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El Discurs sobre la "Qualitat Televisiva " com a Qualitat de la Programació

de tipus de programes dins una cadena" (és a dir, la varietat vertical o la diversitat

vertical)288.

Cal afegir que les noves formes de distribució televisiva que fragmenten l'audiència i el

consum televisiu afegeixen complexitat a l'avaluació de la programació horitzontal i de la

seva qualitat.

En aquest sentit, era molt més senzill avaluar la qualitat de la programació quan aquesta

era la mateixa per a tothom, és a dir, la programació emesa en obert pel conjunt de les

cadenes, que en un moment com l'actual, en el qual els espectadors tenen un accés

desigual - en condicions de pagament i accés tecnològic a les xarxes de distribució per

cable - a les diferents programacions configurades per cada cadena i als programes

ofertes en cadascuna d'elles.

3.3.3.4.2. Els discursos sobre la diversitat

L'opció per la diversitat apareix de vegades expressada amb poc convenciment i detall

sobre el seu contingut substantiu i més com un remei davant la manca de consens sobre

les finalitats últimes de l'acció de la televisió. En aquest sentit la demanda de diversitat

equivaldria, a la pràctica, a la noció del relativisme ètic, en la qual qualsevol contingut és

defensable en nom de la diversitat de gustos, de públic, etc. Així, Mulgan, per exemple,

afegeix al seu llistat sobre la qualitat, la idea que la "diversitat és un valor àmpliament

acceptat per la impossibilitat d'establir un centre, un nucli dur de valors o un grup amb

capacitat d'imposar els seus valors i la seva cosmovisió. A un nivell més filosòfic, també

es defensa la diversitat com un valor essencial en un món descentralitzat de veritats

múltiples (o més aviat, de ficcions múltiples) on les forces centrípetes cap a perspectives

comuns han de ser evitades a qualsevol preu"289.

En altres discursos no es qüestionen les raons per a la proposta del valor de la diversitat

sinó que s'especifiquen els diversos àmbits on s'aplica: la diversitat del sistema, per

288 LEGGATT, T.: "Identifying the undefmable -An essay on approaches to assessing quality in
television in the UK" a Studies of Broadcasting, 27.
289MULGAN, G.(1990): "Television's holy grail: Seven types of quality" a The question of quality. BFI
Publishing, The Broadcasting debate.
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exemple per referir-se a l'existència de cadenes públiques i de cadenes privades, o per

referir-se a la coexistència de televisions regides pel sistema majoritari i altres regides pel

sistema pluralista, o en al·lusió a l'existència de cadenes de televisió amb objectius

diversos o adreçats a sectors diversos de la població.

El discurs sobre la "diversitat televisiva" com a mesura de la "qualitat de la programació"

està dominat per tres grans àrees de referència:

1. La diversitat interpretada des del mercat com a mesura de la qualitat de la

programació televisiva.

2. La diversitat mesurada a través de l'audiència, com a mesura de la qualitat de la

programació televisiva

3. La diversitat com un criteri intern, és a dir, a través de la referència als programes,

com una mesura de la qualitat de la programació televisiva.

Cadascuna d'aquestes àrees comporta pressupòsits diferents i nocions implícites sobre la

funció global del mitjà i les perspectives per al seu estudi. Cal assenyalar que els estudis

sobre la diversitat del sector televisiu fets des de la perspectiva econòmica, amb un

enfocament similar al dels estudis fets en altres sectors de béns i serveis, analitzen la

capacitat del mercat i les repercussions que té en el consum l'entrada de nous

competidors. Des d'aquest discurs es concep la qualitat com un òptim econòmic.

Aquest enfocament respon a l'interès específic d'una sèrie d'actors, com el sector

empresarial i polític, que pot tenir interès a conèixer aspectes com els hàbits del públic

espectador i la seva demanda de diversitat per franges horàries, per tipus de programes,

el grau de rendibilitat que tindria la introducció d'un nou canal televisiu, la previsió de

creixement o reducció del mercat publicitari en funció del nombre d'emissors, l'efecte de

la recessió en la inversió en producció, etc. Molts estudis d'aquest tipus s'han fet en

termes de la qualitat del sistema global, entesa així la qualitat des de l'eficiència

econòmica.

