s'ha parlat anteriorment

- l'assoliment de la qualitat o l'eficàcia del sistema televisiu, segons Richeri, es

mesuraria en termes d'aconseguir l'estàndard últim, és a dir, la diversificació del

179 Richeri, G.: Op.Cit. p.57.
180 Richeri, G.: Op.cit.p. 8.
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servei a través de la pluralitat de canals i de la qualitat dels programes, és a dir, en

termes de rendibilitat socio-cultural i/ o política.

La construcció dels "serveis públics" nacionals coincidents amb les fronteres dels

Estats sota els quals s'organitzen els monopolis públics de televisió engloba sota un

mateix bloc nocions que a la llarga seran problemàtiques i una de les raons de la

pèrdua de legitimitat política dels serveis públics de televisió. Així, sota l'impuls

regulador dels diferents estats europeus s'equiparen les televisions estatals a les

televisions nacionals - fet que crea una controvèrsia de primer ordre en els Estats, en

els quals les fronteres estatals no coincideixen necessàriament amb les nacionalitats del

seu territori - .

- Per una altra banda i corresponent al segon model, es troben les televisions

organitzades segons el model privat, condicionades per la lògica del mercat i les

regles de la competència entre les cadenes per aconseguir el finançament publicitari.

L'objectiu fonamental és aconseguir els índexs d'audiència més elevats per la qual

cosa s'estableix un sistema de competència que afecta l'organització interna de la

cadena i els continguts. L'assoliment de l'objectiu - l'excel·lència - és la consecució

de les taxes d'audiència més elevades, o sigui, es mesura en termes de rendibilitat

econòmica. Aquesta concepció es reprodueix en alguns discursos sobre la "qualitat

televisiva".

Com subratllen Rowland i Tracey181, en el fons es tracta de dos models oposats d'ordre

polític i social que impliquen diferents concepcions dels drets i les llibertats

democràtiques, idees diferents sobre la relació entre la cultura i l'economia. "Un model

comporta la idea que per mantenir el benestar general de la població els polítics no

només tenen el dret sinó el deure de prendre decisions estratègiques i intervenir a través

de les institucions corresponents, (...). Aquestes intervencions i segons la concepció

implícita en aquest model, garanteixen la varietat, la seriositat, la qualitat i la

independència dels programes més que cap altre sistema182.

181 ROWLAND, W. D. i TRACEY, M. a "Worldwide challenges to public service broadcasting" publicat
a la revista Journal of Communication 40 (2), pp.8-27.
182 Com es veurà, en alguns discursos la noció de qualitat apareix, com en aquest cas, com una noció
"donada per descomptat" que no precisa, per part dels autors, més explicacions ni especificacions.
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A diferència d'aquest primer model, el segon model manté la idea que la regulació a

través de la política pública no es ni justa ni necessària. S'afirma que ni l'Estat ni cap

institució subsidiària, no importa el grau d'autonomia que tingui, té dret en una societat

democràtica de fer eleccions en nom dels seus ciutadans, més que el dret de dir-los quins

llibres o quins diaris han de llegir. En aquest segon model el que més importa és la

"sobirania del consumidor".

Aquest model s'estén gairebé per tots els països d'Europa occidental. L'exemple del

Regne Unit permet identificar les tendències en la interpretació de la noció de "servei

públic" que es produeixen amb èmfasi divers arreu d'Europa.

2.2.3.2. La noció de "servei públic" i de "televisió de qualitat" al Regne Unit

La noció de servei públic al Regne Unit resulta de gran interès perquè afegeix una

especificitat pròpia a les raons generals sobre la pertinència del servei públic en la

construcció de la noció de "qualitat televisiva": per una banda, en el context de la

reflexió anglesa, la noció de servei públic apareix indestriablement lligada tant a la idea

de qualitat com a la idea de cultura. Per una altra banda, han estat els teòrics anglesos,

tant des de la universitat com des de diverses institucions públiques i privades de recerca

(especialment el BRU i el BFI) els qui han elaborat en profunditat la noció, els àmbits i

les mesures d'avaluació de la "qualitat televisiva" vinculada al servei públic.

La formació i l'evolució del servei públic de televisió al Regne Unit van molt lligades a la

noció de "qualitat", que és utilitzada per valorar la programació oferta per les diferents

cadenes i a la noció de "cultura", entesa aquesta des de la perspectiva de la funció

cultural de la televisió i el tipus d'experiència que s'ofereix als telespectadors.

Pel que fa a la noció de "qualitat televisiva" el debat que es planteja al Regne Unit és, en

primer lloc, un debat sobre els estàndards que han de permetre mesurar o valorar la

consecució de la qualitat o excel·lència a partir de les funcions que es considera que

acompleix o hauria d'acomplir el mitjà televisiu a les societats contemporànies.

Cal tenir en compte, per entendre la presència i les connotacions que adquireix el terme

"cultura" en el debat anglès sobre la televisió, que aquest terme es desenvolupa en una
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era pretelevisiva i que es defineix en relació a la cultura popular i amb una finalitat

educativa de promoció social. Per exemple és característic del debat la presència de la

dicotomia entre alta cultura/baixa cultura a partir d'intel·lectuals com R. Williams183, la

revalorització de la cultura popular (o common culture com precisa P. Willis) i el

reconeixement de la pluralitat de la cultura existent en el context social (una visió de

matriu antropològica)184.

A partir de la publicació del seu llibre, Television: technology and cultural form , en el

qual explora tant la dimensió fenomenològica del mitja (l'experiència del telespectador i

de la seva gratificació) com l'estètica (l'especificitat del discurs televisiu com a

llenguatge), el debat sobre la idea de cultura s'ha vist enriquit al llarg de l'evolució del

context i els canvis en la regulació de la televisió.

2.2.3.2.1. L'èmfasi en els continguts i la cultura

La política programàtica de Reith, el primer director general de la BBC, es basava en

l'assumpció d'una homogeneïtat cultural entesa no en el sentit que tothom fos igual sinó

que la "Cultura" era única i indiferenciada. Reith estava decidit a evitar la mediocritat

que considerava que es desprendria de la llibertat d'elecció que donaria l'increment de

l'oferta de canals. Al 1924 va escriure "Se'ns diu de tant en tant que oferim el públic allò

que nosaltres creiem que el públic necessita - i no allò que al públic vol - però pocs saben

el que volen i molt pocs saben el que necessiten"185,

La concepció aristocràtica i paternalista en el terreny de la cultura de Reith va portar a

organitzar plafons d'experts per establir, per exemple, els cànons del bon gust en

183De fet el mateix Williams estava involucrat als anys 40 en l'organització i realització d'una sèrie de
cursos de formació per a adults, basats en temes com les arts visuals, el cinema, els diaris, la publicitat,
els còmics, la radio, etc. Quan molt més tard, entre 1968 i 1972, Williams col·laborava en el setmanari
de la BBC The Listener va adoptar, de manera coherent amb la seva formació d'intel·lectual-formador,
una aproximació que explorava les connexions entre "el variat corpus de la programació i la frenètica
vida quotidiana a la qual, d'alguna manera, es refereix" . Citat per O'Connor (1989: 121) a
GIACCARDI, CH. (1997).
184 En aquest sentit és simptomàtica la denominació de la televisió anglesa com factual television que
marca l'adherència al real. REFER
185 Citat a CURRAN, J. i SEATON, J. (1981): "Social revolution?" a Power without responsibility. The
press and the broadcasting in Britain. Londres, Routledge, 1991.
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música, o la pronunciació correcta. El seu objectiu era donar autoritat als valors

culturals, no representar els interessos dels oients.

El Comitè Crawford (1925) va convidar Reith a formular el seu punt de vista sobre els

interessos de la radiodifusió. En el manifest de Reith, es considera que el servei de

radiodifusió no ha de tenir només finalitats d'entreteniment sinó que té la responsabilitat

de fer arribar al nombre més elevat de llars possible i en la seva màxima capacitat allò

que era "millor" en cada àmbit del coneixement, l'esforç i les realitzacions humanes.

La radiodifusió havia de preservar un elevat to moral - evitar allò vulgar i dolorós - i

orientar el gust públic més que acontentar-lo. Una de les afirmacions contingudes en el

manifest de Reith sobre el servei públic esdevé, gairebé vuitanta anys més tard, de gran

actualitat: "Aquell qui s'enorgulleix de donar allò que pensa que el públic vol està sovint

creant una demanda fictícia de nivells més baixos que aleshores podrà satisfer"186.

La radiodifusió tenia un paper educatiu i els emissors havien desenvolupat contactes amb

els grans moviments educatius i les institucions de l'època per tal de desenvolupar la

utilització del mitjà radiofònic i estimular la difusió del coneixement.

P. Scannell assenyala que en la concepció de Reith es troba la defensa del "servei públic"

com una força cultural, moral i educativa per a la millora del coneixement, el gust i les

formes i aquesta ha estat una de les maneres com tradicionalment s'ha entès aquest

concepte. Fins aquí les funcions culturals.

2.2.3.2.2. L'èmfasi en la construcció nacional

La BBC s'estableix com un monopoli regulat per l'Estat al 1927 i el seu mandat original,

instaurat als seus documents fundacionals era proveir "un servei nacional en interès

públic". Aquesta tasca és interpretada per la BBC com el deure de donar un servei que

fos universalment accessible a tothom que visqués al Regne Unit. Aquest servei

s'estableix sota el principi de la varietat de programes, de manera que la missió de la

BBC es concentra en la diversitat de programes distribuïts en canals a nivell nacional.

186 Reith 1925:3 citat per Scannell 1990: 13 a GOODWIN, i WHANNEL, 1990.
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"Com a servei nacional, la radiodifusió podia integrar totes les classes de la població.

Podia ser un instrument poderos per promoure la unitat social particularment a través de

la retransmissió de les cerimònies i funcions nacionals" - Reith cita el discurs de George

V a l'inauguració de l'Exposició de l'Imperi Britànic, la primera vegada que es va sentir

el rei per la ràdio - que tenia l'efecte de "fer la nació una sola persona".

A través de donar un accés universal a tot tipus d'esdeveniments públics i cerimònies, la

radiodifusió actuaria com una mena de "ciment social" que uniria la gent en l'idioma

comú de la vida pública nacional187. Aquest servei pressuposava una "comunitat

nacional" els interessos generals de la qual la BBC tenia el deure de servir.

El concepte de "servei públic", segons Reith, tenia com element central un ideal del

paper de la radiodifusió en la formació d'una opinió pública informada i raonada com una

part essencial del procés polític en la societat de masses. Fins el moment d'elaboració de

l'informe de Reith, l'oficina de correus havia prohibit a la BBC tractar qüestions de

controvèrsia pública. "La BBC, davant diferents interessos sectorials, es considera a si

mateixa com un àrbitre imparcial en les diferents demandes existents, avalua la seva

importància relativa i actua en conseqüència"188.

En resum, com recull Scannel, es tractava d'una tasca de representació democràtica en el

terreny de la cultura més que en el terreny de la política. La tasca consistia a crear una

cultura comuna que s'adrecés al conjunt de la societat i que pogués ser compartida per la

gent de diferents backgrounds, amb diferents gustos i interessos189.

187 Aquesta funció de la radiodifusió és redescoberta seixanta o setanta anys més tard per Dayan i Katz
(1995): La historia en directo. La retransmisión televisiva de los acontecimientos. En el cas dels EUA
es confereix al cinema aquesta funció de fonamentació social, de creació de la mitologia i dels
estereotips compartits pels americans, individus provinents de cultures, tradicions i idiomes tan
diferents. S'assenyala sovint que sense el cinema i els moderns mitjans de comunicació de masses - la
ràdio - no hagués estat possible la creació d'una nació, en termes d'identitat comuna, en un territori tan
gran.
188 BBC Yearbook. London, BBC Publications. (1933: 37)
189 Scannell 1996: 24
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2.2.3.2.3. La crisi del binomi públic-nacional i el sorgiment del "compromís amb la

realitat" com a valor

"Als anys 30, Reithpensava i sentía la BBC com si es tractés d'una espècie d'església

nacional, els seus productors els capellans i ell mateix una espècie de cardenal o papa,

de vegades potser fins i tot elMesies" 19°.

K. Kumar resumeix la concepció de "servei públic" de Reith: "malgrat que era possible

resistir-se a la identificació de la BBC com una secretaria de l'Estat, persistia l'associació

del "servei públic" amb el servei a l'Estat considerat com l'encarnació de l'interès

nacional o interès públic. Ja que 'Estat' s'equiparava a 'Nació' i 'Nació' a 'Públic', la

BBC era una institució de servei públic"I91.

En aquella època la BBC era allò que Reith considerava que era important i, com recull

K. Kumar, consistia a "construir la BBC com una església cultural. La política no

importava: la filosofia, la religió, la música, la poesia i la ficció lligat amb l'entreteniment

lleuger, sí."

Efectivament, la tasca de ciment social pressuposa una societat dividida que assoleix una

certa unitat en determinades ocasions, però existeixen fissures. Els crítics de la filosofia

d'aquesta etapa de la BBC assenyalen dos eixos que qüestionen la unitat aparent: la regió

i la classe; és a dir, una qüestió d'organització territorial de l'Estat i una altra

d'organització econòmica. S'acusa la BBC d'estar permanentment orientada, inclinada

vers el sud-est d'Anglaterra, amb una actitud metropolitana que considera la resta del

país com culturalment inferior a la cultura de la metròpoli i que sistemàticament ignora i

marginalitza els interessos culturals d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.

190 A.SMITH (1986): "Licences and liberty" a The BBC and the public service broadcasting.
Manchester, Manchester University Press,
191 A "Public Service broadcasting and the public interest" a The BBC and the public service
broadcasting. Manchester, Manchester University Press, 1986: 46-61.
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Tal com recull P. Scannell192, aquesta crítica ha estat tan persistent que en una recent

definició dels seus objectius, la BBC ha declarat que "la British Broadcasting

Corporation no es la London Broadcasting Corporation"; la qüestió de la representació

regional de la BBC encara avui és un tema candent.

La representació de classe també és una de les qüestions que han format part del debat

sobre el servei públic dut a terme per la BBC. Scannell afirma que la BBC sempre ha

estat colonitzada per homes blancs, de classe mitja (i de mitjana edat) amb un alt nivell

educatiu193. Abans de la guerra, la classe treballadora no era representada pels programes

d'abast nacional si no era com a "víctimes" en documentals de temàtica social i algun

retrat sobre l'estereotip de "l'home del carrer". Només als programes de les televisions

regionals del nord del Regne Unit, on hi ha una àmplia audiència de classe obrera, es va

fer un esforç per fer programes sobre i per a aquest sector194.

Difícilment es podia dir que la BBC representava la Gran Bretanya i encara menys que

s'hi adreçava. La concepció del seu rol com a guardià de l'alta cultura i la moralitat i la

negació autoimposada a parlar de les qüestions controvertides anava contra una

implicació vertadera amb els diferents i variats sector socials. Després de la segona

guerra mundial, la BBC comença a ser conscient de la seva falta de compromís i es

comença a insinuar el "compromís amb la realitat social, política i cultural" com un dels

valors del "servei públic de televisió".

2.2.3.3. Crisi del "Servei Públic de Televisió" i noves concepcions de "qualitat"

La crisi dels monopolis públics de televisió i de la noció de servei públic sota la qual

estaven articulats és una crisi interna als diferents Estats europeus que, des de diferents

punts de vista i en representació de diferents grups socials i/o polítics, qüestionen els

tipus de representacions ofertes per la televisió. Les principals crítiques van enfocades a

les nocions de cultura que prevalen en el discurs, la representació política en termes

mOp.Cit. 1996:27
193 Op.Cit. 1996: 27
194'Al 1956, Hoggart publica The uses of literacy, que va ser un autèntic best-seller acadèmic, que
pretenia legitimar una tradició cultural autènticament obrera que dóna visibilitat a elements de la cultura
popular anglesa allunyada dels temes i personatges del sud d'Anglaterra.
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ideològics i en termes territorials de centralisme i també la representació de classe. La

crisi dels monopolis de televisió es veu agreujada per les decisions adoptades per la UE

de liberalitzar el sector de la televisió a partir de l'aplicació de les llibertats bàsiques

aprovades (llibertat de circulació de béns, de persones, de serveis i de capitals).

A partir d'aleshores s'obre la porta a la liberalització del mercat, fet que comportarà que

en les nocions de qualitat televisiva existents fins aleshores s'hagi d'incloure una

dimensió transnacional en la seva definició i preservació. Alguns discursos sobre la

qualitat televisiva que es presenten en el següent capítol recullen aquestes consideracions

sobre la qualitat.

2.2.3.3.1. La crisi a l'interior dels Estats

La successiva crítica al monopoli del servei públic de televisió és una crítica política (per

part dels partits de l'oposició, que critiquen els continguts televisius en termes de

propaganda governamental), una crítica social (són cada vegada més nombrosos els

sectors de la població que no troben el seus interessos representats i les seves necessitats

ateses i una crítica cultural (es considera que la noció de cultura i la funció educativa de

la televisió es basa en una noció obsoleta de cultura i de reverberació dels cànons) que

adopta diferents matisos segons els països195.

El paper de les noves tecnologies

L'anomenada "irrupció" de les noves tecnologies és sovint exagerada, malgrat ser la raó

més citada per explicar el canvi ocorregut en els monopolis públics de televisió. Cal tenir

en compte que, sense unes condicions prèvies de crisi conceptual del servei públic,

195 RICHERI (1983) considera que la crisi del servei públic arrenca del contrast entre la maduresa que
havien adquirit els moviments i les reivindicacions socials, posades de manifest en les lluites obreres i
estudiantils, i la consideració del paper instrumental i partidista que s'atribueix als mass-media i,
sobretot, a la televisió, malgrat estar considerada precisament com un servei públic. Considera aquest
autor que a partir d'aleshores el model de la televisió pública comença a donar senyals de crisi: per a la
classe dominant s'ha convertit en un instrument inadequat d'organització del consens, mentre que per a
les classes populars resulta cada vegada més un fre a les seves exigències de participació i de
socialització del coneixement i de la informació.
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principalment l'equiparació de l'interès públic amb l'interès de l'Estat, les noves

tecnologies no haurien tingut el paper que sovint se'ls atribueix.

Com assenyala G. Murdock, malgrat tot el que haurà de permetre l'anomenada revolució

digital, no s'ha d'exagerar la importància de les innovacions tecnològiques o assignar-los

un paper autònom i determinant en el procés de desenvolupament corporatiu. "Les noves

tecnologies creen noves oportunitats, però abans que les companyies puguin aprofitar tot

els seus avantatges, hi ha d'haver un canvi en el context polític que ampliï la seva llibertat

d'acció. I, en aquest sentit, la major força l'han tingut les iniciatives de privatització de la

dècada anterior196.

És a dir, si hi hagués hagut un acord social bàsic sobre els avantatges polítics, socials i

culturals del manteniment del monopoli, difícilment les noves tecnologies haguessin

tingut un paper tan protagonista.

Moltes vegades l'accent en el motor del canvi es posa en les necessitats de les empreses i

no tant en la fallida de les institucions públiques de televisió, malgrat que de vegades els

mateixos ens públics introdueixen de fet les noves tecnologies bé per respondre millor a

la competència de les televisions privades, bé per raons de naturalesa industrial (el cas

dels satèl·lits de difusió televisiva en directe, en els projectes de desenvolupament dels

canals televisius de fibres òptiques o en la utilització de noves tecnologies per

proporcionar serveis descentralitzats).

2.2.3.3.2. El paper de la UE en la crisi dels monopolis públics

Es reconeix la Sentència del cas Sachi com el cas que obliga els Estats europeus a

adoptar les llibertats comunitàries bàsiques aplicables al sector de la televisió197. A partir

d'aleshores la jurisprudència comunitària s'ha mantingut en la posició de què,

196 MURDOCK, g. (1990): "Redrawing the map of the communication industries" a Public
Communication. The new imperatives, p.3.
197 Aquest cas planteja al Tribunal de Justicia de la Comunitat als anys setanta la qüestió del monopoli en
el sector de la radiodifusió en el sentit que anava contra les normes comunitàries en impedir la
competència en el mercat de l'emissió de programes televisius i publicitaris. Sentència del cas Sachi (30
d'abril de 1974).
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independentment d'allò que cada estat decideixi sobre el manteniment del monopoli de

les televisions públiques, són aplicables al sector les llibertats comunitàries bàsiques198.

L'adopció d'aquestes llibertats en el cas del sector televisiu va portar al desenvolupament

d'una televisió plenament comercial amb la finalitat dominant de l'obtenció dels beneficis

i les televisions públiques europees es veuen abocades a escollir entre seguir la mateixa

filosofia de producció i de programació que les cadenes privades o mantenir la tradició

de preocupació pel "servei públic" interpretat en els termes que s'ha esmentat, El resultat

d'aquesta tensió degenerarà en la crisi generalitzada de les televisions públiques.

Als anys vuitanta es va plantejar aleshores si la CEE havia de ser competent per

intervenir en el sector audiovisual, tenint en compte que sempre s'havia considerat la

televisió com a part de la política cultural i, per tant, competència dels estats nacionals i

no de la CEE.

La Comissió, presidida per Jacques Delors, va resoldre el dilema considerant

I'audiovisual sobretot des del punt de vista industrial (no cultural) i d'aquí deriven les

principals línies d'actuació: la Directiva Televisió Sense Fronteres (1989) i el programa

MEDIA (Mesurespour le dévéloppement de ¡'industrie audiovisuelle) per al foment de

la indústria de continguts audiovisual europea, amb quatre àmbits fonamentals de

protecció: els nous sistemes de cofinançament, la producció, la distribució dels productes

i la formació de professionals en el sector. La dècada va acabar amb la liberalització de la

indústria europea de la televisió, objectiu que pretenien els operadors privats.