La diversitat mesurada en termes d'audiència o de diversitat social com a mesura de la

programació televisiva fa referència a una valoració de la diversitat en termes dels grups

i/o col·lectius socials i a com són presents i representats en la programació, a la relació
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entre la diversitat de continguts i la diversitat de temes socials, etc. Es tracta d'una

valoració de la diversitat centrada en la relació entre el públic, els temes i els continguts

televisius.

Finalment i com ha estat el cas del discurs sobre la qualitat del sistema televisiu, hi ha una

sèrie de discursos sobre la qualitat de la programació que fan referència a la qualitat dels

programes, de manera que la qualitat de la programació es converteix en una variable de

la qualitat dels programes.

3.3.3.4.3. La qualitat de la programació vinculada a la diversitat des del punt de

vista del mercat

El pressupòsit de fons de la vinculació de la qualitat de la programació amb les recerques

sobre la diversitat des del punt de vista del mercat és que un increment del nombre de

cadenes repercuteix en un increment del nombre de programes diferents, fet que

repercuteix en un increment de la llibertat d'elecció per part dels espectadors.

El concepte de diversitat de la programació es reelabora al llarg de les recerques i aviat

es desmenteix la idea que a major quantitat de cadenes s'incrementa la diversitat oferta

als espectadors. Efectivament, l'estudi de Noll, Peck i McGowan que defineix la

diversitat a través de la quantitat d'opcions, la diversitat del tipus de programes i el to del

programa, mostra que l'entrada d'una nova cadena de televisió no garanteix de manera

automàtica una major diversitat de la programació a causa de la tendència per part del

sector publicitari de recolzar les cadenes que apliquen una política de programació

consistent en la reposició de programes d'èxit en comptes d'experimentar amb nous

formats de programes290.

Els estudis posteriors, recollits per Litman291 identifiquen el sector publicitari com el

principal responsable de l'homogeneïtzació dels continguts de les graelles de les

290 NOLL R. G., PECK, M. J. i MCGOWAN, J. J.: Economic aspects of television regulation.
Washington, D.C: Brookings.
291LITMAN, B.R. (1992); "Economic aspects of program quality: the case for diversity" a Studies of
broadcasting, n°28.
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cadenes292. Des d'aleshores la diversitat es considera funcionalment relacionada amb

l'estructura del mercat, especialment amb l'existència i el grau de competència i els

factors tecnològics que afecten la quantitat de canals disponibles i el mètode de

finançament,

Un altre exemple d'estudis sobre la diversitat del sistema que es relaciona explícitament

amb la qualitat de la programació és l'estudi que descobreix els "cicles de la

programació", on les cadenes es copien al llarg dels anys els formats d'èxit fins l'enèsim

grau. Aquests cicles segueixen períodes identificables d'innovació de programes, imitació

i finalment saturació. Aquesta programació estereotipada és l'enemic natural de

l'experimentació i la innovació, i per tant de la diversitat293.

3.3.3.4.3.1. EI límit de la diversitat

En el capítol sobre l'ètica s'han presentat alguns autors que parlen de posar límits a certs

valors considerats bàsics per tal que uns altres valors, considerats encara més bàsics, no

es desvirtuïn. En el cas del valor de la igualtat hi ha autors (com Camps, Sartori o

Finkielkraut) que es revolten contra la demagògia portada a l'extrem i senyalen la

necessitat d'establir un context mínim de validesa en les disciplines ètica i política.

En l'anàlisi de la qualitat de la programació, des del punt de vista de la diversitat

interpretada des del mercat, s'analitzen les condicions en les quals cal posar límits i la raó

292 Veure BAGDIKIAN, B.: "The US Media: Supermarket or Assembly line?" Journal of
Communication, Estiu, 1985:97-109.
293 Veure DOMINICK, J.R. i PE ARCE, M. C. (1976): "Trends in Network Prime-time programming
1953-74", Journal of Communication, Hivern, pp.70-80. Un estudi posterior de Litman assenyala que en
època de major competència entre les cadenes, els programes experimenten una major experimentació
que en els períodes més estables, i incrementa la diversitat horitzontal (LITMAN, B.R. (1979): "The
television Networks, competition, and program diversity", Journal of Broadcasting, Tardor, pp.393-
409).
Litman recull estudis similars duts a terme en altres mitjans com el cinema, on es troba una correlació
positiva entre la concentració del mercat i la concentració de gèneres cinematogràfics, confirmant la
hipòtesi de l'impacte dels factors econòmics en el contingut dels programes. En el cas de la indústria
discogràfica es comprova que el grau de diversitat de les formes musicals està inversament relacionat
amb el grau de concentració del mercat i en el cas de la diversitat en el mercat videogràfic es confirma
que com més concentrada és la indústria més convencionals són els productes mentre, que una major
competència entre les indústries és més permeable als continguts provinents de fonts independents.
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per aquests límits, dins la mateixa racionalitat liberal, no és cap altre que la raó

econòmica de maximització dels recursos disponibles i de les inversions realitzades.

Des d'aquest punt de vista, la diversitat, però, és un valor que té un límit real però també

un límit òptim. És a dir, no poden existir tantes cadenes televisives com operadors

sol·licitants, ni objectius possibles il·limitats que regeixin la seva programació, sinó que hi

ha un límit real que respon a la disponibilitat de freqüències de l'espai, uns objectius

d'acord amb els principis i els valors bàsics d'una determinada societat, etc.

Però la quantitat màxima possible no correspon necessàriament a la quantitat òptima. És

a dir, donada la limitació del temps dels espectadors, la limitació de recursos disponibles i

els hàbits reals d'utilització de les diferents cadenes, la diversitat possible pot no

correspondre a la diversitat "òptima" des del punt de vista econòmic.

En aquest sentit s'han realitzat investigacions diverses per tal de veure com es determina

la quantitat òptima de canals consumibles per part de l'espectador. Des d'aquest punt de

vista, la qualitat de la programació televisiva no consisteix simplement en l'existència del

màxim nombre de cadenes possibles a l'espectador, oferint el màxim nombre de

programes possibles, sinó en el nombre adequat, interpretat com el nombre que pot,

raonablement, ser consumit.

En aquest sentit, Greenberg, Albers, Busselle, LaRose i Litman recullen294 la següent

dada: la majoria dels sistemes de cable als EUA estan programats amb 36 o més canals;

els estudis de recepció indiquen, però, que el telespectador mig utilitza 8 o 9 canals

regularment i que en coneix potser 12 en total. La majoria dels canals no s'utilitzen.

L'objectiu de la recerca que realitzen sobre la "qualitat de la programació" és entendre el

procés a través del qual els proveïdors (les cadenes) i els consumidors (els espectadors)

interactuen per determinar la demanda de diversitat.

Per entendre aquesta demanda assenyalen unes variables o models de conducta que

descriuen:

294 GREENBERG, B.B., ALBERS, R., BUSSELLE, R, LAROSE, R. i LITMAN, B. (1991): "Production
technological, economic and audience factors in assessing quality in public service television" a Studies
of Boradcasting, 27.
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1. Com un govern o el mecanisme privat del mercat escullen el nombre òptim de canals

de televisió.

2. Com els proveïdors decideixen quin és el numero òptim de formats/gèneres per

cadascun d'aquests canals i la barreja entre varietat i profunditat dels programes.

3. Com els consumidors determinen el temps i els diners per consumir totes les formes de

televisió al seu abast.

4. Com els consumidors construeixen la seva pròpia barreja de varietat i profunditat de

tot el conjunt de canals possible i

5. Com la "qualitat" de les opcions possibles es combina amb la quantitat de les opcions.

Un cop es construeix un model de comportament, aquests conceptes abstractes es poden

convertir en índexs o escales de diversitat i de qualitat i finalment s'incorporen en el

procés per estimar la demanda de la televisió pública o de cadenes privades.

A continuació treballen aquestes possibilitats amb el model de la "corba de la

indiferència" que explora les variacions en el consum de televisió a partir de les variables

preu del programa i pressupost familiar. El punt de partida és que l'espectador busca

obtenir la màxima satisfacció amb els mínims recursos i hi haurà uns certs valors de la

corba en els quals l'espectador serà indiferent, és a dir, que pel preu que està disposat a

pagar pot obtenir graus similars de satisfacció.