Conclusió de la internacionalització:

La introducció de nous actors en el sector provoca un debat sobre la noció del servei

públic i, indirectament, sobre la televisió de qualitat, que només al Regne Unit apareix

com un terme a debat en ser introduït en la legislació. La internacionalització del sector

198Les llibertats econòmiques fonamentals impliquen la lliure circulació de béns que imposa l'eliminació
dels obstacles tècnics que s'oposen a la plena difusió d'algun tipus d'emissió (televisió via satèl·lit o
televisió d'alta definició); la lliure circulació de persones, que involucra els periodistes, actors i personal
del sector; la lliure circulació de serveis, que precisa la possibilitat de poder emetre els mateixos
programes a espais diferents dels d'origen i la lliure circulació de capitals, que esdevindrà l'element
essencial per a la formació dels grans grups multimedia. Veure MUÑOZ MACHADO (p.41-42).
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televisiu, tant a nivell econòmic com a nivell polític, planteja si els objectius que han de

guiar la programació de les televisions públiques haurien de continuar en mans dels

governs dels diferents països o si hi hauria d'haver unes instàncies superiors de regulació

mínima, de manera que en la definició del "servei públic" i, indirectament, dels estàndards

de qualitat, intervinguessin els òrgans reguladors europeus.

Com recull Barker199, l'estratègia de l'equiparació en continguts entre la televisió pública

i la televisió privada porta a una dissolució de la varietat i la "qualitat" i una pèrdua de

l'especificitat de la televisió pública; l'estratègia de mantenir-se al marge de la

competitivitat transforma la televisió pública en una televisió marginal i minoritària que

marginalitza tant la institució com els programes. Ambdós casos comporten una pèrdua

de la legitimitat de la televisió pública: en el primer perd la seva especificitat i legitimitat

si ha de tenir un contingut equivalent al de la televisió privada, i competeix amb aquesta

pel mateix tipus de finançament i en el segon cas perd la legitimitat si té un públic

telespectador reduït i en canvi és finançada pel conjunt del públic a través dels impostos

de manera directa (cànon) o indirecta (partides dels pressupostos de l'Estat).

2.2.3.3.3. Les vies de sortida: privatització i canvi de mentalitat en la televisió

pública

Malgrat les diferents opcions adoptades pels governs de cada país i els matisos que

adquireix el desmembrament dels monopolis públics es parla en general d'una fase

monopolista, una fase comercial i una fase "financera" en el camp televisiu200. En

general, però, es parla de "privatització" de l'activitat televisiva, encara que aquest és un

terme força confós201, que defineix com un moviment multidimensional amb quatre

components diferenciats: la desnacionalització, la liberalització, la comercialització del

sector públic i l'adaptació del context de regulació202.

199 BARKER, CH. (1997): Global television. An introduction. Massachusetts, Blackwell Publishers,
Massachusetts.
200Veure RICHERI, G.: La transición de la televisión. Dimensiones, problemas y estrategias.
201Murdock aclareix que el terme privatització fa referència a "qualsevol forma d'intervenció pública que
incrementa el tamany del sector del mercat en les indústries de la comunicació i de la informació i que
dóna als empresaris que hi operen una major llibertat de maniobra".
202Veure MURDOCK, G. (1990): "Redrawing the map of communications Industries: concentration and
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El canvi de mentalitat no és degut únicament al significatiu sorgiment de la iniciativa

privada en el sector de la televisió sinó principalment a la introducció de la perspectiva

econòmica i de la lògica de T obtenció del màxim benefici a la gestió de totes les

televisions, incloses les de titularitat pública, que porta al que s'ha anomenat sovint

"l'oblit" de la missió del servei públic203,

El canvi de mentalitat afecta no només el sector de la televisió sinó també els polítics de

cada país en la consideració que adquireixen del mitjà. Així, Melody recull el fet que "el

renovat interès per les telecomunicacions mostrat pels polítics nacionals no sorgeix d'un

reconeixement sobtat que el servei universal ha de facilitar la democràcia participativa i

l'eficiència econòmica a nivell local i nacional; més aviat es tracta del reconeixement que

la infraestructura de les telecomunicacions esdevé un sector crucial que afecta la

competitivitat i l'eficiència del conjunt de l'economia nacional en el conjunt de

l'economia global"204.

Aviat es reconeix al sector de la comunicació la capacitat de dinamitzar l'economia.

L'interès en el sector de la comunicació ja no es troba estrictament en la televisió, en la

producció de programes com a indústria, sinó en la consideració de la televisió com a

"simple" suport publicitari amb beneficiaris externs al món de la televisió, de manera que

la introducció de les "noves tecnologies", presentades com eines per a la democratització

i la universalització del servei esdevenen elements de multiplicació exponencial del

negoci, és a dir, "simples" instruments per a l'increment del benefici.

Així, Atkinson205 assenyala que "El cable i el satèl·lit eren considerats com imperatius, no

com a mitjans d'incrementar el nombre de canals de televisió sinó com a mitjans de

ownership in the era of privatization" & Public Communication. The new imperatives. Future directions
for media research. Ed. per Ferguson. London, Sage.
203 En aquest sentit són significatius els llistats de les "noves obligacions" de les empreses de televisió
que es redacten des de diferents àmbits als anys vuitanta i noranta. Per exemple, G. Richeri assenyala
alguns objectius per a les empreses de televisió que són objectius empresarials que no tenen res a veure
amb la filosofia del "servei públic": obtenir "avantatges competitius; trobar noves oportunitats de
creixement fora del mercat d'origen; aprofitar la pròpia experiència en mercats "verges"; aprofitar la
conjuntura que afavoreix unes divises respecte a unes altres; obtenir economies d'escala que no es
puguin aconseguir en els mercats nacionals d'origen; escapar de les normes anti-trust nacionals, etc."
Veure La transición de la televisión.
204 Melody, W.H. (1990:25).
205 Atkinson, 1997.

165



La Noció de "Qualitat Televisiva" des de la Perspectiva del Servei Public

desenvolupament de noves infraestructures que podrien promoure el desenvolupament

econòmic i la competència de la indústria nacional (...), les tecnologies de la comunicació

i de la informació eren considerades com a factors de creixement econòmic".

El canvi de mentalitat que s'opera en la televisió pública europea es pot caracteritzar a

través dels següents paràmetres:

1. La introducció de criteris d'eficiència en la gestió de la televisió. Tal com assenyala

Atkinson, la introducció de criteris d'eficiència i de productivitat en aquest sector no

és dolenta en si mateixa, de fet és el que s'espera de qualsevol institució pública, "la

qüestió és si en aquest procés cap a l'eficiència i la productivitat els objectius a partir

dels quals es va crear la televisió pública han estat deixats de banda", de manera que

les institucions de la televisió pública se situen en l'òrbita comercial i consideren les

seves obligacions de servei públic com un handicap competitiu206.

2. La introducció de tecnòcrates que utilitzen criteris d'eficiència en la producció de

programes - i l'eficiència es mesura en funció dels resultats en un temps determinat -

de manera que s'escurça el temps que es dedica als projectes i a la formació dels

professionals.

3. Una altra conseqüència provocada pel canvi de mentalitat de la televisió pública ha

estat l'externalització de la producció, plantejada inicialment com una forma

d'abaratir la despesa i que ha estat una forma de deixar de banda els objectius de

servei públic per part d'algunes cadenes de televisió i subordinar-los al

desenvolupament d'activitats comercials per tal d'obtenir majors ingressos

publicitaris.

Des del punt de vista del servei públic no és el mateix treballar en una televisió on,

més o menys i de maneres diferents es treballa des de la consciència de formar part

d'una institució pública, subvencionada per l'erari públic i amb vocació de servei

públic, que delegar la producció de programes a empreses externes a la televisió on

impera una lògica d'obtenció de benefici, en competència amb altres productores. En

aquest sentit, Tracey recull la "pèrdua de la consciència del servei públic com una de

206 Com és el cas de les declaracions recollides en l'anàlisi d'Atkinson, d'un dirigent de la televisió
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les conseqüències que té l'externalització de la producció a empreses que no teñen

cap objectiu de servei públic sinó de supervivència econòmica207.

Aquest canvi de mentalitat fa que cada vegada més les televisions públiques i la noció de

"servei públic", sota la qual mantenen la titularitat de les institucions inserides de ple en

la lògica del mercat i de la competència, avaluïn la qualitat en termes d'eficiència

econòmica i de rendibilitat i els objectius pròpiament de "servei públic" des d'una

perspectiva social i ètica siguin considerats com un handicap competitiu.

L'agreujament de la crisi del "servei públic": l'era digital

La crisi en què es troben les televisions públiques, arran de la progressiva liberalització

dels mercats en què operen i de la introducció de lògiques que sobrepassen els seus

àmbits propis d'emissió, es veu agreujada davant l'adveniment del que s'ha anomenat

"era digital".

Tal com recullen G. Larrègola, E. Prado i M. Moragas, "l'etiqueta d'era digital s'utilitza

com una mena de metàfora que tracta de designar un estadi del canvi tecnològic presidit

per la convergència entre tres branques industrials com les telecomunicacions, la

informàtica i els mitjans de comunicació que, en l'estadi precedent, tenien vides

autònomes. Aquest fet és el que caracteritza l'anomenada societat de la informació208".

La progressiva tecnificació a què es veu abocada l'activitat televisiva precisa

d'importants injeccions de capital que obliga encara més, a les televisions públiques i

privades, a endinsar-se en l'òrbita del mercat si es pretén no quedar al marge. Segons

Moragas i Prado, exigeix a les televisions públiques l'adopció de polítiques

qualitativament diferenciades si no volen continuar a remolc dels canvis que pateix el

sector i renunciar així a la seva especificitat i assenyalen que "les televisions públiques

noruega. ATKINSON, D. (1997: 27).
207ROWLAND, W. i TRACEY, M.: (1990): "Worldwide challenges to public service broadcasting" a
Journal of communication, 40 (2) Primavera.
208 "L'era digital: evolució tecnològica i desafiaments per a la televisió pública" a MORAGAS, M. i
PRADO, E.: La televisió pública al'era digital. (137-171). Barcelona, Ed.Pòrtic, 2000.
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hauran d'assumir noves dimensions empresarials i noves funcions"209 (...) Es tracta de

rendibilitzar l'indiscutible avantatge que tenen les televisions públiques europees en la

línia de sortida de la carrera digital, lideratge que els permet, fins i tot, oferir-se com a

"motors" de la indústria audiovisual i de comunicació del conjunt dels seus països"210.

La noció de servei públic, cada vegada més allunyada dels objectius socials, es troba,

com en les crisis anteriors, al mig de dues lògiques i dinàmiques oposades: per una banda

i des de la perspectiva econòmica se 1Í demana un increment de la inversió només per no

quedar al marge i poder tenir alguna possibilitat de sobreviure en un sector que

s'internacionalitza cada vegada més. Per una altra banda, el fraccionament del consum

dificulta encara més la possibilitat d'assumir la tasca de fornir de bagatges comuns i

constituents de les nocions de ciutadania, en els termes que sigui (identitats nacionals,

lingüístiques, etc.). Tal com recull M. Cormack, en l'anàlisi que fa sobre el cas del Regne

Unit, la televisió digital sembla més una amenaça que una salvació per a la televisió

pública211.

Ferguson assenyala en aquest sentit que la multiplicació de l'oferta que permeten les

noves tecnologies fa que les audiències es fragmentin i es privatitzin els processos de

recepció. Davant la continuada domesticació del consum mediàtic centrada en els

aparells televisius de la llar, els vídeos i els ordinadors, es crea una paradoxa "que

incrementa i subverteix la participació de l'audiència com un aspecte de la comunicació
f* * f*

pública, considerada cabdal dins el procés democràtic" .

Tot plegat fa que la funció de servei públic consistent a construir la nació (recordar

Reith, que parla de la televisió com a ciment social) perdi la seva vigència i els mitjans

deixen de ser elements de vertebrado nacional i d'operar com a eines per a la cohesió

social, la implantació i distribució d'una cultura comuna, el foment de les identitats

"nacionals", la creació del consens i la reproducció cultural. En la mesura en què cada

209 Op.Cit.p.62.2l.° Op.at. p.m.
211 CORMACK, M.(1999): "El repte digital de la televisió pública al Regne Unit" a Quaderns del CAC.
N°5 /juliol, 1999. Barcelona, Generalitat de Catalunya.
212 Op. Cit. nota 5,
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individu construeix la seva propia graella de programació en funció dels seus propis

interessos, es deixen de compartir referents comuns.
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2.3. La Televisió de Servei Public

En aquest segon apartat i davant el caos conceptual que genera l'intent de trobar

posicions intermitges sobre els continguts del servei públic en l'actualitat, es recullen

dues grans tendències:

- Per una banda, l'intent de reformular, des del punt de vista teòric, la noció de servei

públic a través de diferents propostes. Alguns autors ressegueixen la proposta de

l'esfera pública de Habermas213, per establir la funció de la televisió. Altres, des d'un

àmbit molt més pragmàtic, ressegueixen, sense esmentar-ho explícitament, la noció

de relacionisme apuntada en la primera part i fan una sèrie de propostes de "definició

de la situació", del marc en què opera la televisió en la societat contemporània enmig

dels fluxos internacionals de la comunicació, de la progressiva tecnificació, del paper

que té la informació en la societat contemporània i, sobretot, amb especial atenció a

les desigualtats que genera la comunicació.

- Per una altra banda, són cada vegada més nombrosos els discursos que posen èmfasi

en els continguts, tant en la seva producció com en la seva programació, com la via

que ha de permetre a les televisions públiques diferenciar-se de les privades. El

concepte utilitzat majoritàriament per fer-ne referència és el de la "televisió de

qualitat", que el discurs sobre la televisió pública apunta com el compromís de la

seva activitat.

En aquest apartat no es resseguirà aquest debat perquè desborda els objectius d'aquesta

tesi i els objectius particulars d'aquest capítol, que són la comprensió del context en el

213 Algunes aportacions recents interessants que interpreten i afegeixen matisos interessants a la noció
d'esfera pública de Habermas: ATKINSON, D. (1997): Public service television in the age of
competition especialment els capítols titulats "Legitimacy of public television in the era of the market" i
"The public television ideal"; GRIPSRUD, J. (1999): Television and common knowledge, especialment
el capítol titulat "Public Sphere"; SCANNELL, P. (1989) : Public service broadcasting and modern
public life; BARKER, CH. (1997) : Global Television especialment els capítols "What is global
television?" i "The politics of television". Més crític sobre els principis de la modernitat que remarquen
la importància d'una esfera pública democràtica separada del poder econòmic i de les institucions de
l'estat, Bauman proposa substituir els valors del projecte de la Modernitat, la llibertat, la igualtat i la
fraternitat pels de llibertat, diversitat i tolerància de la mentalitat postmoderna. Veure BAUMAN, Z.
(1991): Modernity and ambivalence. Cambridge, Polity Press.
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qual fa la seva aparició el concepte de la "televisió de qualitat" i la crisi del concepte amb

el qual se l'equipara. S'esmentaran alguns exemples en els quals la redefinició de la noció

de "servei públic" identifica el concepte de "televisió de qualitat" com una de les seves

característiques, algunes propostes sobre la definició de la situació a partir de la qual

seria possible redefmir la funció del servei públic en les diferents societats i entorns

concrets per passar a continuació a l'anàlisi del contingut de la noció "televisió de

qualitat".

En el discurs més radical sobre la televisió de servei públic i la reconceptualització de la

funció del mitjà televisiu a les societats contemporànies s'equipara de vegades

explícitament la noció de "servei públic" amb la noció de qualitat televisiva. Altres

vegades, el contingut que s'elabora sobre les noves funcions i els nous valors que haurien

de guiar l'activitat de les institucions televisives guarda similituds i coincidències

significatives amb el discurs que s'elabora sota el concepte de "qualitat televisiva"; en

resum, sembla establir-se la noció de "qualitat televisiva" com el concepte que aglutina la

reflexió renovada sobre la funció i els continguts de la televisió de servei públic.
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2.3.1. El servei públic des del pragmatisme

En aquest apartat es recullen una sèrie de propostes que entronquen amb el que s'ha

esmentat al capítol sobre l'ètica de la primera part en el sentit que estableixen, per a

tradicions culturals concretes i contextos particulars, la possibilitat de fonamentar

projectes ètics legítimament establerts i desenvolupats. En aquest sentit, Laclau i

Mouffe214 afirmen que tots els valors progressistes han de ser defensats en un context

pragmàtic de tradicions morals particulars sense fer referència a estàndards absoluts de

legitimació.

S'ha vist a través de les propostes d'autors com Gergen i Rorty que les veritats - i les

definicions associades - només ho són dins els jocs de llenguatge en els quals es

fonamenten. La validesa de la teoria del servei públic és una validesa particular i per a un

context històric i social concret. El contingut de la televisió de servei públic no pot ser el

mateix per a una televisió local de Pekín que per una televisió d'àmbit català. La cultura,

el context històric i social, l'atenció als sectors de població infrarepresentats, la reflexió

sobre els tipus d'identitat en construcció, etc. permetrà identificar valors concrets a

preservar en cada cas i polítiques instrumentals de producció i programació

diferenciades.

La definició dels diferents elements d'una situació donada en funció de les relacions amb

els altres elements ha de permetre establir els valors que per a aquell context i, en

aquelles condicions particulars d'existència, tenen validesa universal215. Tot plegat remet

a una reconsideració del que s'ha exposat sobre el pragmatisme ètic i la reinterpretació

funcional de les diferents institucions i dinàmiques socials.

214 LACLAU, E.i MOUFFE, C.(1987): Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de
la democràcia. Madrid, Siglo XXI..
215 Una qüestió que suscita aquest debat és la possibilitat d'establir "esferes públiques globals" o "serveis
públics globals" donades les condicions d'internacionalització del sector de la comunicació. Sembla
evident que, donades les condicions esmentades al llarg d'aquesta primera part, pensar en uns
continguts, uns valors que forneixin de contingut la "Televisió de Servei Públic" s'ha de fer de manera
global. Veure Barker, 1997, Raboy, 1997 i Comisió Europea (1998): La era digital y ¡apolítica
audiovisual europea. Informe del grupo d alto nivel de política audiovisual.
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2.3.1.1. a definició de la situado

Tal com s'ha esmentat, es produeix una confluència en l'àmbit de la televisió gens casual

entre la teoría política democràtica contemporània i la reflexió ètica: en l'actualitat és

impossible replantejar la noció de servei públic, aplicat a la televisió, per descomptat,

però també a tots els altres àmbits d'actuació de l'Estat, fora del paper que juguen els

mitjans de comunicació, especialment la televisió, en la societat contemporània.

Per començar el procés de redefinició de l'interès públic a la societat de la informació és

necessari retornar a les funcions essencials de la informació i de la comunicació a les

actuals democràcies participatives que, per a autors com Melody, és el de proveir

oportunitats als ciutadans de ser informats i de ser escoltats216. Aquest serà un dels valors

de la Televisió de servei públic més citats arreu, la "universalitat del servei" i "l'accés al

servei", i que actuarà com a valor a partir del qual contrastar la qualitat oferta per

determinats sistemes de televisió.

Als noranta Melody constata que, en la major part dels casos, els nous serveis de la

informació i de la comunicació són utilitzats només per aquell sector de la societat que

està mes ben preparat, més educat, més informat i econòmicament més ben situat.

L'interès públic, en aquest sentit, requereix que la difusió de les noves oportunitats, que

teòricament es plantegen en l'era digital, siguin planejades i implementades de manera

que minimitzi les pèrdues imposades a aquells que no se'n poden beneficiar, i que sigui

acompanyat per programes que ajudin les víctimes potencials del canvi a ser-ne

beneficiaris.

Efectivament, un dels reptes fonamentals de la política pública és trobar mètodes per

assegurar que els desenvolupaments en el sector de la informació i de la comunicació no

incrementin les divisions de classe a la societat i que els beneficis es reparteixin en el

conjunt de les classes. Això requereix noves concepcions i definicions operatives de

"l'interès públic" i dels serveis públics. Requereix noves interpretacions de les demandes

de la política social i el disseny de noves estructures institucionals per a la seva

21è MELODY, W.H. (1990): "Communication policy in the global information economy: whither the
public interest?" a Public communication: the new imperatives: future directions for media research.
Londres, Sage, (16-39).
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implementació efectiva. També requereix una re-avaluació del paper de la informado i de

la comunicació a les democràcies representatives i de les polítiques públiques necessàries

per encoratjar la seva difusió a través de tots els segments socials. Dit en altres paraules,

la democràcia participativa requereix una ciutadania informada que tingui l'oportunitat

continuada de ser escoltada en el mercat de les idees.

El reconeixement de la impossibilitat tecnològica, econòmica i física de ser llegits,

escoltats i vistos a través dels mitjans de comunicació, amb la base d'un accés equiparat,

fa que la política pública hagi d'estar adreçada a assegurar els termes de l'accés als

mitjans de manera que reflecteixin els interessos amplis del públic en general.

Cal reinterpretar funcionalment el paper de l'Estat i de la televisió. Recollint les

reflexions del capítol sobre l'ètica de la primera part, la política pública i les diverses

teories polítiques sobre la democràcia han de partir, si s'ubiquen en una òrbita

pragmàtica, d'un espai i temps específics. Cal definir la societat actual com una societat

mediática en la que els mitjans de comunicació i, especialment la televisió juguen un

paper cabdal en la definició no només dels problemes i de les agendes polítiques sinó, i

abans que res, en la definició i la configuració de les identitats col·lectives, en la

representació dels diferents grups socials, en la definició de la "normalitat" i en la

consideració de l'espectador com a ciutadà més que com a consumidor.

En aquest sentit, també P. Golding posa èmfasi en el concepte de ciutadania, que ha estat

present en la filosofia i l'ambició de les institucions televisives de servei públic i recull

una declaració de les memòries de C. Curran, un dels directors de la BBC dels anys

setanta: "l'assumpció bàsica de la BBC és la de la democràcia liberal (...). Els emissors

tenen la responsabilitat, per tant, de proveir un servei de notícies fonamentat i equilibrat

que permeti els individus adults emetre judicis bàsics sobre política pública en virtut de la

seva capacitat de ser ciutadans amb dret de vot d'una democràcia (...) l'única guia

pràctica és la d'intentar i assegurar que cada punt de vista que pugui tenir un efecte últim

en la manera de pensar del públic sigui reflectida en el debat públic sobre qualsevol

tema217.

21'GOLDING, P.: "Political Communication and citizenship: The media and democracy in an
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El paper de la televisió a la societat occidental no és el d'un agent de socialització més,

sinó l'àmbit d'interpretació fonamental de l'experiència individual i col·lectiva dels

telespectadors. Tenir en compte aquesta funció és l'element essencial per repensar la

"televisió de servei públic" més enllà del "servei públic de televisió" com un servei públic

més dels que tradicionalment ha garantit l'Estat de Benestar.