S'han dut a terme diversos estudis sobre corbes d'indiferència per determinar els punts

d'equilibri que es poden assolir amb les variables examinades. Les anàlisis dels nivells de

demanda de diversitat dels telespectadors inicialment contemplen la varietat de

categories en termes de gèneres (breath) i la profunditat o quantitat d'eleccions entre

programes del mateix gènere (depth) en els diferents canals i com es relacionen amb

l'avaluació subjectiva de la satisfacció del telespectador, amb les limitacions de l'accés

als canals. A aquest model, s'afegeixen complicacions addicionals - preus per serveis de
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televisió alternatius, un temps i uns diners limitats - i eventualment imposa la qualitat

com un determinant co-igual de la satisfacció295.

La conclusió que Litman treu de la seva anàlisi de les corbes de la indiferència i de les

fórmules d'estimació de la demanda òptima es pot resumir en el següent:

a) La diversitat (o més concretament, les característiques d'amplitud, profunditat i

qualitat dels programes) és fonamentalment un producte econòmic.

b) Com a producte econòmic, opera en un mercat i, igual que altres productes, genera

una utilitat positiva per a aquells que la consumeixen (...)

c) La diversitat obeeix les lleis de l'oferta i de la demanda (...) i en els diferents estudis

sobre la diversitat s'analitza molt el sector de l'oferta i molt poc el de la demanda"296.

3.3.3.4.3.2. Factors que afecten la qualitat

Finalment, aquest autor extreu un llistat de factors per part de l'oferta i de la demanda

que afecten la "diversitat" de la programació que s'equiparen en aquest tipus de

recerques amb factors que afecten la qualitat de la programació. Per part de l'oferta el

que afecta la diversitat de la programació és:

1. El nivell de tecnologia que precisen els canals des del punt de vista de la capacitat i el

cost de proveir cadenes addicionals

2. La compatibilitat entre les diferents tecnologies de transmissió i entre les tecnologies

de transmissió i les de recepció.

3. El grau de control polític i regulador en les decisions que afecten l'ús i la col·locació

dels canals en l'espectre de les ones.

4. El cost dels programes i la relació entre el cost i la qualitat.

295 Per veure diferents punts d'equilibri de les corbes: GREENBERG, B.S., ALBERS, R., BUSSELLE,
R., LAROSE, R., LITMAN, B.: "Production, technological, economic and audience factors in assessing
quality in public service television" a Studies of Broadcasting, NHK27.
296 LITMAN, B.: "Economic aspects of program quality: the case for diversity" a Studies of
Broadcasting, 28 (1992:147).
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5. El grau de competència entre les fonts de producció dels programes/cadenes en

competència i els serveis de transmissió.

Els factors de la demanda que afecten la diversitat dels programes són:

1. La intensitat de les preferències de l'audiència pels gèneres i per la varietat i

profunditat dels programes,

2. El preu absolut i el preu relatiu de tipus específics de programació, incloent l'aparell

de recepció i el preu de l'amplitud i la profunditat en general.

3. El preu de programes d'entreteniment o altres opcions de lleure que substitueixin la

televisió.

4. El pressupost d'entreteniment/lleure del consumidor.

5. El temps dedicat pel consumidor a l'entreteniment/lleure.

6. La qualitat de l'oferta dels programes.

Pel que fa als índexs utilitzats per mesurar la diversitat, aquests són més acurats com més

sensibles són a la quantitat de gèneres, a la quantitat total de programes disponibles, a la

varietat en l'oferta de programes, a l'especificitat dels programes dins les diferents

categories (gèneres), a la influència de programació innovadora, a l'elecció horitzontal i

vertical i al tipus de distribució de les preferències pels programes.