Des d'aquesta perspectiva, cal entendre la "convergència" de diferents polítiques

anteriorment autònomes: les polítiques aplicades als mass media, les polítiques culturals,

les polítiques educatives i les polítiques de desenvolupament lligades directament o

indirectament a les indústries de la informació218.

2.3.1.2.Elements d'utilitat

En aquest apartat es farà esment només d'algunes consideracions sobre el paper de la

televisió a la societat contemporània posades de relleu per alguns autors i que actuarien

com el primer pas de contextualització per a l'establiment del contingut de la televisió de

servei públic. A partir de les consideracions més genèriques sobre el paper de la televisió

a les democràcies occidentals, caldria afegir per a cada situació concreta, per a cada

àmbit d'emissió específic de cadascuna de les cadenes de televisió amb vocació de servei

públic, la concreció, articulació i àmbits d'actuació dels valors proposats.

Una altra de les consideracions a recollir que forma part de la definició de la situació

però que és prèvia a la definició de la situació de cada context particular i per a cada

cadena específica és la que s'ha apuntat al llarg del punt 2.2.1., que fa referència a la

internacionalització del sector de la televisió. Efectivament, cal recollir algunes qüestions

que obliguen a plantejar la definició de la situació de partida des d'un punt de vista

global.

En aquest sentit, la UE és el principal actor institucional amb un paper destacat en la

proposta i les demandes que fa als diferents estats membres de la definició de

inegalitarian social order" a Public Communication. The new imperatives (84-100). Aquest autor
reconceptualitza les audiències com a ciutadans i les diferents barreres amb les quals es pot trobar una
tasca com aquesta.
218 Op.Cit.p.372.
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l'especiñcitat del "servei públic" o de la "missió pública" de les televisions en un mercat

ja globalitzat on existeix des de fa temps la lliure circulació de mercaderies, personal i

capital i que té conseqüències fonamentals no només en l'estructura estatal de la

televisió, sinó també en la seva cultura i identitat.

Algunes propostes de definició del context mediàtic són exposades a continuació. Per

exemple, Barker219 recull una sèrie de consideracions que afecten la globalització de la

televisió. Les més rellevants són les següents:

- La televisió global ha de ser entesa en el context més ample de la globalització del

que anomena modernitat capitalista i que implica tendències homogeneïtzadores i de

coordinació;

- La televisió és un fenomen global que implica tant la configuració de sistemes

nacionals i el desenvolupament d'una televisió transnacional;

La televisió també és global a nivell de continguts: els culebrons i els noticiaris són

formats narratius que es troben a la gran majoria de països;

- La globalització de la televisió genera una cultura contradictòria cada vegada més

reflexiva;

- La televisió continua sent el vehicle central per a la publicitat internacional;

- El mercat de la televisió continua dominat pel poder econòmic nord-americà;

- La nació no és necessàriament el nivell més adequat per entendre l'impacte actual de

la televisió, sinó que cal considerar els diferents nivells d'identificació cultural, acció i

influència.

Me Quail també proposa tres punts clau a tenir en compte davant la globalització de la

televisió per la lògica capitalista: el creixement i/o la protecció de la indústria televisiva

dins i a través dels límits fronterers nacionals; l'autonomia del llenguatge i la cultura

nacionals enfront la por de la televisió transnacional i la necessitat de regular la creixent

comercialització de la televisió tenint en compte la dependència de la publicitat i les

consideracions relatives a la varietat i la qualitat de la programació.

219Op.C/Y.p.208-209.
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En resum, per definir la situació de partida i abans d'identificar els sectors i els valors a

preservar, cal tenir en compte consideracions que afecten la globalització de la televisió i

en segon lloc els canvis qualitatius que ha patit l'esfera pública fruit de l'increment de la

seva grandària. En aquest sentit Barker recull que "el projecte de la informació pública"

ha eclipsat el "projecte de la cultura popular" passant per alt que mentre que els mitjans

de comunicació han engrandit l'esfera pública també han alterat la seva naturalesa.

Afirma que l'esfera pública és, discutiblement, una esfera saturada pels mitjans de

comunicació en la qual:

- Les relacions mediades són més visibles que les trobades cara-a-cara.

- Allò visual preval sobre allò verbal

- L'entreteniment és tan significatiu com les notícies

- Els interessos publicitaris i comercials estan còmodament instal·lats en l'àmbit públic

- Els límits entre públic i privat es dilueixen

- L'esfera pública entra en l'esfera domèstica a través de la televisió.

Aquesta és una altra manera, més completa, de definir l'aquí i ara de l'esfera pública, on

els valors particulars i la cultura particular de cada espai i de cada grup social concretarà

formes específiques, sectors de població específics i valors a preservar.

2.3.1.3.E1 paper de la UE

Si la noció d'esfera pública és la noció que es presenta de manera generalitzada com la

noció que ha d'articular el sentit renovat de l'allò "públic", contrastada amb la

internacionalització que ha patit el sector de la televisió i les repercussions que han de

tenir les noves tecnologies en el consum televisiu, especialment pel que fa al

fraccionament de la recepció i la pèrdua d'un dels components fonamentals que

caracteritzen la noció d'esfera pública, la creació de referents comuns per a la població a

la qual s'adreça la televisió, la primera dificultat metodològica que es planteja és la de

pensar una esfera pública "global".
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Son també nombrosos els autors que parlen de la necessitat de parlar del contingut del

servei públic o de la missió pública de les televisions de manera globalitzada, és a dir,

més enllà dels límits nacional/estatal amb els quals tradicionalment es planteja la funció

de la televisió220.

L'única institució que, en l'actualitat, podria estar portant a terme la tasca de definició de

l'especificitat d'allò públic en el terreny de la televisió a nivell global (equiparat a

"europeu" en aquest cas) és la UE. Efectivament, una vegada superat el primer estadi de

regulació de tot allò que afecta el mercat de la televisió i la lliure circulació de

mercaderies i admesa en els diferents estats la necessitat de protegir de manera "comuna"

l'espai audiovisual europeu, especialment tot allò que fa referència a la identitat europea

enfront els productes televisius nord-americans, la UE és l'única institució pública amb

legitimitat supraestatal per plantejar la qüestió més enllà de les particularitats de cada

Estat.

Als anys noranta hi ha un seguit d'aportacions de diferents òrgans de la UE, estudis,

informes, conferències, etc. organitzades per diferents experts vinculats a la política

comunitària que, malgrat les crítiques que despertarà en els sectors més neoliberals de

l'economia i en alguns intèrprets de la normativa comunitària221, fan un esforç per

220 Veure en aquest sentit les aportacions de GARNHAM, N. (1992) sobre l'esfera pública internacional;
ATKINSON, D. (1997) o BARKER, C. (1997).
221En aquest sentit, per exemple, Muñoz Machado (Op. Cit.p.64-73) davant el fet que les
reglamentacions europees imposen a les empreses de televisió, cada vegada més, exigències respecte al
contingut de la programació, considera que "les reglamentacions europees comencen a transcendir, per
tant, les exigències pròpies de l'organització d'un mercat i s'entremeten en qüestions de política
cultural". Per a aquest autor això planteja dues qüestions essencials: la primera, un enorme salt
qualitatiu que suposa transcendir l'ordenació de la vida econòmica, que va ser el sentit original de la
Comunitat Europea, per assumir també la direcció de la cultura comuna (...); la segona, el que aquestes
reglamentacions recorden és "la vella ideologia de control del servei de la televisió", (p. 12). En una altra
banda del seu llibre afegeix a la seva crítica a la política legislativa comunitària, a més a més del que
considera ingerència cultural, insuficient protecció dels programes de servei públic i el desequilibri entre
la televisió pública i la privada. En aquest sentit, considera el conjunt de la política comunitària com un
dirigisme cultural, malgrat que la fonamentació original de la intervenció de la CEE era exclusivament
econòmica i pot considerar-se una ingerència en la política i en les competències culturals dels estats
membres, donat que en l'Acta Única de 1985 no es reconeix a la comunitat cap tipus de competència en
aquestes matèries. En segon lloc, critica la manera com s'han de protegir els valors culturals de la
comunitat i és l'obligació, que afecta a totes les televisions, públiques i privades, a organitzar la seva
programació de forma que els propòsits culturals de la Directiva quedin protegits. Això suposa una
transferència de les funcions que tradicionalment eren pròpies de la televisió pública a la televisió
privada (amb la qual cosa, si s'imposen limitacions a la programació o a la publicitat de la televisió
comercial s'afecta el nucli del seu negoci) i per una altra banda, provoca una pèrdua de diferenciació de

178



La Noció de "Qualitat Televisiva" des de la Perspectiva del Servei Public

redefinir el paper dels serveis públics de televisió en un sentit que supera l'àmbit

econòmico-fmancer (en els termes de protecció a la industria audiovisual) i se centren

més en l'àmbit político-cultural de la televisió, probablement arran de la gran entrada de

programes nord-americans i de la consideració i el recel que desperten en la constitució

de les identitats europees222.

2.3.2. L'èmfasi en els continguts del Servei Públic i la "Televisió de Qualitat".

Hi ha nombrosos llistats de valors proposats per diferents autors sobre el contingut del

servei públic223. No és l'objectiu d'aquest capítol exposar-los aquí, sinó que l'objectiu és

explicitar algunes aportacions d'interès que poden actuar com a marc general de

definició del contingut del servei públic de televisió, a partir dels quals i en cada societat

de referència, es desenvolupa el seu contingut particular.

En primer lloc, cal destacar la idea que els valors proposats, siguin quins siguin, són

igualment aplicables als gèneres informatius com als gèneres d'entreteniment. Dahlgren

en la seva obra argumenta que l'entreteniment popular és tan vàlid com la racionalitat

pública i que la cultura popular contribueix a una societat democràtica tolerant tant com

la política formal. Els culebrons són un model de com viure i on es parla de la societat

civil tant, si no més, que a les notícies224.

Barker225 afirma que els principis abstractes que encapçalen el projecte Modern de

llibertat, igualtat i fraternitat es poden concretar i esdevenir més rellevants per als mitjans

de comunicació de masses a través dels valors de la diversitat, la independència, l'accés,

la solidaritat i l'objectivitat.

la televisió pública que assumeix les regles de la privada i actua amb les mateixes motivacions.
D'aquesta manera s'observa en alguns pai'sos europeus - entre ells de manera evident Espanya i Itàlia -
que la televisió pública ha abandonat gairebé completament la seva fimció tradicional de servei públic
per practicar els mateixos continguts que la televisió comercial. Atkinson també critica aquesta falta de
diferenciació entre els continguts de les televisions publiques i privades i la seva equiparació per part de
l'espectador. Veure Atkinson, 1997.
222 Sobre les diferents propostes sobre la redefínició de "públic" que es fa des de diferents òrgans i
institucions de la UE, veure MORAGAS, M. i PRADO, E.: (2000). Op.Cit.
223 Per exemple, Kellner, 1990; Blunder, 1992.
224 Veure Buonanno, 1991; Collins, 1990; Newcomb, 1997 o Barker, 1997.
225 Op,C/Y. 1997: 223.
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La diversitat:

Són nombrosos els autors que identifiquen i desenvolupen el valor de la diversitat com

un dels continguts si no el contingut fonamental de la televisió de servei públic. Barker

considera que l'estratègia més viable per a la televisió pública és la de mantenir una gran

varietat de programes, des de dramàtics a concursos, esports i documentals però establir

una diferenciació i una qualitat a través de la promoció dels millors de totes les varietats

de programes en comptes de debatre el seu paper entre l'estratègia d'equiparar la

programació de la pública a la de la televisió privada o mantenir-se al marge i excloure's

del mercat i de l'audiència l'estratègia que considera més viable226.

"El concepte de diversitat suggereix que s'espera que els mitjans plurals representin la

totalitat de l'opinió pública, les pràctiques culturals i les condicions socials i

geogràfiques. La diversitat, doncs, es relaciona amb la varietat de persones i de grups,

així com la diversitat d'opinions, temes, informació, etc. La diversitat també es pot

referir a la diversitat de formats accessibles i als diferents objectius dels mitjans, és a dir,

l'entreteniment, la informació i l'educació"227.

La independència:

Interpretada com a independència respecte d'influències il·legítimes (els propietaris,

l'estat, la publicitat, els grups de pressió, etc.) i independència per a la televisió per tal

d'adoptar un paper actiu de defensa i d'instància crítica respecte al poder establert i per

fer productes creatius i originals.

L'accés

Fa referència a la no discriminació d'entrada a cap ciutadà, al fet que cap ciutadà que

vulgui participar en la societat li sigui denegat el coneixement, la informació o la pràctica

cultural que altres ciutadans tenen. "L'accés està doncs relacionat amb la noció de

diversitat, democràcia i l'esfera pública".

La solidaritat

226 Barker, 1997: 34.
227 Veure MCQUAIL, D.(1992): La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés
público. Buenos Aires, Amorrortu, 1998 on desenvolupa el concepte de diversitat als mitjans de
comunicació (pp. 211-268).
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Fa referència a formes de compartir i de cooperació genuïnes, al grau en què la televisió

promou o hauria de promoure un sentit de valors compartits en una comunitat

determinada i potser, de manera més important, donada la naturalesa fragmentada del

món social i global, presentar una diversitat de valors per tal d'incrementar els nivells de

tolerància, empatia i solidaritat a través d'una actuació com a intèrpret cultural i social

(tolerància activa)228.

L'objectivitat

Malgrat que Barker afirma que l'objectiu és una ficció filosòfica, relaciona aquest valor,

amb un fonament pragmàtic, amb la llibertat, la igualtat i la solidaritat. Recull les dues

dimensions que distingeix McQuail sobre l'objectivitat: la factualitat (la part cognitiva de

la qualitat televisiva) i la imparcialitat (l'àmbit avaluatiu de la qualitat)229.

La defensa cultural i l'emancipació

Un altre valor que es considera de manera generalitzada que ha de formar part de la

missió pública de la televisió és el que vincula la seva programació a la promoció o la

defensa de la cultura i la nació a la qual s'adreça, en els diferents termes en què es

defineix la comunitat de referència (nivells estatals, nacionals, regionals, locals, etc.).

En aquest sentit i només a tall d'exemple, P. Scannell proposa una definició de televisió

de servei públic com aquella que forneix els pressupòsits comuns de la cultura d'una

nació, sobre la base de la qual es poden articular posteriorment les diferències. El rol

social fonamental de la televisió és el de la construcció d'una esfera pública en la qual

sigui possible desenvolupar una "racionalitat comunicativa", un diàleg entre els diversos

subjectes no amb finalitats de domini sinó emancipatòries.

228 En aquest punt el propi Barker afirma que algunes precisions de la noció de solidaritat poden estar en
contradicció potencial i assenyala el cas de la possibilitat per part de la televisió de promoure la identitat
nacional i preservar alhora una noció de solidaritat universal. Malgrat que aquest no és el lloc
d'argumentar aquesta qüestió, sí que esdevé de gran pertinència la reflexió que A. Finkielkraut planteja
davant els valors de la tolerància i la diversitat i que es pot situar coherentment en el corrent del
pragmatisme ètic enunciat al llarg d'aquesta primera part de la tesi.
229 Veure apartat 3.5.2.1.
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L'articulació de les diferències és una de les qüestions més radicals en el replantejament

de la noció de servei públic que també apareixerà, corn es veurà, en el discurs sobre la

televisió de qualitat.

En aquest sentit, una de les contribucions més originals feta a principis dels anys vuitanta

i que manté la seva vigència en el context actual és la que va fer D. Doglio i que es recull

en aquest apartat perquè inclou com una de les funcions del servei públic el paper de

crítica social respecte als poders establerts i que posteriorment recollirà Me Quail, No cal

dir que aquest punt no es recull en gairebé cap declaració institucional sobre els objectius

de la televisió de servei públic. Afirma, en concret, que "l'operador públic és l'únic que té

l'autoritat necessària per fer sentir la veu del dissentiment, i la tolerància al dissentiment

és el segell distintiu d'una societat democràtica madura"230.

Entre aquests criteris l'autor esmenta la referència a la qualitat sense especificar-ne les

característiques o els continguts.

Els referents compartits:

Són diverses les modalitats a través de les quals el servei públic construeix una arena

comuna i un repertori de recursos simbòlics: la creació d'un calendari nacional, que no

només "organitza i coordina la vida social sinó que renova els continguts, crea el plaer de

l'anticipació, construeix un horitzó d'expectatives"231; la creació d'un món públic, sigui

transportant l'esfera pública en la dimensió domèstica, privada, sigui resocialitzant

l'esfera privada, no només a través de la dignificació pública dels seus aspectes més

problemàtics, sinó també redescobrint el "plaer de la quotidianitat" creant ocasions

d'entreteniment a partir de les vivències de la gent232.

Perquè aquest paper de construcció d'un mon públic compartit sigui possible, són

necessàries dues condicions: que la televisió forneixi una amplia varietat de programes i

que sigui accessible a l'audiència més àmplia possible. Aquestes dues característiques

230 DOGLIO, D: (1983): "El futuro de los servicios públicos radiotelevisivos" a RICHERI, G.: La
Televisión: entre servicio público y negocio.
231 Scannell 1989;323.
232 Altres autors que parlen de la creació de referents compartits entre el seu públic com una de les
funcions primordials del servei públic de televisió són per exemple Dayan i Katz, Blumler, que
ressegueixen la idea proposada per Reith als anys vint, comentada en aquest capítol.
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(wide range, general access) estan indestriablement lligades a la idea de servei públic

com "vida pública" d'una nació. Un servei públic que es redueixi a educació-informació

trairia la seva autèntica vocació.

La "televisió de qualitat", concepte salvavides

La noció de "qualitat" apareix cada vegada més en els discursos elaborats des de

diversos àmbits (autors especialitzats, institucions de recerca, la UE, diversos fòrums,

etc.) com la nova funció de la televisió de servei públic sense especificar en què

consisteix. A continuació s'ofereixen alguns exemples que parlen de la qualitat com d'un

objectiu a assolir o com d'un contingut característic de la redefinició del "servei públic"

que no especifiquen el seu contingut. Al següent capítol s'analitzen les diferents

accepcions que adopta el terme.

Un dels primers informes sobre el contingut del servei públic" realitzat pel BRU titulat

The Public Service Idea in British Broadcasting. Main principles recull una sèrie de

principis que es considera que han de caracteritzar la televisió de servei públic. Entre

altres qüestions233, s'esmenta l'establiment d'una estructura que "afavoreixi la

competència per la bona televisió o televisió de qualitat" en comptes de la competència

per l'audiència.

El concepte apareix relacionat amb les noves circumstàncies en què opera la televisió,

davant els reptes que proposa la televisió digital o el consum a la carta. Així per exemple,

davant la fragmentació de l'audiència que comporta la multiplicació de canals i els

efectes que tindran sobre la identitat en termes de "desmembrament" i dispersió, es

considera que "només l'existència de programes de qualitat i competitius, portadors de

valors culturals i marques identitàries, permetrà a la televisió pública complir les seves

finalitats com a instrument de dinamització cultural i social"234.

Moragas i Prado també parlen de "la necessitat de garantir la 'qualitat' com la solució al

desmembrament col·lectiu que es preveu que vindrà arran de la multiplicació de l'oferta.

233 Concretament es parla de vuit punts: la universalitat geogràfica, la universalitat d'interès, l'atenció
especial a les minories desavantatjades, el reconeixement del paper de la televisió en la conformació de
les identitats nacionals i comunitàries, el distanciament respecte als interessos del govern, la
universalitat de pagament i l'establiment de condicions no restrictives per als professionals del mitjà.
234MORAGAS, M. I PRADO, E.: Op. Cit.p. 170.
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Per exemple, aquests autors parlen de la "qualitat de la producció televisiva en els àmbits

de la cultura, la informació o l'educació lligada a les sinèrgies i rendibilitat que

proporciona la producció de programes d'entreteniment"235.

Richeri també parla de la "qualitat" que engloba dins els objectius originals de la televisió

pública que cal reconsiderar i reforçar, afirma que "cal respondre a la diversitat de les

demandes del públic oferint programes de qualitat i alternatives a la programació

'estereotipada' de la televisió privada"236.

Pel que fa la UE, per exemple en l'Informe del Grup d'Alt Nivell (1998) s'afirma que "la

qualitat i la diversitat han de ser les bases del servei públic de radiodifusió i que aquest

servei públic té un important paper per promoure les diferents cultures de cada país, per

oferir programació educativa, per informar objectivament a l'opinió pública, per garantir

el pluralisme i per oferir gratuïtament i democràticament entreteniment de qualitat". Al

llarg de l'informe es parla de "qualitat" dels programes com la "preocupació creixent"

entre els ciutadans europeus sense esmentar en què consisteix aquesta qualitat més enllà

de parlar de la violència als mitjans, la protecció dels menors o la referència als

llargmetratges de producció europea237.

En una reunió del Consell i dels representants dels governs dels estats membres (25 de

gener de 1999) sobre el servei públic de radiodifusió es recull una consideració sobre la

qualitat televisiva. Es reitera que cal "mantenir i reforçar la capacitat dels serveis públics

de radiodifusió d'oferir a la població programes i serveis de qualitat, inclosos el

desenvolupament i la diversificació d'activitats a l'era digital" sense esmentar tampoc en
> • • 238que consisteix .

235Op.C/Y.p.75
236RICHERI (1993): Op.Cit. p.59-60.
237 Veure secció III. 1 de l'Informe del Grup d'Alt Nivell.
238 Citat per Moragas, M. i Prado, E. (2000).
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2.4. Resum del capítol: La utilitat de la noció del "Servei públic" per parlar de la

"Televisió de Qualitat"

La noció de servei públic, com s'ha vist al llarg del capítol, esdevé de gran utilitat per

entendre el context i les diferents accepcions de la noció de "qualitat televisiva". Tal com

s'ha apuntat en la introducció, el concepte de servei públic és pertinent per parlar de la

"televisió de qualitat" per tres raons fonamentals:

1. La primera raó fa referència a l'explicació de les definicions fimcionalistes de la

qualitat que es defineixen a partir de la noció de "servei públic".