En aquest tipus d'estudis s'interpreta la qualitat televisiva com la utilitat màxima del

telespectador, des del punt de vista de la seva capacitat de consumir. La diversitat és, per

definició, allò que la televisió comercial produeix en un entorn competitiu. La

interpretació de la diversitat deixa de ser un índex de mesura de l'actuació de la televisió

per convertir-se en un producte competitiu per ser consumit. La quantitat òptima de

diversitat està lligada a la capacitat o al desig per part dels consumidors de pagar per un

serveis, quantitat que és significativament diferent de la quantitat màxima de diversitat.
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3.3.3.4.3.3. Limitacions de la perspectiva de la diversitat en termes econòmics en el

discurs sobre la qualitat de la programació

És evident que el terme de la diversitat s'interpreta de manera diferenciada si es

considera una tasca del servei públic o si es considera un producte econòmic vinculat al

finançament i a la distribució. Des d'aquest punt de vista la diversitat queda separada de

la qualitat, mentre que en altres estudis esta íntimament relacionada. Per exemple,

Owen/Beebe/Manning297 afirmen que en un sistema de televisió competitiu hi ha un

intercanvi entre diversitat dels programes i producció de qualitat: mentre que la diversitat

dels programes s'incrementa a mesura que s'incrementa la quantitat de cadenes

competidores, la qualitat dels programes s'incrementa a mesura que els pressupostos dels

programes són superiors: de manera que si l'increment dels competidors significa

pressupostos més baixos, la diversitat es pot aconseguir a expenses de la qualitat. Dit en

altres paraules, si la qualitat és cara i a mesura que hi ha més cadenes s'incrementa la

diversitat de programes, els recursos dedicats disminuiran i repercutirà en la qualitat.

Això pressuposa dues qüestions fonamentals que, al nostre parer, estan per demostrar: en

primer lloc, que la qualitat és equivalent a pressupostos elevats i, en segon lloc, que la

diversitat de cadenes comporta una major producció de programes; fet aquest últim que

recerques anteriors demostren que, sovint, l'increment de les hores d'emissió es fa a

través de reposicions de programes d'èxit, amb la qual cosa no hi ha ni un increment

substancial de la producció de programes ni de la diversitat. La competència es produeix

pels espectadors i no per la diversitat.

Els estudis sobre la "qualitat de la programació" en termes de "diversitat" interpretada

des d'aquest punt de vista equiparen un mercat competitiu de programes televisius amb

la consecució dels ideals del mercat ignorant, entre altres coses, els problemes posats per

externalitats i objectius no quantificables, com per exemple la valoració de la participació

dels ciutadans en el procés polític, entre altres objectius del servei públic.

Sonnenberg analitza les causes de la concentració del mercat i l'escassetat de nous

programes i les troba en l'estructura del mercat i les seves lleis i no en la manca de
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competència entre les cadenes o en la major o menor regulació del mercat. La conclusió

de l'estudi porta a aquest autor a assenyalar que l'afirmació de què la competència

aporta diversitat només pot ser mantinguda si es canvia la noció de diversitat i passa a ser

interpretada des del punt de vista econòmic (com el resultat de l'acció del mercat) i se la

desproveeix de la seva significació cultural298.

Per això la noció de diversitat des del punt de vista del mercat només parcialment pot

donar compte de la qualitat de la programació i és només en el cas on s'identifica la

qualitat amb l'eficàcia del mercat. Més enllà d'aquesta noció, clarament restrictiva des de

l'òptica del servei públic s'identifiquen en el discurs sobre la qualitat de la programació

dos grans àmbits: per una banda, la diversitat social com una mesura d'avaluació de la

qualitat de la programació i, per una altra, la diversitat dels programes existent en la

programació global d'un determinat sistema de televisió.

3.3.3.4.4. La qualitat de la programació vinculada a la diversitat social

Hi ha altres discursos sobre la qualitat de la programació que vinculen la qualitat a la

diversitat interpretada des del punt de vista social, dels temes socials, dels grups socials o

de l'audiència en general.

Des d'aquest punt de vista, es tracta d'un discurs de la qualitat de la programació que

avalua la mesura en què els continguts de la programació televisiva reflecteixen la

societat de referència, s'hi adrecen, parlen dels diferents grups existents a la societat o

donen l'oportunitat als espectadors d'exposar les seves demandes i/o preocupacions.

Aquesta serà una mesura utilitzada també per valorar la qualitat dels programes amb

especificitats que s'exposaran al capítol corresponent.