2. La segona raó fa referència al context històric en què sorgeix el debat sobre la

qualitat, profundament imbricat en la crisi que pateix la noció de "servei públic".

L'anàlisi de les diferents accepcions del terme permet entendre les dimensions

d'aquesta crisi i les diferents propostes de definicions de qualitat vinculades

estretament a les crítiques rebudes per part dels diversos grups i sectors socials.

3. La tercera raó esmentada en la introducció fa referència a l'equiparació que es fa en

el discurs entre les noves definicions del servei públic i la televisió de qualitat.

Al llarg del capítol s'han identificat les principals interpretacions de la noció de públic en

el concepte del "servei públic" i les vies de sortida identificades. Aquestes interpretacions

han estat l'equiparació de públic amb "estatal", "nacional", "classe", "cultura d'elit", etc.

que han generat redefmicions i progressives adaptacions del concepte.

L'anàlisi de les diferents accepcions que adopta en el discurs la noció "televisió de

qualitat" permet identificar àrees de referència i els pressupòsits implicats en cada cas

sobre la funció global del mitjà televisiu vinculades, de vegades, a la noció de "servei

públic".
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3. ELS DISCURSOS SOBRE LA TELEVISIÓ DE QUALITAT

3.1. Introducció

Al llarg de la primera part de la tesi s'ha observat que el concepte de "qualitat" i

específicament el concepte de "qualitat televisiva" apareix com un concepte relacional

que es defineix sovint des de perspectives diverses que comporten pressupòsits globals

sobre la naturalesa del mitjà televisiu i de les seves funcions socials. De vegades aquestes

perspectives des dels quals es parla de la qualitat no s'esmenten explícitament de manera

que els conceptes i els debats generats en altres disciplines sobre conceptes similars als

de la "qualitat", (com el concepte d'Art, de Virtut, fins i tot el concepte de Servei

Públic), serveixen per identificar la perspectiva adoptada i els valors als quals es fa

referència.

El punt de partida de les diferents anàlisis i treballs realitzats arreu sobre la qualitat

televisiva és un doble rebuig. En primer lloc, la noció de "qualitat" suposa el rebuig

generalitzat al reduccionisme que comporta la quantificació dels índexs d'audiència i la

seva equiparació per una banda a la satisfacció obtinguda pels telespectadors i per una

altra al compliment de la missió de servei públic en nom de la satisfacció de la demanda

del públic.

En segon lloc, l'anàlisi de la noció de qualitat comporta en la majoria dels casos un

rebuig a la idea de que la qualitat sorgeix a partir de l'acompliment d'una definició prèvia

o d'uns estàndards fixats prèviament. La qualitat és un concepte que s'equipara a

l'excel·lència mentre que parlar de "estàndard de qualitat" o d'un "llindar de qualitat"

suposa parlar d'un mínim que no ha de traspassat pel llindar inferior. L'estàndard s'ha

formulat tradicionalment en negatiu, per exemple a través de la no presència de

llenguatge barroer o d'imatges que es considera que inciten la violència, però es

considera que la qualitat és alguna cosa més que evitar aquests estàndards. És el cas

expressat per exemple per la baronessa Warnock, Mepham o els autors dels informes

anglesos sobre la qualitat televisiva.
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Abans de començar a exposar els resultats de l'anàlisi dels discursos sobre la "qualitat

televisiva" cal fer però una sèrie d'aclariments metodològics:

1. La "televisió de qualitat" com a objecte d'estudi només en rares ocasions ha constituït

un objecte d'estudi sistemàtic i homogeni. Es tracta d'un concepte que s'identifica i es

desenvolupa amb diferent intensitat al llarg del temps i dels diferents països. Els discursos

que s'analitzen a continuació provenen dels treballs d'investigació elaborats per

investigadors, institucions de recerca vinculades a televisions (principalment la NHK

japonesa, la VQPT de la RAI), informes redactats per comissions parlamentàries

(especialment el cas del Regne Unit i Canadà), organismes públics i privats relacionats

amb la televisió (la BRU i el BFI en el cas anglès o el CA francès), actes i conferències

organitzades al voltant del tema i la documentació trobada en revistes especialitzades,

principalment en llengua anglesa, francesa o italiana239.

Per tant, el que s'exposa a continuació i donada la gran diversitat i necessària parcialitat

de les diferents recerques analitzades, no té cap pretensió de representativitat ni

quantitativa ni geogràfica ni tampoc respecte dels col·lectius implicats en les propostes

de definicions de "qualitat". Es tracta d'una representació exhaustiva dels diferents

àmbits d'aplicació i paràmetres d'avaluació identificats en els discursos sobre la "qualitat

televisiva".

2. El fet que la noció de "qualitat" sigui un terme relacional des de diversos punts de

vista i perspectives d'anàlisi, com s'ha mostrat al llarg de la tesi, no vol dir que no hagi

estat possible la formulació de nocions substantives sobre la "televisió de qualitat".

L'objectiu d'aquest capítol és el d'analitzar allò que és substantiu en el discurs sobre la

"qualitat televisiva", posar-ho en relació amb els elements no sempre explicitats o donats

per descomptat de cada concepció i establir el marc de comprensió global de cadascuna

de les nocions defensades pels diferents autors.

3. Una de les primeres qüestions que crida l'atenció en abordar l'objecte "televisió de

qualitat" és la manca de criteris unificats i fins i tot de conceptes uniformement definits

239,Cal senyalar l'escassetat de publicacions de l'Estat espanyol amb la notable excepció de la tasca duta a
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per abordar el seu contingut. Les denominacions "quality television" o "quality

broadcasting' i fins i tot les denominacions aparentment més específiques com "quality

programmes" o "quality broadcasters" tant aviat fan referència a la "televisió de

qualitat" de manera genèrica, als "programes de qualitat", a les "cadenes de qualitat" o a

la "programació de qualitat".

Davant la confusió conceptual existent en els diferents textos, el criteri utilitzat ha estat

el de donar preferència al contingut dels discursos, a allò al que fan referència més enllà

de la denominació que els diferents autors han utilitzat. Així, aquesta segona part de la

tesi està dividida en els diferents àmbits temàtics que articulen el discurs sobre la

"televisió de qualitat" independentment del concepte utilitzat per fer-ne referència: el

sistema televisiu, la legislació, les cadenes televisives, la programació, els programes, els

gèneres, els temes, etc. En alguns casos, els conceptes i/o valors identificats respecte al

contingut sobre la "qualitat televisiva" es refereixen ambivalentment a més d'un àmbit; en

aquests casos s'ha esmentat en el text.

4. Un cop dut a terme aquest treball de recerca, anàlisi i organització dels diferents

elements que intervenen en la definició de la "qualitat televisiva" és possible realitzar una

tasca d'anàlisi sobre la noció de qualitat televisiva existent en un determinat context o en

un àmbit temàtic.

Seria una altre tesi i un altre treball a realitzar en el futur, un cop establert l'ampli ventall

d'àmbits i variables de la qualitat televisiva el d'analitzar les nocions de qualitat

subjacents en un determinat sistema de televisió, començant per allò que estableix un

determinat ordenament jurídic, l'adaptació feta pels estatuts de les cadenes televisives,

l'aplicació dels principis a les seves polítiques de producció i de programació i l'anàlisi de

la concepció subjacent de l'espectador en cadascun dels programes o dels gèneres.

Sense aquest treball previ de contextualització de les diferents variables de la noció de

"qualitat televisiva", dels criteris d'avaluació, dels pressupòsits implícits sobre el mitjà i

de la seva relació amb l'espectador, la recerca sobre la "qualitat televisiva" no deixa de

ser una demanda d'opinió a determinats col·lectius o un estudi de cas sobre un tema que

terme pel Consell de 1'Audiovisual de Catalunya, difosa especialment a la revista Quaderns del CAC.
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utilitza instruments d'anàlisi sui generis o manllevats de disciplines i discursos

preexistents i estereotipats sobre la qualitat a la televisió.

Estructura del capítol: Els àmbits i les veus de la televisió de qualitat

En el discurs sobre la "qualitat televisiva" es poden distingir diverses dimensions, àmbits

de referència, estàndards aplicats i grups implicats en cada proposta. La primera

classificació dels discursos sobre la televisió de qualitat obeeix a la distinció dels diversos

àmbits temàtics sobre els que es parla quan s'analitza la "televisió de qualitat"; és a dir

respon a la pregunta: sobre què es parla quan es parla de televisió de qualitat?

Els diferents àmbits identificats en el discurs sobre la "qualitat televisiva" fan referència a

quatre grans temes:

- La qualitat del conjunt del sistema televisiu. Sota aquesta denominació es fa

referència als discursos que fan referència a la qualitat global de la televisió d'un

determinat sistema polític i legislatiu. La televisió de qualitat des del punt de vista del

sistema televisiu recull els diferents continguts que s'esmenten quan es parla de

"sistemes de qualitat" i s'analitzen els diversos àmbits de referència i perspectives des

de les quals es defineix l'excel·lència dels sistemes de televisió i els mecanismes per a

l'acompliment i avaluació d'allò que es considerar "qualitat teievisiva".

- La qualitat de la programació, fa referència tant a la qualitat del conjunt de la

programació de les diferents cadenes al compliment dels valors que es considera que

ha de satisfer la programació globalment (qualitat horitzontal), però també fa

referència a la qualitat de cadascuna de les graelles elaborades per cada cadena

televisiva (qualitat vertical). En un cas es parla de la qualitat de la programació d'un

àmbit territorial específic com un sumatori de la qualitat de les diferents cadenes i de

les seves polítiques de programació en les diferents franges horàries i, en el segon

cas es parla de la qualitat de la programació d'una cadena concreta.

190



Els Discursos sobre la "Televisió de Qualitat"

La qualitat de la cadena, fa referència al grau de compliment per part d'una

determinada cadena televisiva d'allò que, be des de la legislació, bé estatutàriament

se li ha assignat com la seva "missió de qualitat". També fa referència a l'avaluació

de la cadena en funció d'uns paràmetres de qualitat prèviament enunciats per altres

instàncies i/o col·lectius més enllà de la legislació. Els estudis que treballen la qualitat

de les cadenes analitzen tant la programació elaborada per cada cadena, com altres

qüestions que es considera que defineixen la seva qualitat, com per exemple la seva

organització interna, el grau de llibertat permesa als seus professionals, etc. Cada

concepció de "qualitat de la cadena" comporta uns mecanismes avaluadors

diferenciats.

La qualitat dels programes televisius. Des d'aquesta perspectiva, es considera cada

programa com una unitat de mesura. El capítol planteja les diferents aportacions

realitzades per a l'avaluació de la qualitat dels programes i de les diferents variables

proposades en funció d'uns valors últims. La "qualitat televisiva", interpretada des

del punt de vista de la qualitat dels programes, és l'àmbit que aplega una bibliografia

més nombrosa i on és possible identificar amb més claredat les diferències entre les

nocions de qualitat en funció dels grups professionals.

La "televisió de qualitat" és una noció jeràrquicament relacional

Amb aquesta noció es fa referència al fet de que, independentment dels diversos elements

als quals al·ludeixen els discursos sobre la "qualitat televisiva" en la seva tasca de definir i

trobar mecanismes avaluadors, la qualitat depèn també d'elements i articulacions internes

al mitjà televisiu. Per exemple, si un determinat ordenament jurídic estableix com una de

les funcions de la televisió la de vetllar per la qualitat televisiva, haurà d'establir els

mecanismes a partir dels quals mesurar el grau de compliment d'aquesta qualitat.

Aleshores i de manera consecutiva es poden establir mecanismes per avaluar la qualitat

d'una determinada cadena de televisió, dels seus programes, dels diferents gèneres

televisius, etc. en funció dels objectius assignats o "òptims" establerts per a cada cas.
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O a l'inrevés i començant per ais programes televisius, la seva qualitat serà avaluable en

funció d'allò que prèviament s'hagi definit com "qualitat dels programes" i això depèn

dels elements utilitats per definir-ho. Hi ha autors que utilitzen la noció de gènere

televisiu i utilitzen en la definició de qualitat la mesura en la que un determinat programa

acompleix els objectius que se li assignen com a gènere: per exemple si es considera que

la funció d'un noticiari és informar, aleshores s'ha de definir com es mesura el grau en

que un determinat noticiari aconsegueix el seu objectiu. Altres autors utilitzen la noció de

tema per parlar de la qualitat i aleshores es defineixen barems, normalment en negatiu,

per parlar de la violència o del sexe en la programació; altres autors utilitzen directament

valors (com la diversitat, l'accés, la universalitat del servei, la neutralitat, etc.) i creen

variables de mesura de cadascun dels valors a partir dels quals avaluen la mesura en la

que un determinat programa satisfà aquells valors.

Estrictament la qualitat d'un programa televisiu o d'un sistema global de televisió és una

qüestió d'avaluació que es pot anomenar "jeràrquicament subsidiària": en funció d'allò

que un determinat ordenament defineix com a qualitat i de la mesura en la que cadascuna

de les cadenes assumeix l'objectiu assignat en els seus propis estatuts, organització

interna, estratègies de programació, elaboració de programes, etc. es pot avaluar la

qualitat.

A la pràctica i per la documentació a la que s'ha tingut accés són inexistents els casos en

els que hi ha una coherència total en l'articulació de les diferents variables que defineixen

la qualitat respecte els diversos àmbits en les que aquesta s'aplica: des del sistema global

de televisió, el conjunt de les cadenes televisives, les cadenes de manera individual, la

política de programació establerta a partir de la qual es pretén assolir la qualitat, la

producció de cadascun dels programes, la reflexió sobre els gèneres com a propostes de

configuració dels espectador, etc.

Aquesta jerarquització vol dir a més a més que, en cadascun dels nivells la qualitat

televisiva es pot definir en funció dels nivells superiors i inferiors; és a dir, per parlar de

la programació de qualitat hi hauria un àmbit superior de referència vinculat a la qualitat

del sistema televisiu, és a dir a allò al que es fa referència des de l'ordenament i des

d'instàncies generals d'ordenació de la televisió respecte la qualitat de la programació on
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la qualitat de la programació s'avalua en funció d'allò esmentat en aquest ordenament, i

hi hauria també un àmbit inferior de mesura de la qualitat de la programació vinculada a

la presència d'elements de qualitat al seu interior, és a dir, a la presència de programes de

qualitat.

Al llarg de la jerarquia dels àmbits sobre la qualitat televisiva hi ha també una sèrie de

pressupòsits sobre el grau de subjectivitat/objectivitat pressuposades i de les disciplines

utilitzades per a la seva avaluació. En aquest sentit, Lasagni i Richeri en el seu estudi

sobre la qualitat televisiva consideren que a mesura que es passa dels nivells inferiors

d'avaluació (el programa) al sistema es passa d'una reflexió més lligada a variables

estètico-subjectives-comunicatives a un objecte d'anàlisi més estructurat240.

Per ara no es valora el grau d'estructuració de l'anàlisi de la qualitat televisiva donat que

no sembla tan clar que la qualitat de les cadenes de televisió sigui un objecte més

estructurat que la qualitat dels programes i menys que la qualitat dels sistemes televisius.

La televisió de qualitat és una noció relacional des del punt de vista dels grups socials

La proporció de discursos sobre la qualitat en funció dels diferents grups socials és

desigual donat que no tots els àmbits generen el mateix interès per part dels

investigadors. Per exemple són relativament escasses les recerques sobre els criteris de

qualitat utilitzats per l'audiència en l'àmbit del sistema o de les cadenes i en canvi molt

més nombroses en l'àmbit dels programes.

Idealment, un cop identificats els àmbits de referència del discurs sobre la qualitat i els

diferents grups o col·lectius que en fan referència seria possible identificar les següents

nocions de "qualitat televisiva" corresponents a cadascuna de les quadrícules:

240 LASAGNI, M. C. i RICHERI, G.: Televisione e qualità. La ricerca internazionale. II debati to in
Italià. Italià, RAI, VQPT, 143:105.

193



Els Discursos sobre la "Televisió de Qualitat"

Polítics

Professionals

creatius

Professionals

tècnics

Mercat

Literatura

acadèmic

Audiència

Qualitat del

Sistema

Qualitat de la

programació

horitzontal

Qualitat de la

programació

vertical

Qualitat de les

cadenes

Qualitat dels

programes

És possible identificar nocions de qualitat corresponents a cadascuna de les graelles

d'aquesta quadrícula. La realitat però mostra que no tots els àmbits són igualment

interessants per als investigadors o als patrocinadors de les recerques dutes a termes

sobre la televisió de qualitat.

A més a més, a l'interior de cada àmbit hi ha uns actors privilegiats que tenen un discurs

molt definit i estructurat que no tenen perquè coincidir amb els actors que es pronuncien

sobre la qualitat respecte a altres àmbits. És a dir, hi ha uns àmbits en els que, degut a

l'activitat del grup o els interessos dels autors de la recerca és més fàcil que es generin

versions sobre la qualitat televisiva.

Per exemple i tal com es veurà al llarg dels capítols següents, el discurs sobre la "qualitat

de la programació", en termes de programació horitzontal és d'especial interès per

l'audiència, que és qui es troba cada dia davant l'elecció entre els diversos canals i també

per al sector empresarial, interessat en conèixer quina és la qualitat global de la

programació, com aquesta és percebuda i a quin públic atrau la programació analitzada.

L'audiència no pot però, de manera autònoma generar estudis sobre la globalitat del

sistema i en canvi sí que els pot generar el sector vinculat als estudis de mercat que en
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determinats moments pot estar interessat en saber si el sistema, donades unes

determinades condicions d'accés als programes, de diners invertits, d'hàbits de lleure,

etc. pot absorbir una nova cadena de televisió. Aquest tipus d'estudis és molt comú en

l'àmbit del gran consum i també es realitza en el cas del mercat televisiu.

L'estudi de cada context particular permetria dotar de contingut les diferents caselles;

per exemple en el cas francès en el que els polítics defineixen el mandat de cadascuna de

les cadenes a través dels Cahiers de Charges permetria obtenir una determinada noció de

qualitat televisiva referida a la qualitat de la programació vertical segons la classe

política; en canvi al cas espanyol aquesta casella estaria buida donat que la classe política

no es pronuncia formalment sobre el que considera que és la "qualitat" de la programació

de cadascuna de les cadenes.

La graella per tant fa referència a tots els àmbits sobre els quals i des dels quals es

generen discursos sobre la qualitat televisiva, la qual cosa no vol dir que tots els

sistemes, tots els ordenaments, tots els països, etc. especifiquin la qualitat en cada àmbit.

Les recerques realitzades als diferents països a les que s'ha tingut accés per a la

realització d'aquesta tesi, mostren uns àmbits on la recerca sobre la qualitat televisiva és

més propícia i on es generen una sèrie de tendències en el discurs en funció dels barems

utilitzats per a la seva definició i avaluació.

Una altra qüestió és que malgrat l'existència de diferents discursos sobre cadascun dels

àmbits, aquests no adquireixen la mateixa rellevància ni són igualment reconeguts. És a

dir, a l'interior de cadascun dels àmbits sobre la qualitat hi haurà uns actors amb un

discurs que, per la seva posició adquireix una posició privilegiada respecte els altres.

Per exemple, en el marc de la definició de la qualitat del sistema, els legisladors, polítics

al cap i la fi, són el grup que està en millor posició i disposició per imposar una

determinada noció de qualitat, que és sovint la menys qüestionada pel fet de formar part

de les definicions institucionals. Aquestes definicions i tal com s'ha vist al capítol 2.2. són

les que intervenen en major mesura en la definició d'allò que serà considerat la

"normalitat".

Finalment, cal esmentar que l'existència de tendències en els diferents col·lectius per
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referir-se a determinats temes sobre la qualitat televisiva no dona cap indicació ni està

relacionat amb l'existència d'àmbits de pertinença del discurs ni amb la seva valoració

ètica. És a dir, des de l'anàlisi dels discursos i a partir de la identificació d'unes

correspondències entre temes i col·lectius no és possible ni legítim atribuir major o menor

validesa o legitimitat a uns col·lectius o a uns altres per parlar d'uns o uns altres temes.

És a dir, que l'audiència per exemple sigui principalment interrogada sobre la qualitat

dels programes i no sobre la qualitat de les cadenes o la qualitat dels sistema no implica

que en la formulació teòrica de la qualitat de les cadenes o del sistema no hi pugui

intervenir l'audiència o que aquesta no tingui criteris propis per intervenir-hi. I encara

menys, que la seva opinió sigui menys valuosa que la dels altres col·lectius. En resum,

l'observació de tendències i de correspondències entre temes i col·lectius no dóna cap

informació sobre la major o menor validesa dels diferents discursos, simplement dóna

compte de l'existència de col·lectius millor posicionats en cadascun dels àmbits i dels

diferents interessos associats.
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3.2. EL DISCURS SOBRE LA "QUALITAT TELEVISIVA" COM A QUALITAT

DEL SISTEMA DE TELEVISIÓ

3.2.1. Introducció

Els diferents àmbits temàtics identificats vinculats a la noció de "qualitat televisiva" han

estat jerarquitzats en funció del grau d'amplitud de l'àrea a la qual fan referència. El

sistema televisiu és l'àmbit més general sobre el qual es formulen discursos al voltant de

la qualitat televisiva.

Amb "sistema televisiu" es fa referència als diferents discursos que al·ludeixen a la

globalitat del panorama televisiu, a allò que els francesos anomenen "paisatge

audiovisual" i que va més enllà de referències sobre aspectes concrets del sistema com la

programació, les cadenes de televisió que operen al seu interior o els programes.

Hi ha tres grans tipus de discurs al voltant de la qualitat televisiva referida a la qualitat

del sistema televisiu:

1. En primer lloc, un discurs que remet a la qualitat televisiva en termes d'objectiu a

aconseguir per part de diferents agents i/o institucions. És un discurs poc significatiu

perquè conté poques referències al contingut de la noció de "qualitat". Es diu que

l'objectiu és aconseguir una "televisió de qualitat" o que els serveis públics europeus

han de treballar per una "televisió de qualitat" o que la qualitat ha de ser el signe

distintiu de les televisions públiques, sense especificar-ne els components, més enllà

d'identificar-la com una finalitat desitjable.