Hillve i Rosengren299 recullen de McQuail els àmbits en els quals els mitjans pluralistes

poden contribuir a la diversitat a través de la programació, on la diversitat s'equipara a la

297 OWEN, B.M., BEEBE, J.H., MANNING, W.G.Jr.: Television Economies, Lexington, MA,
Lexington, 1974.
298 SONNENBERG, U.(1993): "Channel multiplicity and programme diversity in television: two sides of
the same coin?" a Studies of Broadcasting, 29 (71-92).
299 P.HILLVE i K.E. ROSENGREN a "Swedish public service television- Quality for sale?" a Quality
Assessment of Television, ISfflKAWA, S. 1996: .231-252.
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qualitat. En aquest discurs apareix una noció de qualitat com a resultat de la interelació

establerta entre la televisió i el seu entorn a través de la programació. Aquesta

interrelació s'opera en diferents àmbits que impliquen una versió diferent de la diversitat

com a valor, encara que no són mútuament excloents:

a). Reflectint les diferències existents a la societat,

b). Donant accés a diferents punts de vista i

c). Oferint una àmplia gamma d'elecció.

La primera, és una noció de la diversitat com a "reflex", es dóna quan la diversitat

present en el mitjà televisiu es correspon completament a la diversitat social. Es pot

referir al conjunt de les cadenes o a una sola cadena i avaluaria en quina mesura la

programació en el seu conjunt o cadascuna de les cadenes en particular reflecteix la

diversitat social.

Aquest enfocament de la diversitat, en les recerques en què s'aplica, comporta la decisió

sobre qüestions fonamentals com la mesura a través de la qual es defineix la diversitat

social i la mesura a través de la qual s'avalua la correspondència entre la definició de la

realitat social i la programació300. És evident que no és el mateix definir la diversitat

social des del punt de vista polític a través de la diversitat de partits polítics, que la

diversitat social des del punt de vista lingüístic, territorial o de gènere.

La "diversitat d'accés" existeix quan els mitjans, com a fòrum, fan accessible la seva

utilització per part dels telespectadors per a l'expressió de les qüestions que els afecten.

Es fa referència també a una qüestió més utòpica sobre la comunicació dels espectadors a

través de la televisió de manera que "no només els individus poden expressar el que

pensen sobre determinades qüestions o la seva cosmovisió, sinó que els membres dels

diversos subgrups repartits per la societat poden comunicar-se entre si a través dels

300 Rosengren du a terme un estudi referit als programes informatius en el qual desenvolupa aquestes
definicions de la realitat i de la represetanció d'aquesta realitat a través del treball sobre els conceptes
d'objectivitat, neutralitat, etc. utilitzats en els gèneres periodístics per legitimar determinades
representacions socials. Bettettini treballa aquesta idea, i també Fiske, sobre la convencionalitat
discursiva d'aquestes nocions, (veure capítol 5.5).
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mitjans". També es pot referir al conjunt del sistema televisiu o a cadascuna de les

cadenes per separat.

La "diversitat com elecció" és propera a la idea de la "llibertat d'elecció", al fet que cada

individu espectador ha de tenir accés al nombre de canals necessaris per tenir un conjunt

d'alternatives raonables per triar. Aquesta consideració se centra en el que els canals

ofereixen i no en el nombre de canals.

3.3.3.4.5. La qualitat de la programació en funció de la diversitat dels programes

Els criteris més utilitzats en la recerca sobre la qualitat de la programació a través de la

diversitat dels programes han estat la diversitat de gèneres, la diversitat de punts de vista

presents en la programació, la diversitat d'estils, la diversitat en la distribució de recursos

i la diversitat de temes i de nivells de tractament.

La diversitat de gèneres ha estat el criteri més àmpliament utilitzat en els estudis

comparatius de la diversitat, donat que es un criteri relativament fàcil d'extrapolar a les

televisions de diferents països; en tot cas, molt més que l'estil, la distribució de recursos

o els nivells de tractament. Així es va dur a terme la recerca sobre la diversitat de la

programació televisiva en cinc països del món: Japó, Regne Unit, Canadà, Suècia i els

EUA301.

Aquests autors van decidir utilitzar la dimensió del gènere per parlar de la diversitat de la

programació, en comptes d'altres dimensions, com la diversitat de punts de vista o de

formats; en segon lloc, van acordar un determinat sistema per categoritzar els programes

per gèneres, ja que en els estudis previs s'havia mostrat la importància d'aquesta

categorització en els resultats. En tercer lloc, van escollir l'índex de l'entropia relativa

per mesurar la diversitat302.