2. En segon lloc, un discurs sobre la qualitat del sistema televisiu en termes substantius.

Aquests discursos formulen articulacions sobre la qualitat televisiva, des de

col·lectius diversos i punts de vista diferents. En el discurs substantiu sobre la qualitat

es poden distingir diverses perspectives com la política, l'economia, la cultura, o

l'audiència que remeten a pressupòsits, lògiques i valors diversos sobre la funció

global del mitjà televisiu i la seva relació amb l'audiència.

3. En tercer lloc, hi ha un discurs sobre la qualitat televisiva en termes de qualitat del
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sistema televisiu que identifica els personatges simbòlics a qui correspon la realització

de la qualitat televisiva. És un discurs que remet a instàncies professionals com els

programadors de la televisió, els professionals i els polítics en la responsabilitat

d'establir unes certes condicions per a la realització de la qualitat. Des d'aquest tipus

de discurs la qualitat apareix com el "resultat" de determinades condicions o

personatges i accions necessaris i no com una definició de partida.

Per una altra banda, les referències a la "qualitat del sistema televisiu" es troben en

documents d'origen divers que mostren una sèrie de coincidències en termes à'habitus

professionals específics dels col·lectius/personatges involucrats en cadascuna de les

definicions sobre la qualitat. En algun cas també ha estat possible identificar l'èmfasi en

determinades concepcions sobre la qualitat televisiva en funció dels països.

3.2.2. La qualitat del sistema com a objectiu

Els discursos en què apareix la noció de qualitat com un objectiu a assolir per part de

cadascun dels sistemes de televisió és un discurs que es formula en determinats moments

històrics per part d'institucions polítiques que l'enuncien com un objectiu sense

especificar en què ha de consistir ni quins són els seus elements de valoració. Com a

objectiu genèric se l'equipara de vegades amb la noció de "servei públic" en el sentit que

és una demanda lloable, que dignifica el demandant, i aquest no manifesta cap

compromís respecte alguna definició o perspectiva possible.

És el cas dels discursos formulats en defensa de les televisions de titularitat pública en

moments d'especial crisi davant la irrupció de la competència per part de les televisions

privades (als anys setanta i en l'actualitat) on apareix la noció de "qualitat" com

l'element diferencial de la programació d'aquestes televisions i allò que, en darrera

instància, justifica la televisió pública un cop han quedat obsoletes les raons que havien

justificat el monopoli.

Es tracta d'un tipus de discurs que fa referència a la qualitat com un objectiu de defensa

dels serveis públics de televisió però que ni va més enllà, ni proposa definicions

concretes, ni delega en altres instàncies per al seu desenvolupament. És un discurs que es
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formula en contexts diversos i des d'institucions diverses.

Per exemple, en el cas francès s'afirma que fins a la llei audiovisual de 1974 la qualitat

havia estat un concepte atribuït globalment al conjunt dels programes de la televisió

francesa com un argument retòric: per a uns s'aconseguia a través de la televisió pública i

monopolista, per a d'altres a través d'una televisió privada i comercial. O la declaració

de J. Chirac al Parlament, en la qual afirma: "desitgem que la ràdio i la televisió puguin

dur a terme, més enllà de la informació lliure i objectiva, una tasca de formació i de

contribució cultural. La qualitat dels programes, el rebuig de la facilitat, l'esforç de la

creativitat i la recerca han de ser els objectius primordials"241.

També és el cas, per exemple, de documents elaborats per institucions vinculades a la UE

que, en el seu esforç de donar arguments per la salvaguarda dels serveis públics

europeus, fan referències a la qualitat televisiva com un dels objectius de les polítiques

tant de la UE com de cadascun dels Estats, sense especificar en què ha de consistir

aquesta qualitat. Per exemple, l'informe del Grup d'Alt Nivell (1998) identifica la qualitat

com un dels objectius dels servei públic sense anar més enllà: "la qualitat i la diversitat

han de ser les bases del servei públic de radiodifusió i aquest servei públic té un

important paper per promoure les diferents cultures de cada país, per oferir programació

educativa, per informar objectivament a l'opinió pública, per garantir el pluralisme i per

oferir gratuïtament i democràticament entreteniment de qualitat". En aquest sol paràgraf

apareix la noció de qualitat primer com a objectiu del servei públic i a continuació com

un tipus d'entreteniment diferenciat d'altres tipus d'entreteniment que no són de qualitat,

sense especificar en què consisteix ni l'un ni l'altre.

Al llarg de l'informe es parla de "qualitat" dels programes com una "preocupació

creixent" entre els ciutadans europeus sense esmentar-ne els components. Per una altra

banda, es fan referències a la violència als mitjans, a la protecció dels menors o als

llargmetratges de producció europea sense explicar quin tipus de relació guarden amb la

qualitat242.

Més recentment, en una reunió del Consell i dels representants dels governs dels estats

241 Declaració a l'Assemblea Nacional del 23 de juliol de 1973, recollida a Dossiers de l'Audovisuel,p.23
242 Veure secció III. 1 de l'informe del Grup d'Alt Nivell.
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membres (25 de gener de 1999) sobre el servei públic de radiodifusió, es recull una altra

consideració sobre la qualitat televisiva. Es reitera que "ha de mantenir-se i reforçar-se la

capacitat dels serveis públics de radiodifusió d'oferir a la població programes i serveis de

qualitat, inclosos el desenvolupament i la diversificació d'activitats a l'era digital" sense

especificar tampoc en què consisteix243.

3.2.3. La qualitat del sistema en termes substantius

En segon lloc, hi ha uns discursos sobre la qualitat televisiva referits a la totalitat del

sistema televisiu que defineixen què és la qualitat. Aquests discursos s'elaboren des de

perspectives diverses, fan referència a aspectes diferents i remeten, alhora, a una sèrie de

valors diferenciats.

Hi ha un primer grup de discurs sobre la qualitat que es formula en termes polítics. La

política, alhora, no és una dimensió única, sinó que inclou diferents àmbits de definició

com el sistema polític, el territori com a espai físic, les referències a la comunitat com a

espai simbòlic o a objectius específics de l'acció del govern, com la democratització, que

es podria considerar com un espai utòpic.

Un segon grup de discursos sobre la televisió de qualitat es formula en termes

econòmics. En aquests discursos la qualitat televisiva es defineix en funció de termes

com la competitivitat, el pressupost o el foment de la indústria cultural.

El tercer grup de discursos identificat sobre la qualitat del sistema televisiu inclou

referències a l'audiència en diversos sentit i és en funció de la interpretació de l'audiència

que s'identifiquen uns o uns altres criteris sobre la qualitat televisiva. Un quart grup de

discursos sobre la qualitat és el que utilitza per a la seva definició termes culturals o

finalitats de tipus cultural. Altres són els que inclouen referències al continguts o als

professionals.

243 Citat a Moragas i Prado (2000).

200



El Discurs sob f e la "Qualitat Televisiva " com a Qualitat del Sistema de Televisió

3.2.3.1. La qualitat televisiva en termes polítics

En el discurs relacionat amb la definició de qualitat en termes polítics es poden distingir

tres àmbits principals de referència de la qualitat que corresponen a àmbits des dels quals

es defineix l'acció política, tot i que la política té, lògicament, altres àmbits de definició.

Hi ha un primer àmbit de definició de la televisió de qualitat referida al sistema televisiu

que defineix la qualitat en termes nacionals. En aquest discurs es contenen referències a

la comunitat d'origen, a la funció de fonamentació social com una funció de la televisió

de qualitat, etc. que remeten a un valor que es pot definir com la referència a un "espai

emocional".

Un segon àmbit de definició fa referència a un "espai físic" i inclou aquells discursos que

fan referència a la televisió de qualitat com una televisió produïda dins el territori

d'emissió de la televisió. Es tracta d'una sèrie de discursos que parlen de la regionalitat,

la territorialitat, la inclusió de la televisió "pròpia" amb el pressupòsit implícit de què allò

propi es defineix en funció del territori i no de qualsevol altres variables (com la llengua,

la identitat de gènere, de raça, de classe, etc.).

El tercer àmbit de referència de la qualitat en termes polítics se situa en el que s'ha

anomenat un "espai utòpic" en referència als objectius de l'acció política dels governs. Es

tracta d'una definició de la televisió de qualitat en termes de democratització,

d'acompliment d'una funció de fòrum públic de discussió en l'encarnació dels principis

utòpics de l'esfera pública de Habermas.

3.2.3.1.1. La qualitat en funció del sistema polític

K.E. Rosengren i els seus col·laboradors utilitzen les teories normatives per mostrar com

la noció de qualitat varia segons l'èmfasi que cada sistema polític posa en els continguts

dels mitjans. Aquesta categorització permet mostrar com la noció de qualitat és

dependent del model de mitjans existents en cada societat i de la funció que acompleixen

en l'entorn social.
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El context d'elaboració d'aquestes teories va ser el replantejament de certes qüestions

problemàtiques en un moment de maduresa en el desenvolupament dels mitjans de

comunicació que van provocar la reflexió sobre els principis normatius i els propòsits de

reforma i un increment de la reflexió sobre els objectius socials d'aquests mitjans i els

models a partir dels quals jutjar la seva activitat i va contribuir en gran mesura a un

procés de reformulació de la teoria social sobre la posició dels mitjans de comunicació en

la societat i les activitats que haurien d'acomplir244.

Aquests models són: la teoria autoritària, la teoria de la premsa lliure, la teoria de la

responsabilitat social, la teoria dels mitjans soviètica, la teoria dels mitjans pel

desenvolupament i la teoria dels mitjans de la democràcia participativa245. Encara que

aquestes teories estan inicialment formulades en referència a la premsa i a les funcions

periodístiques són aplicables a altres mitjans i a altres tipus de contingut.

Cadascuna d'aquestes teories ofereix una sèrie de normes sobre les relacions

institucionals entre el contingut dels mitjans, els professionals que hi treballen i el seu

contingut. A partir de les diferents articulacions que adopten aquests elements en cada

teoria és possible identificar la funció que han de dur a terme els mitjans en cada tipus de

societat i per tant, el grau en que cadascun dels mitjans i dels continguts particulars

contribueix a la realització d'aquests objectius. Dit en altres paraules, hauria de ser

possible identificar uns barems de qualitat sobre l'actuació dels mitjans en cadascun dels

diferents sistemes socials en funció dels objectius que s'espera que acompleixi.

Es tracta de definicions funcionalistes de la qualitat que varien a mesura que s'atorguen

als mitjans de comunicació i als professionals objectius diversos.

3.2.3.1.2. La qualitat en termes nacionals (espai emocional)

La referència a la "construcció nacional" com una de les funcions de la televisió és una

referència que s'inclou des de la creació d'aquest mitjà. És una noció que es conté tant

244 Veure McQUAIL, D.: Introducción a la teoria de la comunicación de masas. Barcelona, Paidós
Comunicación, 1991 (1983) (147-180).
245 Veure dins ISHIKAWA, S.: Quality Assessment of Television, 1996 els capítols ROSENGREN, K.E.,
CARLSSON, M. i TAGERUD, Y.: "Quality in programming: Views from the North" (3-48) i HILL VE,
P. i ROSENGREN, K.E.: "Swedish public service television: quality for sale?" (231-252).
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en els discursos inicials de la formació del servei públic de televisió - en aquest sentit el

cas probablement més reconegut i citat arreu és el de Lord Reith, el primer director

general de la BBC, que parla de la funció de "cimentado social" que ha d'acomplir la

televisió - en desenvolupaments posteriors per part de teòrics de la comunicació - com J.

Carey, que fa referència a la construcció de comunitats i al paper de ritualització de la

televisió respecte al públic telespectador -, en discursos sobre el paper d'esdeveniments

específics en la construcció de la "nació", com és el cas de la retransmissió de les finals

dels partits de futbol, les bodes reials o grans concerts246.

Aquesta idea de construcció de la comunitat nacional també és present en discursos

posteriors, sobretot arran de la internacionalització del mercat de la televisió, l'entrada

de grups multinacionals en els mercats "nacionals" i el trencament simbòlic de les

fronteres de l'Estat-Nació, que fa que la referència a la construcció nacional retorni amb

vigor al debat sobre la funció de la televisió.

Finalment un tercer gran àmbit en el qual apareix el discurs vinculat a la protecció de la

comunitat i on apareix de manera explícita el concepte de "televisió de qualitat" és en el

cas de països que tenen una proximitat territorial i/o idiomàtica amb altres països més

poderosos que identifiquen aquesta proximitat amb el "perill" de pèrdua de les "essències

pròpies", de la identitat nacional i adjudiquen a la televisió la tasca de preservar aquesta

identitat. Es formulen en aquest sentit discursos sobre la qualitat televisiva que

identifiquen la qualitat amb la preservació de "l'essència nacional". Aquest és el cas que

es manifesta amb força en el discurs elaborat per la legislació canadenca.

L'ordenament legislatiu que afecta la televisió canadenca està marcat de manera

fonamental per una qüestió que determina un èmfasi continuat en la noció de "qualitat" i,

específicament, en una versió molt específica de qualitat televisiva vinculada a la idea de

la identitat. Aquesta qüestió és la proximitat geogràfica i lingüística amb els EUA.

H. Innis, al 1938, identifica una sèrie de tendències que resumeix en "el debilitament del

nacionalisme, l'enfortiment del regionalisme i la pressió de l'imperialisme"247. A partir

d'aquest enfocament, és a dir, a partir de la interacció complexa i contradictòria d'un

246 Veure DAYAN, D. i KATZ, E. (1995): La historia en directo. La retransmisión televisiva de los
acontecimientos. Mexico, Gustavo Gili.
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conjunt de factors com la pressió per consolidar un estat-nació unificat i distintiu contra

les forces de fragmentació de fora (la proximitat dels EU A) i de dintre (l'existència de

diferents comunitats ètniques i lingüístiques) es desenvolupa el sistema de la televisió

canadenca.

L'article 3 de la llei de radiodifusió del 1968 afirma que "l'objectiu principal de la

radiotelevisió és el d'enriquir i enfortir el teixit cultural, polític i social del Canadà" i que

la programació oferta "ha de ser variada i comprensiva i hauria d'oferir la possibilitat

raonable i equilibrada d'expressar punts de vista diferents sobre els temes de preocupació

pública i la programació de cada emissor hauria de ser d'alta qualitat i utilitzar

principalment recursos creatius canadencs i altres"248. L'obligació de cada televisió, sigui

pública o privada és la d'emetre programació "d'elevada qualitat"; aquest és el punt que

genera tota la discussió al Canadà. El desenvolupament d'aquesta noció d'alta qualitat ha

estat fet per les successives sentències del CRTC (Canadian RadioTelevision and

Telecommunications Comissiori).

Els investigadors que han analitzat el sistema de televisió canadenca afirmen que des del

1928 dotzenes de treballs oficials dels governs, el Parlament, comitès, autoritats

reguladores, organitzacions televisives, etc. sense cap excepció han recollit l'objectiu de

què la televisió canadenca hauria de ser "el més canadenca possible". En general

s'assumeix que la "canadenquitat" (canadianizatiori) és un objectiu en si mateix; el fet de

áer canadenc ja té un valor positiu.

Una primera gran tendència, per tant, que correspon a una primera etapa cronològica del

desenvolupament de la televisió, defineix la "qualitat televisiva" com a sinònim de

"canadenquitat", és a dir, una televisió de qualitat segons l'ordenament canadenc és una

televisió canadenca (nacional). L'eslògan que apareix els diversos textos que analitzen la

política audiovisual canadenca referent a aquest període que resumeix la idea és "The

247Citat per Raboy, M. a les conclusions 1990:339.
248 Cal fer notar que la versió francesa de la llei parla d'"haute qualité" i que la versió anglesa utilitza la
denominació de "high standard". Veure al respecte TRUDEL, P.: "La programmation de haute qualité:
Repères sur le role des standards dans la réglementation cannadienne de l'audiovisuel" a Revue de la
recherche juridique et droitprospectif, 1988-4: 990-1018; DE LA GARDE, R. I PARÉ, D.: "L'analyse
de la programmation télévisuelle: tout un programme!" a L'action Nationale, 1991 i RABOY, M.:
"Legal, institucional and Research Perspectives on Broadcast program quality in Canada" a Studies of
Broadcasting, 1991:27.
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State or the States" (l'Estat o els Estats Units)249.

Malgrat les disposicions inicials, no s'ha desenvolupat a partir de la llei cap programa

d'avaluació per determinar si la totalitat del sistema acompleix aquesta qualitat. La

Federal Task Force on Broadcasting Policy va concloure al 1986 que, mentre és

relativament fàcil obtenir un consens general sobre el fet que la programació del sistema

canadenc ha de ser d'alta qualitat, hi ha un elevat grau de desacord sobre el que es vol

dir amb "alta qualitat" malgrat que la qualitat ha estat invocada en diverses ocasions per

la CRTC per justificar decisions concretes, de vegades amb nombroses filigranes. En

aquest informe es posa de manifest que "el requeriment de la qualitat situa una qualitat

ideal en algun lloc indefinit en terra de ningú; enlloc el concepte és definit que autoritza

el CRTC a fer judicis arbitraris"250.

M. Raboy conclou el seu article afirmant que "la CRTC intervé en nom de la

programació d'alta qualitat i els juristes estan d'acord en que te el poder de fer-ho

emparat en l'article 3. En general, però, l'estàndard de la qualitat roman un ideal, un

atractiu per als emissors. La Comissió podria utilitzar-ho per exigir que les televisions

millorin la seva actuació però ha preferit limitar les seves intervencions per assegurar que

compleixen les normes generals (...). En suma, l'article 3 és un estàndard negatiu,

utilitzat quan una televisió no acompleix les normes acceptades més que un estàndard

positiu que els obligaria a anar més enllà del sistema de televisió actualment existent"251.

Respecte al discurs de la qualitat vinculat a la nacionalitat, cal assenyalar els termes

monolítics en què es formula la identitat: és una sola i no hi ha espai per a interpretacions

diferents de la mateixa identitat ni per a la formulació d'identitats diverses i encara menys

per a la substitució del valor de la diversitat en comptes de la identitat.

3.2.3.1.3. La qualitat en termes geogràfics (espai físic)

Una altra definició política de la qualitat conté referències al territori. En aquests tipus de

249 Inicialment formulada per G. Sophy a l'Informe del Grup de Treball sobre la Política de Radiodifusió
que esmenta que aquest és un dels eslògans més coneguts de la història canadenca. Citat per P. Trudel
Op.Cit.
250 Malgrat que altres autors, com P. Trudel, li troba tots els avantatges.
251 1991: 91.
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discurs s'identifica la televisió de qualitat amb una televisió produïda en el mateix

territori que el d'emissió. En aquests discursos sovint s'inclou el terme "propi", en

referència a la "producció pròpia", els "recursos propis", "temàtica pròpia", "personatges

propis", "protagonistes o presentadors propis", etc. en el que "allò propi" es defineix

exclusivament en funció de la territorialitat física, a diferència de la definició realitzada en

termes de "nacionalitat" que inclou elements de caire més simbòlic.

El discurs sobre la "qualitat televisiva" en funció del territori defineix la televisió de

qualitat com la televisió que reconeix o que deixa espai per a l'expressió de l'especificitat

d'aquesta territorialitat.

Des del punt de vista de la qualitat del sistema de televisió hi ha hagut disposicions que

identifiquen la qualitat amb la vinculació al territori. És el cas per exemple de la IBA (la

Independent Broadcasting Autority) que, abans de desaparèixer i tal com recull S.

Hearst252, va pressionar en la "Campanya per una televisió de qualitat" perquè el govern

atorgués a la qualitat un paper central en el procés de concessió de franquícies i

desenvolupa el concepte del "llindar de qualitat"(#tta//(y threshold). Per demostrar que

s'havia assolit aquest llindar de qualitat calia demostrar, entre altres condicions, que

s'havia emès "un complet servei regional" que inclogués noticiaris d'alta qualitat i una

adequada varietat d'altres materials, per exemple, programes d'acció social que

reflecteixin necessitats socials o promoguin l'acció individual o comunitària".

3.2.3.1.4. La qualitat en termes de democratització (espai utòpic)

En la interpretació àmplia de la política, s'inclou en alguns discursos sobre la "televisió

de qualitat" una referència als objectius polítics de l'acció global de la televisió. S'inclou

la qualitat en discursos que l'utilitzen en termes gairebé sinònims als del servei públic.

Aquest discurs es formula en una fase posterior de desenvolupament de la televisió

canadenca i a Europa arran de la interrogació sobre les definicions de la identitat en

termes nacionals i alguns autors més crítics comencen a fer notar que l'èmfasi en la

defensa d'allò nacional amaga altres qüestions significatives sobre el funcionament dels

252 HEARST, S.; "La regulación de la televisión en Gran Bretaña" a BLUMLER, G.J.: Televisión e
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mitjans públics: la crítica assenyala la naturalesa poc democràtica del sistema i les

diferents tensions que amaga una noció d'identitat tant homogènia. Des d'aquest punt de

vista es formulen crítiques d'un abast polític considerable que rebutgen el projecte de la

televisió estatal des de posicions alternatives, no només d'espai geogràfic sinó de classe,

de raça o de gènere253.

Una altra interpretació de la "canadenquitat" es fa a través de la noció de

"democratització"; en aquest sentit l'eslògan que resumeix la qüestió és el de "No

canadianazation without democratization" i la democratització dels mitjans s'entén com

"l'establiment de garanties per tal d'evitar els favoritismes o la discriminació envers

grups o individus concrets; l'increment de la relació entre els gestors de l'audiovisual i el

públic; l'increment de la participació del públic en la presa de decisions i una major

conscienciació crítica i de la responsabilitat de les institucions mediàtiques"254.

La ICEA al Canadà també identifica en el seu discurs sobre la qualitat una finalitat de

perfeccionament democràtic. Aquest organisme identifica la tendència de la programació

canadenca a copiar el model americà i afirma que la qualitat de la programació pot ser

jutjada en relació a la consecució d'objectius socioculturals: la diversitat de punts de

vista expressats, l'equilibri en les notícies, l'enriquiment de les cultures del Canadà i els

seus trets característics.

Blumler255, en el seu llistat sobre els objectius de la qualitat i de diversitat de la televisió

fa referència a la qualitat en termes polítics des del punt de vista del que perfeccionament

democràtic. Sota la denominació de "autodeterminació cultural" es refereix no a la

preservació d'algun estatus cultural determinat sinó al manteniment de la capacitat d'una

cultura per afirmar-se davant el flux d'influències exteriors. L'objectiu és garantir que les

tradicions culturals d'una societat o d'un grup, els seus valors i marcs característics,

interés público. Barcelona, Bosch, 1993: 103.
253En aquest sentit, no fa gaire (al 1992) que la BBC va haver de proclamar en un dels seus estudis que
la British Broadcasting Corporation no era la London Broadcasting Corporation, en una defensa a les
crítiques rebudes sobre la identificació de la institució amb la capital del Regne Unit.
254 És interessant, en aquest sentit, la proposta de M. Raboy sobre les diferents vies d'interpretació de la
democratització en el sistema canadenc (mitjans de servei públic, autonomia dels mitjans, radiodifusió
descentralitzada, serveis nacionals, provincials/regionals i servei locals o a la comunitat). RABOY, M.:
Missed opportunities. The story of Canada's broadcasting policy. Canada, McGuill-Queen's University
press.
255 Op.Cit. 1991: 105.
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tensions i problemes estiguin ben representats, amb els recursos suficients per garantir la

seva expressió.

El valor en qüestió, afirma Blumler, no és el de la sobirania cultural, que afirma que és

inacceptable i no realista sinó que en el món actual, les societats han d'assumir les seves

possibilitats en l'actual barreja de difusió cultural i en les respostes interactives de les

seves identitats culturals respecte els fluxos transnacionals de la comunicació. L'objectiu

no és impedir que aquest material (posa l'exemple dels programes americans) penetri el

sistema domèstic sinó de garantir que està prou complementat per altres tradicions més

indígenes.

3.2.3.2. La qualitat del sistema en termes econòmics

El segon gran bloc de discursos substantius sobre la qualitat televisiva en referència al

sistema de televisió fa referència a la utilització d'una terminologia de la disciplina

econòmica com element característic de la definició de la "qualitat".

Una de les accepcions de la "televisió de qualitat" és la que l'equipara a una "televisió

competitiva". Amb aquesta noció es fa referència a una televisió que no sigui cara i que

pugui competir en el mercat televisiu en bones condicions (relació entre el preu, el

contingut i les expectatives d'audiència involucrades). Malgrat que el cas més freqüent és

aquell que fa referència a la televisió de qualitat com una televisió competitiva, aquest no

és l'únic element definidor de la qualitat.

El discurs sobre la qualitat televisiva que s'articula al voltant de la noció de

"competitivitat" avalua els resultats dels índexs d'audiència i els resultats de la venda dels

programes a tercers. En aquest sentit s'equipara la qualitat a la "competitivitat" i a la

"rendibilitat". Es tracta en general d'una visió més mercantilista de la qualitat que

correspon a una època de liberalització del mercat televisiu (entre els anys setanta i

vuitanta).

Per una altra banda, es tracta d'un discurs, que considera que a una major quantitat de

cadenes en el mercat i a l'establiment d'un major grau de competència entre els

programes per l'audiència es correspon un increment en la qualitat dels programes.
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Per exemple, es tracta d'una segona etapa identificada pels investigadors de la televisió

canadenca, iniciada a finals dels anys setanta, en què el cost polític i financer d'utilitzar la

programació de la CBC per promoure la unitat nacional va superar els beneficis i va

coincidir amb un moment en què semblava esmorteir-se apaivagar-se la crisi sobre la

unitat nacional després del referèndum del Quebec al 1980. M. Raboy assenyala com un

indicador d'aquest canvi la transferència total del sector cultural, inclosa la televisió, de

la Secretaria d'Estat al Ministeri de Comunicacions, de manera que la televisió pública es

convertiria en una empresa marginal entre les nombroses activitats incloses sota la

rúbrica de les comunicacions.

Raboy assenyala que mentre la política cultural del Canadà als anys seixanta i setanta era

política, als anys vuitanta era econòmica. "Havia arribat la era de la indústria cultural"256.

L'informe del 1965 à'Advisory Committee of Broadcasting parla del fet que la forta

presència d'entreteniment light americà "dilueix la qualitat i destrueix l'equilibri dels

continguts globals dels programes als espectadors canadencs". D'aquí sorgeix la idea de

produir programes canadencs no tant per reflectir la nacionalitat canadenca sinó per

competir a nivell comercial amb les televisions americanes.

Un informe elaborat al 1986 desenvolupa el terme de "canadenquitat" i afirma la

necessitat de desenvolupar les "indústries culturals" canadenques com un bé intrínsec a

l'interès nacional258 i s'interpreta el mandat de "l'alta qualitat" com una protecció a la

indústria nacional.

Efectivament, s'afegeix altres vegades en el discurs la idea de la "promoció de la

indústria audiovisual nacional" i considera de qualitat aquell tipus de televisió que

contribueix al desenvolupament d'aquesta indústria. Es tracta d'una variant del discurs

de la qualitat en funció de termes polítics en el sentit que es parla de la contribució a un

bé propi (nacional) a través de la contribució econòmica (la promoció de la indústria).

Curiosament en aquest tipus de discurs no es fa cap referència al contingut. Des d'aquest

punt de vista, doncs, la televisió de qualitat és una televisió que contribueix al

desenvolupament o a la promoció econòmica sense cap referència a temàtiques concretes

256RABOY,M. (1990): Op.Cit.
257 Citat per Raboy, 1996: 93.
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del territori. Aquest enfocament considera la indústria audiovisual com una indústria de

l'automòbil o una multinacional de galetes, en termes de llocs de treball i de producció

de productes rentables.

La qüestió de la qualitat des del punt de vista econòmic ha estat central en el debat. En

aquest sentit, una intervenció al parlament canadenc citada per M. Raboy apunta al fet

que "es tracta d'una elecció entre els interessos comercials i els interessos de la gent". Es

repeteix la idea de l'elecció entre "The State or the States" però adopta un matís

diferenciat: ja no es tracta de la defensa de la nació sinó de la indústria.

Un altre exemple de la definició de la "qualitat del sistema televisiu" en termes

econòmics és la que s'extreu de la recerca duta a terme entre professionals italians sobre

la qualitat televisiva i és la capacitat d'un sistema televisiu de generar riquesa. Es

considera que no n'hi ha prou amb què un sistema sigui autosuficient, sense recórrer a

subvencions o préstecs públics, sinó que "una televisió de qualitat ha de contribuir al

desenvolupament econòmic d'un país"259.

Aquest discurs és extraordinàriament coincident amb la versió mercantilista expressada

en el capítol sobre el servei públic en referència al canvi de mentalitat que afecta la

televisió, que passa de ser considerada com un sector d'entreteniment i d'emissió a ser

considerada com un sector de distribució de publicitat i de desenvolupament

econòmic260.

Un altre tipus de discurs identifica la qualitat com el resultat de determinades polítiques

econòmiques. És el cas de l'informe del govern de M. Thatcher, Competition, Choice

and Quality en el qual s'afirma que l'obertura del mercat i la introducció de noves

cadenes de televisió ha de provocar una major competència entre les cadenes i, per tant,

una major qualitat en els programes. Es tracta de la qualitat com el resultat de

determinades polítiques econòmiques. Indirectament s'identifica el sector que ha

d'assumir aquesta iniciativa (els polítics en la liberalització del mercat i la iniciativa

privada en el desenvolupament de les iniciatives empresarials).

258 Es tracta del 1986 Report of the Task Force on Broadcasting Policy.
259 LASAGNI, C i RICHER!, G.: televisione e qualità. La ricerca internazionale. II debatitio in
Italia.RM, VQPT, 143. (133-146).
260 Veure Richeri (1983) i Raboy (1997).
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Altres discursos sobre la qualitat des del punt de vista econòmic fan referència al

pressupost dels programes. En el cas del discurs sobre la qualitat elaborat al Canadà la

programació de qualitat és una programació cara o d'elevat pressupost que contrasta

amb la idea de "competitivitat" que, en la majoria dels discursos remet a una

programació barata.

Un estudi dut a terme el 1987 al Canadà, citat per Raboy, identifica com un problema el

fet de produir programes d'alta qualitat canadencs per competir amb programes

americans de baix cost. Es posa l'èmfasi no en la competència per la nacionalitat sinó pel

preu: "l'èxit d'una estratègia de programació canadenca com a objectiu ha d'estar basat

en raons econòmiques però també en una profunda convicció" . Això ha creat un dilema

perquè l'única manera amb què Canadà pot produir programes de qualitat és amb fons

públics. Així, sovint, i com recull Raboy, la programació de qualitat canadenca

s'identifica com una programació que és cara. De fet aquesta és una característica de la

programació canadenca que es presenta sovint en conferències internacionals, fet que

incorpora una variable a la noció de competitivitat econòmica sota la denominació del

prestigi261

3.2.3.3. La qualitat televisiva en termes d'audiència

Hi ha altres tipus de discurs sobre la qualitat on aquesta és definida a través de diversos

tipus de referències a l'audiència. Un primer tipus utilitza una noció quantitativa de

l'audiència i es considera que una televisió de qualitat és una televisió que té/genera

audiència. S'utilitza també l'adjectiu "popular" en el sentit de gran difusió com a sinònim

de la qualitat.

Altres referències a l'audiència fan referència no a la quantitat d'audiència generada per

determinats programes sinó a la "qualitat" de l'audiència en referència als tipus específics

d'audiència a la qual s'adrecen els programes o la cadena de televisió en general. En

aquest sentit es parla, per exemple, de televisió de qualitat com a sinònim de programes

261 A la conferència INPUT, en la qual es mostren diferents programes televisius del món, és
característic en la seva oferta la presència de programes canadencs d'elevat pressupost que serien el
resultat de l'aposta per la qualitat des del punt de vista de la garantia de determinades condicions de
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adreçats a determinades minories definides en funció de trets com la llengua, l'ètnia,

l'origen racial, la religió, minusvalies, etc.

En el cas de la televisió japonesa hi ha una definició de qualitat que utilitza la referència a

l'audiència però en un sentit diferent que, implícitament, remet a una voluntat de voler

agradar, de satisfer el públic com una mesura de la qualitat. Es tracta d'una satisfacció de

gairebé de l'ego de l'espectador més enllà del contingut, del tipus de representació de

grup que faci, etc. En aquest sentit, la Nippon Hoso Kyokai, la televisió pública japonesa

va elaborar un document en el qual explicita les tres línies directives generals que es

proposa per tal de millorar la qualitat de la seva programació262. La primera fa referència

a la "familiaritat" de la programació, que defineix com el fet que "la televisió assumeixi

els punts de vista del públic". Aquesta qüestió és molt diferent a la interpretació de la

"familiaritat" en termes de temes o de personatges propers i implica una presa de posició

i una actitud dels realitzadors del programa respecte els temes que es tracten.

La segona fa referència a la "profunditat" de la programació que s'interpreta com

produir i transmetre programes amb la voluntat "d'impressionar el públic estimulant la

seva simpatia", una altra vegada sembla que l'objectiu del sistema televisiu en funció de

l'audiència sigui el de "caure bé" a l'audiència. Finalment, la "diversitat" afecta

bàsicament la varietat de programes (que serveixin a gustos i interessos diferents, oferir

una àmplia diversitat d'elecció als espectadors i l'oportunitat d'entrar en contacte amb

grups i punts de vista diferents).

3.2.3.4. La qualitat televisiva definida en funció de finalitats culturals

En aquest apartat es recullen algunes referències contingudes en el discurs sobre la

contribució general que es considera que ha de dur a terme la televisió respecte a

l'escena o el panorama cultural de la societat en la que s'ubica. En concret, es parla de

les nocions d'educació i/o de formació de la població o de determinats fragments de

producció.
262 NISHINO, Y. (1994): "Diversity in TV programming in Japan" a Studies on Broadcasting, 1994.
Theoretical Research Centre, NHK. Broadcasting Culture Research Institute, Tokio, citat per LASAGNI,
C. i RICHER!, G.(1996): Televisione e qualità. La ricerca internazional. II debatito in Italià. RAI,
VQPT, n° 143, p.64.
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població, especialment els nens i els joves.

Per exemple, la BBC elabora al 1992 un document sobre el seu paper en l'era televisiva i

defineix la qualitat televisiva a partir d'una sèrie d'objectius, entre els quals es troben una

sèrie de referències respecte al paper de la televisió en el conjunt del sistema no només

televisiu anglès sinó cultural263on es pot identificar amb una certa nostàlgia la voluntat de

recuperació d'un paper de lideratge de la televisió anglesa en la producció teatral. Es

parla en aquest sentit "d'afavorir i estimular el desenvolupament i la manifestació de la

cultura i de l'entreteniment britànic". Tal com recull Hearst, es tracta en aquest cas de

recuperar el paper central que havia tingut la BBC en el camp del teatre (tant les obres

clàssiques com els nous autors), d'ocupar el paper de principal innovador en el camp de

l'entreteniment lleuger (comèdies, espectacles, concursos, moda, etc.) i oferir un ampli

ventall de programació per a nens i programes musicals i artístics diversos. La referència

a ocupar el paper de principal innovador en el camp de l'entreteniment lleuger comporta

una concepció de la televisió com d'un actor cultural.

Per una altra banda, hi ha una consciència del paper de la televisió en l'educació global

dels espectadors i aquest és un altre aspecte de la definició de la televisió de qualitat que

afecta el conjunt del sistema de televisió. Es posa èmfasi en aquest sentit en la millora de

l'educació formal i la competència lingüística a través de la utilització de les noves

tecnologies i les noves fórmules d'aprenentatge. S'afirma en el document esmentat que

"la televisió de qualitat té per objectiu garantir una oferta de programes i serveis capaços

de crear oportunitats per a l'educació".

Un altre objectiu cultural es planteja en termes d'intercanvi cultural amb altres països,

amb la qual cosa s'abandona la consideració inicial que havia guiat els primers anys de la

BBC sobre la producció i la cultura exclusivament britàniques com característica de la

qualitat, malgrat que aquesta voluntat "d'intercanvi cultural" palesa una voluntat

d'exportar programes a la resta del món i situar la BBC en una posició competitiva en el

mercat internacional de coproducció de programes. S'afirma, en aquest sentit, que la

televisió de qualitat consisteix a "estimular la comunicació de cultura i idees entre el

263 BBC (1992): Extending choice. The BBC's role in the new broadcasting Age. Broadcasting
Corporation, London.
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Regne Unit i l'estranger" i a una "intensificació de la presència de la BBC en el mercat

internacional de programes i de les coproduccions televisives".

En aquest context, els valors d'intercanvi i estímul de la comunicació no són valors

culturals sinó econòmics.

3.2.4. Els subjectes de la qualitat

Alguns dels discursos sobre la "qualitat televisiva" com a qualitat del sistema televisiu

responen a la pregunta imaginària sobre "qui" és el responsable , a "qui" s'adjudica la

tasca de realitzar la qualitat televisiva, en definitiva, qui és el subjecte del discurs sobre la

qualitat.

En aquest apartat es fa referència a aquells discursos sobre la qualitat televisiva vinculats

a la qualitat de la globalitat del sistema televisiu que identifiquen subjectes col·lectius o

les condicions estructurals dels quals depèn, a partir dels discursos analitzats, l'existència

de la televisió de qualitat.

En aquest cas, la televisió de qualitat es defineix indirectament com el resultat de l'acció

de tercers agents; és a dir, no es defineix en què consisteix la qualitat ni el seu contingut,

sinó que es considera que la qualitat és el resultat de determinades condicions

estructurals, condicions de producció, de l'acció de determinats col·lectius, com els

productors de programes, els programadors o dels propis programes.

El discurs sobre les concepcions de la qualitat com a "resultat", relacionats amb els

subjectes que els formulen forneixen d'una informació significativa que consisteix a

identificar el discurs sobre la qualitat del sistema televisiu com un discurs que rarament

afecta el col·lectiu que el formula; és a dir, la "qualitat sempre depèn d'algú altre" o de

"l'existència de determinades condicions globals" i no de les pròpies accions ni de

plantejaments específics per part del propi col·lectiu.

El discurs formulat sobre la televisió de qualitat fa dependre la seva existència de dos

grans blocs de condicions. Es tracta per una banda del discurs que defineix la qualitat en

termes de condicions estructurals, siguin referències a la legislació, a les condicions de

finançament o a les aliances estratègiques. Per una altra banda, un tipus de discurs sobre
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la qualitat que la considera el resultat de determinades condicions de producció (temps

suficient per fer el programa, professionalitat per part dels seus autors, reconeixement

etc.). És a dir, en un cas s'atribueix la responsabilitat de la realització de la qualitat als

agents, institucions que tenen un paper en la definició del sistema en el qual opera la

televisió (legisladors, polítics, juristes) que afecten les condicions globals del mercat

televisiu i, en un altre cas, la responsabilitat de la realització de la qualitat s'atribueix a la

política de programació i de producció de les cadenes i dels col·lectius que treballen al

seu interior.

Així, a partir del que s'ha esmentat en la introducció sobre la relacionalitat jeràrquica del

concepte, la qualitat del sistema televisiu apareix en el discurs com una variable

dependent d'altres àmbits inferiors de qualitat, específicament de la programació.

3.2.4.1. La qualitat televisiva en termes de condicions estructurals

En una part dels discursos sobre la qualitat televisiva s'identifica aquesta com el resultat

de l'acció política, en diversos nivells, des de la legislació a l'establiment de determinades

condicions de finançament, de determinades aliances estratègiques, o de l'existència de

determinades condicions estructurals del sistema global en el qual opera la televisió.

Malgrat que normalment els discursos fan referència a una o una altra d'aquestes

polítiques o dels mecanismes per implementar-les, hi ha també un discurs que defineix la

"qualitat del sistema televisiu" a través de la idea d'harmonia. En aquest sentit, l'estudi

dut a terme per Lasagni i Richeri recull l'afirmació de què la "qualitat no pot ser res més

que la necessària correspondència entre l'estructura, l'aparell comunicatiu i, finalment,

els objectius que s'atorga a aquesta estructura"264.

3.2.4.1.1. La qualitat en funció de la competència

En general, en el discurs dels defensors del servei públic de televisió es reconeix de

manera més o menys directa que la competència és un element que dificulta la "qualitat

global del sistema". És el cas, per exemple, de la recerca duta a terme per Lasagni i

264 LASAGNI, C.i RICHERI, G. (1996: 133).
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Richeri en la qual els professionals entrevistats identifiquen els elements estructurals que

consideren que tenen una acció negativa sobre la "televisió de qualitat" i identifiquen

l'estructura duopolística dels sistema televisiu, que porta a les empreses a consolidar i

estabilitzar les seves posicions en el mercat reproduint la pròpia oferta en comptes de

renovar-la i diversificar-la. En aquest sentit es fa referència a una estructura

"paquidèrmica".

Una altre referència interessant pel que fa a la definició de la qualitat del sistema televisiu

en funció de la competència és la proposada per J. G. Blumler265, que planteja un treball

sobre la noció de qualitat del sistema televisiu que afecta la manera amb què

tradicionalment es planteja la relació entre televisions públiques i televisions privades que

passa per obrir noves vies d'interpretació de conceptes àmpliament utilitzats com el de la

competència, la complementarietat o la responsabilitat (accountability, és demanar

comptes no necessàriament en termes ètics).

Incorpora al debat el rebuig a la interpretació de la "competència" únicament en termes

quantitatius i afegeix una idea multidimensional de la competència que inclogui la

innovació, la professionalitat, la rellevància social i els estàndards de qualitat. Es tracta

d'establir una "competència no en termes d'audiència o d'ingressos publicitaris sinó una

competència per a la innovació, la professionalitat i la qualitat". L'autor apunta que per

promoure una sensibilitat sobre aquests aspectes la televisió pública ha de propiciar el

debat amb les cadenes privades per tal de discutir i justificar una pluralitat de criteris. Es

tracta d'una al·lusió a qüestions més de caire estructural, d'establir les condicions en les

quals sigui possible una competència d'aquest tipus i on la televisió pública ha d'assumir

la iniciativa del diàleg amb les televisions privades per definir les condicions i els àmbits

d'exercici dels seus mandats..

Una altra redefinició que proposa Blumler que afecta la definició de la qualitat del

sistema global de televisió és respecte al concepte de complementarietat entre la televisió

pública i la privada. Normalment aquesta complementarietat s'interpreta per part de les

televisions privades com el paper subsidiari reservat a les públiques per tal que ofereixin

265 BLUMLER, J.G.: "New roles for public television in western Europe: challenges and prospects" a
Journal of Communication, 42 (1), pp.20-35.
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allò que no és rendible produir a les cadenes privades. Són molts els autors que afirmen

que la televisió pública ha de ser una televisió generalista que s'ha de diferenciar no pel

gènere dels programes, la seva col·locació a la graella o la seva incidència en el conjunt

de la programació, sinó per la diferència en la qualitat dels programes i l'àmplia gamma

de gèneres oferta.

3.2.4.1.2. La qualitat com el resultat de la legislació

En aquest tipus de discurs es fa referència a la qualitat com una funció de la legislació, és

a dir, hi ha qualitat en la mesura que des de l'ordenament jurídic es parla de qualitat i

aquesta es defineix o entra a formar part dels estatuts de les televisions públiques i/o de

servei públic, dels seus mandats o de les condicions per a la renovació de les llicències

televisives.

No és estrany que hagi estat precisament als països en els quals s'ha introduït a la

legislació el terme de "qualitat" on s'han desenvolupat el major nombre de recerques al

voltant d'aquest concepte i on s'ha fet un esforç per destriar-ne els diversos àmbits,

dimensions i mesures. En aquest sentit, per exemple, la quantitat d'estudis i assaigs

sorgits al Regne Unit a la dècada dels vuitanta sobre la noció de qualitat tenen el seu

origen en el rebuig generalitzat de l'informe governamental Competition, Choice and

Quality.

Malgrat tot, la introducció del concepte de qualitat en la configuració legal del panorama

audiovisual no es una condició suficient per garantir una definició clara i una articulació

conseqüent dels paràmetres d'avaluació en els àmbits inferiors, com l'estructura de les

cadenes, la programació o els programes266.

En les referències a la qualitat com el resultat de l'acció política hi ha, per una banda i

quan són els polítics els autors d'aquest discurs, una voluntat d'establir el màxim control

266 Per exemple, en un dels primers estudis sobre la "qualitat televisiva", el titulat Quality Television
realitzat per la BRU al 1989, entre els diferents àmbits de qualitat que assenyala, esmenta l'existència
d'una "legislació creativa" perquè es produeixi la qualitat televisiva, a part de reconèixer els àmbits dels
emissors, la programació i els programes (no és una manera d'autoexcloure's del debat sinó precisament
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sobre les condicions d'emissió televisiva, les condicions per a la renovació de les

llicències i les condicions per a l'obtenció de finançament per a les cadenes. Per una altra

banda i quan els autors del discurs són els professionals dels mitjans de comunicació, hi

ha la demanda formulada en el discurs d'unes condicions estructurals que garanteixin la

màxima llibertat professional i que intervinguin el mínim en la seva pràctica diària.

En el convenciment de la rellevància del paper de les institucions en la consecució d'una

televisió de qualitat, els francesos debaten a partir de la llei de 1974 el marc per a la

consecució d'una televisió de qualitat i el govern opta per a l'establiment dels Cahiers

des Charges. J. Chirac, en el seu discurs a l'Assemblea nacional, afirma que la qualitat,

donades determinades circumstàncies, s'acaba "imposant", en una al·lusió clara a aquest

concepte de qualitat que sorgeix de forma espontània a partir d'una sèrie de condicions.

Chirac afirma: "A través de l'estructura dels organismes que ens proposem instaurar, a

través dels Cahiers des Charges que definiran les seves obligacions, a través dels criteris

sobre el repartiment dels mitjans financers, aquesta recerca de la qualitat s'imposarà als

responsables de la televisió"267.

Els Cahiers des Charges són documents a través dels quals el Govern francès - el primer

ministre o el ministre de comunicacions - estableixen obligacions per a cada cadena

pública per al període d'un any. Segons l'article 48 de la llei del 1986 els Cahiers

defineixen les "obligacions de cada cadena nacional, en particular, les obligacions

relacionades amb els objectius educatius, culturals i socials...". Aquests Cahiers limiten

la llibertat de les cadenes públiques definint obligacions precises que cal respectar: una

quota per noticiaris i produccions culturals; una proporció de programes francesos i

europeus i obligacions pel que fa una distribució igual del temps dedicat als partits

polítics, programes sobre la cultura francesa, la religió, etc. que s'han d'incloure a les

graelles de programació.

Els Cahiers són uns mandats que imposa el sistema legislatiu, que afecten la programació

en general i de cadascuna de les cadenes en particular, de manera que es tracta de

definicions del sistema envers la programació i la cadena.

de no deixar tota la qüestió de la qualitat en mans dels professionals).
267 Declaració a l'Assemblea Nacional, el 23 de juliol de 1973. Dossiers de l'Audiovisuel, p.23.

218



El Discurs sobre la "Qualitat Televisiva" com a Qualitat del Sistema de Televisió

Un altre punt en el qual el discurs legislatiu posa èmfasi en la consecució d'una televisió

de qualitat és en l'establiment de quotes de producció nacional i en l'especial cura

d'aquestes obres en termes de política de programació. Per exemple, un comunicat del

Consell de Ministres268 afirma que la "millora de la qualitat es busca a través de

l'increment del nombre de creacions audiovisuals franceses (...) Les empreses hauran de

prendre mesures per tal de garantir un nombre mínim d'obres de nous autors o

realitzadors. Pel que fa als programes, els responsables de les cadenes hauran de vetllar

per a millorar l'equilibri en el repartiment dels gèneres i en l'elecció dels horaris de

programació de les obres de qualitat".

L'establiment de quotes de producció pròpia i producció aliena, o la noció d'equilibri de

la programació és una noció de qualitat que sortirà també en els àmbits de la

programació i de les cadenes com a mecanismes avaluadors de la qualitat.

En el cas dels professionals que intervenen en l'elaboració del document Quality

Television (de la BRU, British Research Unit), després d'esmentar diversos àmbits de

referència on és possible atribuir determinades nocions de qualitat televisiva, admeten

que la qualitat no pot ser codificada i reforçada a priori, en còmodes receptes, i que "es

genera a través d'una manera de pensar" i es reconeix que "la qualitat precisa d'un

recolzament estructural".

Aquest recolzament estructural és recollit pels autors d'aquest informe sobre la qualitat

de la televisió sota dos conceptes clau: el finançament i la legislació. La legislació

provoca com a mínim, i com s'ha vist en el cas anglès, un debat social sobre la definició

dels estàndards de qualitat.

3.2.4.1.3. La qualitat del sistema en funció del finançament

Altres aspectes en els quals la legislació ha posat èmfasi com a condició per a una

televisió de qualitat és en l'establiment de determinades fórmules matemàtiques que

mesuren la qualitat assolida per a cada cadena i en funció de les quals atorguen els

pressupostos a les cadenes de televisió en els seus exercicis anuals.

268 Comunicat del Consell de Ministres el 21 de juliol de 1976, citat en el dossier citat, p.25.
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L'ordenament francès estableix una fórmula que va modificant amb el temps per al

repartiment dels recursos aconseguits a través de la redevance269'. Aquest índex, a part

d'avaluar l'acompliment dels objectius assignats a cada cadena, avalua també la

satisfacció dels usuaris que financen la televisió i al llarg del temps s'han desenvolupat

diferents mecanismes per avaluar el grau de satisfacció dels telespectadors. El que hi ha

de comú en la voluntat de tenir en compte la satisfacció del telespectador és l'acord

generalitzat de què els índexs d'audiència no són una mesura de l'apreciació o de la

satisfacció.

Alguns dels índexs utilitzats per avaluar l'apreciació de l'audiència han estat el panel de

l'ORTF, el panel CEO (de 1976 a 1979), la variació en les escales del 1980 al 1984,

l'enquesta Konso o el panel de Canal Plus o el panel de Relations TV d'Ipsos, que

mesura la qualitat de l'escolta.

Aquest èmfasi en la valoració de l'apreciació del públic com un indicador de la qualitat

televisiva i en la seva ponderació amb un índex de qualitat que atorga un comitè

d'experts suposa una voluntat d'integrar les dues concepcions tradicionals sobre la

qualitat: per una banda, la qualitat considerada com una noció subjectiva que es defineix

en funció de les expectatives del públic i per una altra banda, una segona concepció de la

qualitat es defineix a través de les normes polítiques, estètiques o culturals. Des del

primer punt de vista, el programa de qualitat és aquell que respon a aquestes

expectatives, el públic és l'únic jutge i la qualitat és assegurada de manera automàtica a

través del lliure mercat; la mesura de la qualitat és l'audiència. Pel segon punt de vista, és

la tasca de les institucions oficials definir els criteris de la qualitat, avaluar si els

programes responen a aquestes normes i incitar les cadenes a través de recompenses o de

sancions a difondre bons programes i al públic a veure'ls.

Hearst, en la seva anàlisi del sistema de televisió anglès, recull també la importància del

sistema de finançament per a l'existència d'una televisió de qualitat, que considera com

un dels pre-requisits. Afirma que "cal comptar amb una sòlida seguretat financera com a

mínim a tres anys vista, donat que aquest és el temps necessari per a la producció de

269 Per exemple, I'arrete de 1975 defineix la fórmula que havia de ser utilitzada per aquest repartiment:
A'n = An-1 (1+ N (0,3Q + 0,1 E)), on n designa l'any, A la quantitat d'impost adjudicada a la cadena, Q
l'índex de qualitat i E l'índex d'escolta.
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serials, documentals i produccions artístiques de gran envergadura"270.

En l'estudi Quality Television elaborat per la BRU es parla també del sistema de

finançament com una condició de la qualitat del sistema televisiu. En aquest estudi, els

professionals esmenten els efectes de la legislació en la programació de qualitat, la idea

del finançament com un dels elements que pot afavorir la qualitat, la varietat dels

programes i la relació amb la seva audiència. "Uns mètodes de finançament apropiats

estimularan la competència en la producció de millors programes, no una competència

per aconseguir la màxima audiència".

3.2.4.1.4. La qualitat del sistema televisiu en funció d'aliances estratègiques

En el discurs sobre la qualitat del sistema televisiu hi ha una sèrie d'afirmacions que fan

referència a la qualitat des del punt de vista dels avenços tecnològics on s'identifica un

component tècnic de la qualitat. Es tracta d'un discurs que no fa referència a la qualitat

del senyal tècnic sinó que, s'afirma que per a l'existència d'una qualitat televisiva, cal

estar al dia en tecnologia puntera.

En aquest sentit, els professionals italians consideren que un element que contribueix a la

qualitat del sistema televisiu és l'equilibri entre el desenvolupament tecnològic, la

innovació expressiva i productiva del mitjà, les relacions amb les institucions i les

empreses en àmbits local, nacional i internacional271.

Aquest element és una aportació original i poc freqüent per parlar de la qualitat del

sistema televisiu en el sentit que valora la capacitat d'un determinat sistema d'establir

relacions i aliances estratègiques amb altres camps productius. Aquest criteri té especial

rellevància en l'època actual en la qual la convergència digital determinarà la capacitat de

mantenir sistemes televisius autònoms o subsidiaris respecte als sectors tecnològics de

compressió i distribució del senyal.

Un altre exemple que equipara la televisió de qualitat amb les noves tecnologies és el

contingut en el document elaborat per la BBC al 1992, en el qual defineix la qualitat a

270 HEARST, S.(1992): "La regulación de la televisión en Gran Bretaña" a BLUMLER, J.G.(1992):
Televisión e interés publico. Barcelona, Bosch, 1993.
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partir d'una sèrie d'objectius entre els quals esmenta: "donar una cobertura informativa

completa, aprofundida i imparcial a través dels instruments televisius necessaris per al

debat nacional. Es vol potenciar els informatius i participar en el desenvolupament de

serveis d'informació continuats a través del satèl·lit"272.

3.2.4.1.5. La qualitat en funció del control

Un altre dels termes utilitzats en la definició de la qualitat del sistema televisiu és el

a'accountability per fer referència a la característica de què una televisió de qualitat

hauria de "rendir comptes", de ser sotmesa al judici i a la crítica constructiva tant

d'aquells qui hi treballen, de la competència o d'instàncies externes. El concepte

d'accountability és un concepte que a poc a poc s'ha anat imposant en els documents

que plantegen una redefinició de la televisió de servei públic i de les seves funcions. És

present per exemple en el document elaborat pel Grup d'Alt Nivell de la Comunicació

Audiovisual (1998) i ha despertat polèmica entre les televisions públiques europees.

Respecte de l'existència de normes de regulació, es pot distingir un discurs paternalista

que afirma que les normes, les lleis o les autoritats específiques afavoreixen la qualitat

televisiva i d'altres liberals i neoliberals que sostenen que la competència del mercat

esdevé un mecanisme suficient per estimular la qualitat televisiva. Entre ambdues, hi ha el

discurs que advoca per l'autorregulació, que és precisament l'opinió manifestada pels

professionals de la televisió.

3.2.4.2. La qualitat en funció de les condicions de producció

Hi ha un altre tipus de discurs, igualment delegant, en el qual la "qualitat del sistema

televisiu" apareix com el resultat de determinades condicions de producció a l'interior de

la cadena de televisió. Es tracta d'un discurs que afecta no tant les condicions generals

del sistema, les grans finances, les aliances estratègiques o la legislació sinó que fa

referència a la situació laboral quotidiana dels professionals de la televisió. No sorprèn

271 Lasagni, C. iRicheri, G.: 1996: 137.
272 BBC (1992): Extending Choice. The BBC's role in the New Broadcasting Age. British Broadcasting
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doncs que aquesta sigui una definició de la qualitat defensada precisament pels

professionals que fan els programes, pels treballadors de les televisions i no dels seus

directius, dels programadors o els polítics.

Es tracta d'unes condicions que aquests professionals consideren necessàries per a la

"televisió de qualitat" com a qualitat dels sistema televisiu però que afecten la "seva"

situació laboral en una generalització des de la professió del "bé general" (el sistema

televisiu) similar a la que es produeix en la definició deontològica esmentada en el capítol

5.3. En aquell cas es proclama com a objectiu general dels codis deontologies el bé o

l'interès general i el seu contingut; a part de recollir els preceptes legals bàsics que

afecten el Dret a la informació, demana el respecte i la garantia d'unes condicions de

treball dignes.

Específicament i segons aquest discurs, la televisió de qualitat existeix si es permet

treballar als professionals "en certes condicions". I en la definició d'aquestes condicions

es troba de forma subjacent la demanda d'una llibertat que situen per sobre els índexs

d'audiència, el temps, o l'èxit dels programes, i també es demana un grau de

reconeixement de la pròpia feina. Aquestes variables, que sorgeixen de manera

continuada en el discurs formulat pels professionals de la televisió, s'expliquen per

l'especial situació professional en què es troben com a col·lectiu.

Entre les condicions necessàries per aconseguir una "televisió de qualitat" referida a la

definició d'unes condicions del sistema de televisió, els professionals esmenten273:

- L'alliberació a nivell editorial de la pressió dels ratings. És a dir, poder dur a terme la

seva tasca sense estar pendens dels índexs d'audiència, que actuen com un element

de censura.

- Temps suficient per fer els programes.

- Alts nivells de professionalisme. Amb aquesta condició, que és present en altres

discursos dels professionals com una garantia per a una televisió de qualitat, es palesa

un elevat grau de corporativisme. Les "estrelles mediàtiques" sorgides del món de

Corporation, London.
273 Veure, WAA (1989): Quality in television. Programmes, programme-makers, systems. Broadcasting
Research Unit (BRU), London, J.Libbey.
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l'espectacle i que esdevenen presentadors/conductors de programes d'elevat

pressupost generen en aquests professionals un rebuig i una demanda de

"professionalitat". La professionalitat és un criteri que sovint és una reivindicació

d'independència dels professionals de la televisió de les pressions externes del

sistema, com pressions polítiques o econòmiques.

- Productors ben informats. Aquesta característica va lligada a l'anterior.

- Permís per arriscar-se sense pèrdua d'ingressos.

Reconeixement interprofessional de l'excel·lència. Es fa referència a l'alimentació i

realimentació de la pròpia estima. Els professionals de la televisió no surten a les

revistes o se'ls fa entrevistes com passa amb els professionals del cinema, de la

literatura o les estrelles "mediàtiques" i consideren que fan programes valuosos. No

es demana un reconeixement públic de la tasca, sinó un reconeixement entre els

col·legues de la professió.

Una altra condició esmentada per garantir un sistema de televisió de qualitat és

l'existència d'un sentit global de la tasca que es porta a terme: la convicció entre els

professionals que allò que estan fent hauria d'educar la nació més que anestesiar-la.

Es reivindica amb aquesta darrera característica la necessitat de "creure" en la tasca

que s'està portant a terme, no es tracta només de fer la feina ben feta sinó que a més

a més s'hi ha de creure. Aquest element del discurs desborda la mateixa idea de la

professionalitat perquè involucra un sistema de creences que afecta la mentalitat del

treballador, que apareix com algú "dedicat a la causa" d'educar la nació. Es tracta de

la recuperació de la visió paternalista existent als primers anys de la televisió però

revestida sota un element més de la professionalitat.

I a la inversa, segons els professionals consultats, la qualitat de la televisió es perd

davant:

- L'obligació de maximitzar les audiències.

- La por al fracàs, que porta a confiar en formats existents que se sap que agraden.

- La manca de temps, que porta a la repetició de fórmules estereotipades.

224



El Discurs sobre la "Qualitat Televisiva " com a Qualitat del Sistema de Televisió

L'admiració interprofessional per les elevades audiències.

- La manca de sentit global sobre la missió i

- La consciència entre els professionals que només treballen per diners. Hi ha implícita

la idea que els "mercenaris" no poden produir "televisió de qualitat". Cal afegir en

aquest punt que la progressiva descentralització de la producció i l'encàrrec a

productores externes generalitzat als anys noranta per part de les televisions

públiques europees aniria des d'aquest punt de vista en detriment de la "televisió de

qualitat".

S'afirma que la finalitat última no és donar al públic allò que vol sinó allò que pugui

apreciar com un element de millora de si mateix i de la seva capacitat de comprensió del

món. És difícil no veure en aquest tipus d'afirmacions una reminiscència paternalista dels

antics ideals del servei públic.

3.2.4.3. La qualitat del sistema televisiu en funció de la programació

Fins aquí s'han analitzat les condicions que, en els discursos sobre la qualitat del sistema

televisiu, es considera que han de facilitar l'existència d'una televisió de qualitat

(condicions globals que afecten la legislació i el sistema de finançament i condicions

concretes que afecten l'exercici professional a l'interior de les televisions). En aquest

apartat es fa esment a aquells discursos sobre la qualitat del sistema de televisió que

consideren que aquesta qualitat del sistema depèn de la realització de la qualitat en

àmbits inferiors com la programació. Donat que els discursos específics sobre la qualitat

de la programació es recullen en el proper capítol, aquí es farà només un esment de les

principals tendències.

En el discurs genèric sobre la qualitat del sistema de televisió s'identifiquen les àrees de

les quals depèn que existeixi aquesta qualitat. Segons aquest tipus de discurs, l'existència

d'una televisió de qualitat depèn d'una programació de qualitat i aquesta es defineix

principalment en termes dels continguts, amb especial èmfasi en els gèneres informatius i

la programació infantil.

És curiós que els informatius són els programes que apareixen en el discurs com
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programes de qualitat, o que atribueixen qualitat a les cadenes o al conjunt del sistema de

televisió sense cap mena de matís respecte a l'estil, els continguts, les imatges

documentals utilitzades, la reconstrucció de fets, el paper del presentador, etc.

És el cas per exemple del document que elabora l'IB A en la seva Campanya per una

Televisió de Qualitat, on desenvolupa el concepte del "llindar de qualitat" (quality

threshold), i esmenta entre les condicions per poder accedir a una llicència (a part del

"fort servei regional" esmentat):

1. Un servei informatiu de notícies nacionals i internacionals format de, com a mínim,

tres programes: un de 20 minuts al migdia, un altre de 15 minuts al vespre i un altre

de 30 a l'hora de màxima audiència.

2. Com a mínim 90 minuts setmanals de programes de temes d'actualitat d'alta qualitat,

amb "explicacions i anàlisis dels esdeveniments i temes d'actualitat".

3. Com a mínim dues hores setmanals de programes religiosos.

4. Com a mínim 10 hores setmanals de televisió infantil que inclogui "una varietat de

programes d'entreteniment, teatre i informació".

A part de l'èmfasi en els programes informatius i els programes adreçats a audiències

específiques (infantils i programes religiosos), es posa atenció en la qüestió dels horaris

per tal de garantir que s'emetin en horaris de màxima audiència.

En el cas francès es reprodueix un discurs similar en el qual la definició del gènere o del

tema dels programes sembla suficient per a l'establiment de la qualitat del sistema

televisiu. En aquest sentit, el secretari d'estat de l'època, A, Rossi, afirma que la garantia

de la "televisió de qualitat" es troba a tres nivells274. El primer es defineix per "imposar

un volum precís d'emissions culturals, científiques o de formació" sense especificar com

es defineixen aquestes emissions, en funció dels temes tractats, del to del programa o del

tipus de formació (reglada o no), etc.

En segon lloc, afegeix, igual que en el cas anglès però de manera menys específica, que

cal "vetllar perquè les polítiques de programació no penalitzin aquestes emissions" i

finalment la inclusió "d'una apreciació global de la qualitat a través d'una comissió que
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emetrà un judici que serà essencial per al repartiment dels recursos financers" en

referència a la fórmula esmentada per al repartiment del finançament.

Cal assenyalar que la política de programació és un criteri esmentat cada vegada per més

ordenaments com a garantia de l'existència d'un sistema de televisió de qualitat.

Inicialment en el discurs s'identifica una política de quotes com a garantia de la qualitat i

en una segona etapa, un cop observades les franges en les quals les cadenes acostumen a

posar els programes "culturals, científics o de formació", es decideix incidir no només en

la quota sinó també en l'horari d'emissió.

En la definició de la qualitat del sistema televisiu a partir de la programació s'inclouen

també els valors de la varietat, criteris estètics i la voluntat d'adreçar-se a tots els públics

sense especificar mai els tipus de contingut, el to, ni tan sols els horaris. Aquest discurs

permet l'emissió de qualsevol tipus de programa, fet que dilueix el compromís adoptat.

Així per exemple, el decret del novembre de 1974 (modificat pel decret del 31 de gener

del 1977)275 va donar una definició de la qualitat a partir dels mandats especificats als

Cahiers des Charges, principalment: "la varietat dels programes, la seva originalitat i

renovació; el seu valor artístic i la seva aptitud per respondre a les aspiracions de tots els

públics en els àmbits de la informació, la comunicació, la cultura, l'entreteniment i la

qualitat", on la qualitat forma part de l'objecte a definir i de la definició. El "valor

artístic" és una noció ambigua que també dóna cabuda a gairebé qualsevol tipus de

contingut.

Més específic és el criteri esmentat en la recerca duta a terme sobre les opinions dels

professionals italians, que fa referència a l'autoreferencialitat i que és una definició de la

qualitat del sistema televisiu a partir d'allò que no dóna qualitat. S'afirma, en aquest

sentit, que el fet que la televisió cada vegada parli més de si mateixa i menys del món és

una característica que va en detriment de la qualitat televisiva276.

274 Citat a Dossiers de l'Audiovisuel.
275 Citat a Dossiers de i 'Audiovisuel.
276 Lasagni i Richeri: Op. Cit.p. 140.
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3.2.5. Resum del capítol: La "qualitat televisiva" com a qualitat del sistema de

televisió

En els discursos sobre la qualitat televisiva referida a la qualitat global dels sistemes de

televisió s'han distingit tres grans tipus de discurs en funció de la seva construcció

interna.

1. En primer lloc, un discurs genèric sobre la qualitat televisiva que l'identifica com un

objectiu a aconseguir, com una finalitat desitjable i que sovint l'equipara amb la difícil

noció del "servei públic" analitzada en el capítol anterior. La qualitat com a objectiu

apareix també com el contingut amb el qual es vol redefínir el contingut de les televisions

de servei públic. Aquest és un discurs que es formula principalment en documentació

oficial elaborada per organismes polítics o tècnics en un esforç de legitimar les televisions

de servei públic.

2. En segon lloc, hi ha un discurs sobre la televisió de qualitat referida al sistema televisiu

que es formula en termes substantius, és a dir, que identifica diferents components, temes

i/o valors definitoris i característics de la qualitat. Alhora, hi ha diferents tipus de

contingut que s'atribueix a la qualitat dels sistema televisiu.

El primer grup de discursos, defineix la qualitat televisiva vinculada a nocions polítiques

diverses:

- La qualitat definida en termes nacionals. En aquests casos apareixen en el discurs

nocions com la construcció nacional, la tasca de fonamentació social, de

conformació de comunitats, de preservació de les essències nacionals, etc. Es tracta

d'un discurs que es vincula també a institucions de tipus polític, especialment en

aquells països que, per la seva situació geogràfica o de proximitat lingüística amb

altres àrees més influents formulen la noció de qualitat vinculada a les pròpies

tradicions.

- Una altra definició política de la qualitat es formula en termes de referència a l'espai

físic, al territori, i es parla de la qualitat del sistema com aquell tipus de programació

produïda en el propi territori, en la llengua pròpia, que fa referència a temàtica

pròpia, que s'adreça a l'audiència del propi país o àrea d'emissió, etc.
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- La tercera referència continguda en el discurs sobre la "qualitat del sistema de

televisió" en termes polítics és la que defineix un sistema de qualitat com aquell que

identifica i estableix qüestions respecte del perfeccionament del sistema polític, en

termes de representació dels diferents col·lectius socials, a la formació política dels

ciutadans, a l'establiment de garanties en el funcionament de la televisió i al

distanciament respecte el govern, a la participació del espectadors i l'exercici de la

responsabilitat de les televisions envers el seu públic.

Un segon grup de discursos sobre la "qualitat televisiva" referida a la qualitat del sistema

de televisió en parlen des d'una perspectiva econòmica i l'equiparen a la competitivitat,

la rendibilitat i la generació de riquesa. En aquest sentit es parla d'un sistema de televisió

de qualitat com de qualsevol altra indústria a la qual se li demana l'obtenció de beneficis

econòmics.

En tercer grup de discursos substantius sobre la qualitat del sistema televisiu identifica la

qualitat en funció de l'audiència, que és definida tant en termes quantitatius com en

termes qualitatius i es parla d'un sistema de qualitat com aquell que presta atenció a

minories específiques, discriminades o especialment desavantatjades. Per una altra banda,

també es parla d'un sistema de qualitat com aquell que ofereix un tipus de programació

que és familiar a l'audiència a la qual s'adreça i que comparteix els mateixos punts de

vista.

El quart grup de discursos identificats sobre la "qualitat del sistema de televisió" defineix

la qualitat del sistema a partir de la identificació de finalitats culturals. En aquest sentit

s'equipara la qualitat a l'existència de programació cultural, a l'aprenentatge,

l'intercanvi, la formació, etc.

3. El tercer gran grup de discursos identificats sobre la qualitat del sistema televisiu es

formula en referència als diferents tipus de subjectes, - institucionals o professionals -

sobre qui recau la responsabilitat de dur a terme, de realitzar la qualitat. És a dir, no és

un discurs que defineixi nocions de qualitat del sistema televisiu sinó que identifica

subjectes responsables de portar-la a terme. Perquè hi hagi un sistema de qualitat, es

parla de dos grans tipus de condicions: per una banda, unes condicions estructurals que

fan referència a l'existència d'una legislació específica i de determinades condicions de
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finançament i, per una altra, es parla d'unes determinades condicions de producció. Per

exemple, segons els professionals la qualitat del sistema depèn de l'existència d'unes

determinades condicions de producció, de la llibertat que les cadenes els atorguen.

Finalment i resseguint la idea esmentada a la introducció d'aquesta tercera part es parla

de la qualitat del sistema televisiu en referència a altres àmbits de la televisió i es

formulen una sèrie de definicions sobre la qualitat de "delegació jeràrquica" i es diu per

exemple que un sistema de televisió de qualitat és un sistema que genera, regula o obté

programacions de qualitat, que crea cadenes de qualitat o que produeix programes de

qualitat.
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3.3. EL DISCURS SOBRE LA QUALITAT TELEVISIVA COM A QUALITAT

DE LA PROGRAMACIÓ

3.3.1. Introducció

La programado és el segon gran eix temàtic identificat en els discursos sobre la

"televisió de qualitat". El terme "programació" s'utilitza en el discurs per fer referència a

dos grans àmbits: per una banda, per designar de manera general el conjunt de programes

presents en un sistema televisiu, que engloba totes les cadenes que els telespectadors

poden normalment rebre a casa seva; per una altra banda, es parla de la programació per

designar la graella dissenyada per cada cadena televisiva, és a dir, la ubicació de

programes en les diferents franges horàries.

Per tant, per parlar de la qualitat televisiva des del punt de vista de la qualitat de la

programació cal distingir entre:

- La qualitat del conjunt de programes oferts per totes les cadenes televisives d'un

determinat territori i,

- La qualitat de la programació de cadascuna de les cadenes que hi operen.

En aquest capítol dedicat a la qualitat de la programació televisiva es fa referència a

aquesta primera accepció de programació i es presenten el conjunt de temes i valoracions

adscrites al discurs sobre la "qualitat televisiva" aplicada al conjunt de la programació.

Els diferents estudis duts a terme per avaluar la qualitat de la programació elaborada per

cada cadena estan englobades en el capítol 3.4., ja que es considera que la qualitat de la

programació elaborada per cada cadena és un mètode per avaluar la qualitat de les

cadenes.

Lligat a la noció de "qualitat televisiva" referida a la "qualitat del sistema televisiu"

apareix sovint en el discurs la identificació de la "qualitat" amb la "diversitat". Igual que

amb el terme "qualitat", en el discurs sobre la diversitat es pot distingir entre la referència

a la diversitat que afecta el conjunt de la programació de la diversitat que ofereix cada
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cadena. Implícitament, el discurs sobre la diversitat global fa referència al grau de

diversitat real amb la qual pot comptar un telespectador que té accés a les diferents

cadenes del seu àmbit territorial, com a resultat de les polítiques de programació

aplicades per les diferents cadenes en una franja horària concreta. És en aquest sentit que

es parla de la diversitat horitzontal (horizontal diversity).

Resseguint la diferència establerta entre la programació oferta pel conjunt de les cadenes

de televisió i la programació elaborada per cada cadena televisiva, la noció de diversitat

també té un altre component i és el grau de diversitat que ofereix una determinada

cadena televisiva al llarg de la seva programació i que es coneix amb el nom de diversitat

vertical (vertical diversity).

En resum, es parla de la diversitat horitzontal per fer referència a la quantitat de tipus de

programes de totes les cadenes televisives del mercat per cada quinze minuts en el

període del prime-time al llarg de la setmana i de la diversitat vertical per referir-se a la

diversitat de programes que ofereix una determinada cadena al llarg de tota la seva

programació.

La diferència conceptual subjacent és important perquè es refereix a subjectes diferents i

a mesures de qualitat diferenciades per a cada cas. Impliquen també consideracions

diferenciades sobre el consum televisiu que fa l'espectador: la diversitat vertical només és

rellevant per a l'espectador si aquest és 100% fidel a una cadena; la diversitat horitzontal

avalua el grau de diversitat que el conjunt de les cadenes ofereixen a un telespectador

concret que vulgui mirar la televisió en un moment donat del dia. Per exemple, la

possibilitat de triar entre diversos tipus de programes que el conjunt de les cadenes

ofereixen al telespectador que vulgui mirar la televisió a les 20:30. En canvi, la diversitat

vertical és una mesura de cadascuna de les cadenes, fa referència a la presència dins la

graella de cada cadena televisiva de gèneres diferents o de programes diferenciats sense

fer cap referència a com aquests són ubicats en les franges horàries, és a dir, a les

polítiques de programació. Així, una cadena pot tenir formalment un elevat percentatge

de diversitat vertical però tenir una baixa contribució a la diversitat horitzontal: si

malgrat tenir elevats percentatges de documentals o de programes educatius, per
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exemple, totes les cadenes decideixen emetre'ls en horaris de matinada i oferir els

telefilms en horari de prime-time, no s'ofereix cap diversitat real a l'espectador.

La diversitat vertical com a mesura de qualitat esdevé una mesura insuficient en un

context de televisió multicanal i tindria més pertinència com a noció de qualitat en el

context de l'anomenada paleotelevisió, amb menys canals de televisió i sense

comandaments a distància, amb un consum de televisió menys fraccionat. La diversitat

vertical seria un criteri que avalua la política de programació de les cadenes mentre que

el criteri de la diversitat horitzontal és un criteri més proper al conjunt del sistema i a la

situació real de l'espectador.

Aixi, en el discurs sobre la "qualitat de la programació" com a àmbit temàtic de la

"televisió de qualitat" es pot diferenciar entre:

- Un discurs que treballa la noció de qualitat del sistema televisiu de manera

independent de la noció de "diversitat" i,

- Un discurs que identifica la diversitat com la mesura de la qualitat del sistema

televisiu sense explicitar la diferència entre els dos conceptes, com si fossin sinònims.

Només un autor, J. G. Blumler277, que parla de la diversitat com una mesura de la

qualitat, assenyala la diferència entre els dos conceptes. Aquesta diferència afecta la

seva avaluació.

Malgrat tot, les referències a la "qualitat televisiva" interpretada com la "qualitat de la

programació" no s'esgoten en l'anàlisi de la diversitat, de les definicions utilitzades i les

mesures construïdes per avaluar-la.

3.3.2. Premisses bàsiques sobre la "qualitat de la programació"

Hi ha dues qüestions fonamentals sobre les quals hi ha un acord generalitzat en el discurs

sobre la qualitat de la programació:

277 BLUMLER, J.: "In pursuit of programme range and quality". Studies of Broadcasting, n°27,1991.
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1. En primer lloc, la idea que una programació de qualitat afecta la globalitat de la

programació, és a dir, no és una qüestió de gèneres ni de programes concrets, a l'inrevés

que el criteri utilitzat pels polítics quan parlen de la qualitat del sistema, en el qual posen

especial èmfasi en els programes informatius i d'actualitat i en la programació infantil.

En aquest sentit, per exemple Ch. Brunsdon, en un dels articles elaborats al Regne Unit

sobre la qualitat, afirma que "la qualitat no ha de ser prerrogativa de cap gènere i exclosa

d'altres (...) El judici sobre la qualitat s'aplica a la programació en el seu conjunt, més

que a programes concrets"278 malgrat el que es reconeix sobre assumpcions de gènere

jeràrquiques, com per exemple que els informatius són més importants que les soaps.

També es manté en aquesta opinió l'estudi dut a terme per la BRU al 1989279, a partir de

l'aportació de professionals de la televisió, on s'afirma que "la qualitat des del punt de

vista de la programació és indivisible, no es refereix a un sol programa sinó al conjunt de

la programació oferta per una determinada cadena". En aquest estudi es fa un matís

interessant, la idea que una programació de qualitat com a resultat no ha de ser

necessàriament una suma de molts elements de qualitat. S'afirma sobre la qualitat de la

programació en termes globals: "La qualitat només parcialment implica la qualitat dels

programes individuals, (...) un servei que oferís només obres de Shakespare, documentals

sobre la vida salvatge i entrevistes en profunditat amb la Sra. Thatcher no seria un 'bon'

servei, encara que els programes individualment guanyessin premis de qualitat. La

varietat és important. El problema no és que existeixin Dallas, Neighbours i quizz shows

sinó que, com la programació no estigui ben organitzada, la varietat disminuirà"280.

2. El segon tema sobre el que s'ha observat un acord generalitzat és l'afirmació de que

una programació de qualitat és una qüestió que ateny fonamentalment la política de

programació. Això no és una redundància, donat que on es posa l'èmfasi és en els horaris

d'emissió dels programes. L'estudi de la BRU, a més a més de fer èmfasi en la diversitat

assenyala la importància que atorga a la programació. Així, es considera que una

programació de qualitat és aquella que ofereix una diversitat d'elecció, una àmplia

278BRUNSDON, C. (1990): "Problems with quality" a Screen.
219Quality in television. Programmes, programme-making, systems.Londres, Broadcasting Research
Unit, J.Libbey, 1989.
280/"Op.Cit.p.2
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gamma de temes i nivells de tractament i "una programació que es construeix no seguint

criteris de maximització de l'audiència tota l'estona sinó una graella de programació que

busca oferir oportunitats en horaris bons al màxim nombre de gustos i interessos

possible".

Cal assenyalar la importància que progressivament adquireix la noció dels "bons horaris",

en l'oferta de les oportunitats per al màxim nombre de persones possible. Aquesta és una

qüestió que cada vegada es considera més ineludible de la "qualitat televisiva" en els seus

diferents nivells: en el sistema (cal recordar en aquesta sentit que la qüestió dels horaris

d'emissió forma part del mandat definit en els Cahiers de Charges del cas francès), en la

programació (horitzontal), en les cadenes (programació vertical) i fins i tot s'esmenta en

el cas dels programes.

Es diu en aquest estudis que la programació hauria d'estar organitzada de manera que

faci tots els esforços possibles per a aconseguir l'accés de tots els tipus d'audiència. En

qüestió de programació de qualitat, s'afirma que "les decisions són més de política

administrativa que de producció". Aquesta és una apreciació que introdueix uns àmbits

de responsabilitat afegits i diferenciats d'aquells en els quals tradicionalment es planteja

la qüestió de la "programació de qualitat", en el sentit que la programació de qualitat no

és només una qüestió que ateny el departament de producció de les cadenes sinó, i

especialment, els departaments de programació.

3.3.3. Criteris utilitzats en el discurs per avaluar la qualitat de la programació

3.3.3.1. La qualitat en termes polítics

Igual que en el cas del discurs sobre la qualitat del sistema televisiu, en el discurs sobre la

qualitat de la programació es fa esment d'una sèrie de variables que defineixen la qualitat

en termes polítics de diversa índole.

Es parla, en primer lloc, de criteris que equiparen la qualitat amb "l'interès nacional", que

es defineix de maneres diverses. En alguns casos es defineix en funció de l'audiència en

termes difícilment objectivables, com per exemple en alguna de les sentències elaborades

pel CRTC on s'afirma que "la qualitat de la programació és una programació que
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enriqueix el teixit social i cultural del Canadà". Altres vegades es parla de la qualitat com

si es tractés d'un projecte polític i s'afirma que "la qualitat de la programació és una

programació que promou la consciència nacional i la identitat cultural" o altres en les

quals la qualitat es polititza tant que no només apareix com un projecte polític sinó com

un projecte del partit del govern; en aquest sentit és significativa una de les sentències

elaborades pel CRTC, en la que s'afirma qual "la qualitat de la programació és una

programació que reflecteix els objectius oficials de la política de televisió canadenca".

En segon lloc, es parla de la qualitat en termes propers a "l'interès públic" com per

exemple una sentència del CRTC que afirma que "la qualitat de la programació és una

programació que tracta de preocupacions socials rellevants" o l'afirmació de Blumler281

que "una programació de qualitat és una programació que ofereix un contingut no-trivial

en el sentit que mereix la implicació de l'audiència" o que es defineix a partir dels criteris

de la "rellevància social i el realisme", és a dir, és la programació que està "ben

contextualitzada, que tracta els temes amb un sentit de l'espai i la cultura on s'emet i que

intenta orientar l'espectador cap a relacions socials i grups significatius de la seva

comunitat".

Brunsdon282, per exemple, fa referència al paradigma realista com un criteri de qualitat

que defineix en un sentit proper al del servei públic. "Es refereix a qualsevol contingut

que pugui ser jutjat en termes d'idoneïtat, d'objectivitat, i d'immediatesa de la

representació de la realitat. Engloba per exemple el tipus de representació que fa la

televisió de determinats col·lectius socials o l'objectivitat dels noticiaris.

Una altra referència que equipara la programació de qualitat amb l'interès públic és

l'al·lusió a la diversitat, que es desenvoluparà posteriorment. Altres inclouen nocions

com el tipus de representació que ofereix dels membres de la societat en el sentit d'oferir

representacions "justes"; així, per exemple, una altra sentència del CRTC afirma que "la

qualitat de la programació és una programació que ofereix unes representacions justes

dels diversos grups que conformen la societat".

281Blumler, 1991.
2S2Op.Cit. p.78
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El tercer criteri que apareix esmentat en el discurs sobre la qualitat de la programació en

termes polítics és el criteri de l'equilibri en la programació entre la producció propia i la

producció aliena. Aquest criteri ja ha estat citat com un criteri de la qualitat del sistema

de televisió i és una constant en els diferents àmbits. Per exemple, en el cas de la recerca

duta a terme per Lasagni i Richeri, s'afirma que entre els paràmetres a adoptar com a

criteri del conjunt de la programació televisiva és "la presència de productes audiovisuals

d'origen nacional (...) Segons aquests punt de vista una funció prioritaria del sistema

televisiu hauria de ser la de promoure i sostenir els programes italians per tal de defensar

la cultura italiana en la seva confrontació amb la programació estrangera, sobretot dels

Estats Units, considerada com excessiva"283.

3.3.3.2. La qualitat de la programació en funció de la professionalitat

A mesura que es van identificant àrees temàtiques més concretes el criteri de la

professionalitat adquireix més importància perquè són els àmbits en els quals estan més

directament implicats els professionals (on menys ho estan és en la definició i en

l'expressió de les seves opinions respecte al sistema global de televisió).

La professionalitat és un criteri que adopta vessants diversos. Conté referències

ambigües com "la programació de qualitat és una programació que manifesta valors de

producció elevats"284, tot i que la gran majoria apel·len a l'experiència pràctica i als

estàndards tècnics. En aquest sentit, per exemple, s'afirma en el discurs que "la

programació de qualitat és una programació que manifesta un grau elevat de qualitat

tècnica" o que "la programació de qualitat és una programació que aconsegueix els

estàndards instaurats pels professionals del sector".

3.3.3.3. La qualitat de la programació en funció dels programes de qualitat

283Op.Cit.p.l38.
284 A Quality in Television.
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Es tracta d'un discurs que, malgrat parlar teòricament de la programació, fa referència a

característiques dels programes televisius (utilitza la noció programming en comptes de

programmes). Respecte a aquest fet caldria assenyalar un parell de qüestions:

1. En primer lloc, el traspàs que es fa al graó inferior en la recerca dels subjectes de

l'acció en el qual la qualitat de la programació es defineix per l'existència de programes

de qualitat. Aquest tipus de discurs no aporta informació rellevant perquè remet a altres

instàncies (el discurs sobre la qualitat és sovint jeràrquicament relacional, com ja s'ha

esmentat),

2, En segon lloc, s'esmentaran alguns dels criteris utilitzats per referir-se a les

característiques dels programes quan es parla de la "qualitat de la programació", malgrat

que aquest tema es desenvoluparà en profunditat en el capítol corresponent al discurs

sobre la qualitat dels programes.

Alguns dels temes o adjectivacions que apareixen són: la idoneïtat del programa, la

frescor, el compromís amb la controvèrsia, que sigui imaginatiu o aprofimdidor285.

L'únic element significatiu pel que fa als programes com a element definidor de la

qualitat de la programació fa referència no tant a la programació sinó a la discussió d'un

criteri sovint utilitzat en les valoracions dels programes. Es tracta del "criteri estètic",

que s'afirma de vegades que va contra un criteri ètic.

C. Brunsdon entra en la qüestió i assenyala que "concebre els programes únicament o

principalment en termes morals o realistes elimina la possibilitat de la defensa estètica"286.

Cita el cas d'una escena de sexe explícit en una sèrie que va ser criticada i que va ser

defensada en termes de què era part "d'una opció estètica i era inapropiat eliminar-la".

Considera que s'ha d'eliminar l'argument de la defensa estètica i malgrat que afirma que

"sembla referir-se a una mena de censura" cal interpretar-ho en el debat existent entre

els arguments ètics i estètics i com si fossin termes excloents. Critica en aquest sentit la

renuncia a fer valoracions ètiques amb el motiu de què es tracta "d'obres estètiques",

285Veure Blunder, 1991.
2g6Op.Cit. 1990.
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"opcions de l'autor", "recursos de creació", etc., com si aquests no tinguessin o no fossin

avaluables igualment des d'una dimensió ètica.

3.3.3.4. La qualitat de la programació en funció de la diversitat

3.3.3.4.1. Introducció: aclariments terminologies

En aquest apartat s'han recollit només aquells discursos que fan referència a la diversitat

com a mesura de la qualitat televisiva o com a sinònim de qualitat. La diversitat, per si

mateixa, ja és un criteri d'estructuració temàtica molt ample i no es pretén resseguir els

diversos àmbits en els quals s'utilitza el criteri de la diversitat aplicat a la televisió287.

Segons aquest autor, hi ha una diferència crucial entre els dos. "La varietat dels

programes podria ser mesurada a través d'indicadors empírics (hores dedicades als

diferents tipus de programes, finançament distribuït als diversos departaments, quantitat

de temps/espai dedicat als diferents temes, portaveus, etc.). Aconseguir la qualitat només

pot ser reconegut i només provisionalment sobre la base d'avaluacions deliberades

(oferint raons i no fets) i davant potencials judicis crítics".

Aquesta distinció es fa a partir d'una "trampa" discursiva en el sentit de què,

aparentment, la definició de la diversitat pot ser un criteri objectiu de mesura de la

qualitat mentre que la qualitat no pot ser-ho. Si prèviament es defineix la diversitat i es

construeixen avaluadors i/o fórmules per a la seva mesura, qualsevol criteri o adjectiu és

mesurable i per tant, objectiu, és a dir, fidel discursivament a la definició inicial.

La gran majoria dels discursos utilitzen la noció de "diversity" com a concepte general;

sovint s'utilitzen nocions com "range", "variety" o "balancé" com a sinònims. Només

s'ha trobat un autor que diferencia explícitament entre "range" per fer referència a la

"varietat de tipus de programes/ gèneres al llarg de les cadenes" (és a dir, a la diversitat

horitzontal) i la "variety" (o diversitat, que considera sinònims) per indicar la "varietat

287Per a un extens estudi sobre la diversitat com a valor en la televisió d'interès públic, veure
MCQUAIL, D.(1992): La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés publico.
Buenos Aires, Amorrortu, 1998.
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