301S.Ishikawa, T.Leggatt, B.Litman, M.Raboy, K.E.Rosengren i N.Kambara.
302 S'han fet diversos estudis sobre la idoneïtat dels índexs utilitzats per mesurar la diversitat dels
programes. L'índex més reconegut en l'actualitat és l'índex de l'entropia relativa, comentat
anteriorment (l'entropia és un concepte introduït per Shannon i Weaver com un índex de mesura de la
quantitat d'informació). Sobre els diferents índexs de la diversitat, veure KAMBARA, N.: "Study of the
diversity indices used for programming analysis" a Studies of Broadcasting, 28. (1992:195-206).
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L'estudi que porten a terme se centra a calcular la diversitat de cada canal basada en la

proporció de les categories dels programes entre setmana. La ratio de la diversitat en la

programació de cada país varia en les categories de ficció televisiva, noticies/programes

d'actualitat, programes educatius/instructius, programes sobre hobbies o interessos

diversos i els programes dedicats als nens.

L'índex més elevat, pel que fa a la diversitat dels programes, és el dels emissors anglesos,

seguits pels suecs, japonesos i canadencs. Els americans tenen l'índex més baix.

3.3.4. Resum del capítol: La "qualitat televisiva" com a qualitat de la programació

Els discursos sobre la qualitat televisiva referida a la qualitat de la programació fan

referència a l'excel·lència de la programació interpretada des de punt de vista de la

programació global del conjunt de les cadenes de televisió i no de la programació

elaborada per cadascuna de les cadenes de televisió que operen en un determinat sistema.

En el discurs sobre la qualitat de la programació televisiva apareix sovint la noció de

diversitat com un dels barems que genera més acord sobre l'avaluació de la qualitat. La

interpretació de la diversitat esdevé alhora el concepte a definir. En aquest apartat només

s'han tingut en compte els discursos que explícitament fan referència a la diversitat com a

sinònim o coma barem avaluador de la qualitat de la programació. La diversitat per si

mateixa ja seria l'objecte d'una altra tesi doctoral.

La qualitat de la programació es defineix a través d'alguns criteris similars als utilitzats

en el discurs sobre la qualitat del sistema televisiu. Es parla de la qualitat de la

programació en termes polítics, que inclouen referències a la programació que enriqueix

el teixit social i cultural del país en el qual s'emet, de la programació que fomenta la

identitat cultural o la consciència nacional.

S'afegeix un tipus de discurs sobre la qualitat de la programació que la vincula a la

professionalitat dels treballadors de la televisió. En aquest sentit s'equipara la qualitat de

la programació a la qualitat tècnica o als valors de producció.
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Hi ha un tipus de discurs, que predomina en la globalitat del discurs sobre la qualitat de

la programació, que utilitza el criteri de la diversitat com a mesura d'avaluació de la

qualitat televisiva. La diversitat, tal com s'ha esmentat és un valor que, per si sol, ha

generat nombrosos estudis i treballs però en aquesta tesi s'han analitzat aquells discursos

sobre la diversitat que l'equiparen o l'utilitzen com un criteri per parlar de la qualitat

televisiva.

En aquest debat, la interpretació de la diversitat esdevé la qüestió fonamental i la

interpretació predominant ha estat la interpretació des de la perspectiva econòmica. Són

nombrosos els estudis que avaluen el grau de diversitat existent en determinats sistemes

de televisió, les variacions en la diversitat que es produeixen arran de l'entrada d'una

nova cadena de televisió o estudis comparatius sobre la diversitat als diferents països.

Les qüestions centrals en aquests estudis sobre la diversitat són la definició dels índexs

d'avaluació i la definició de gènere, que és la unitat utilitzada per a la comparació

internacional. Els resultats mostren que la diversitat òptima no es correspon amb la

diversitat màxima i que, per tant, la contenció, en liberalisme econòmic, forma part dels

mateixos interessos empresarials.

La interpretació de la diversitat des d'altres punts de vista genera unes concepcions de

qualitat de la programació ben diferents. En aquest sentit, altres estudis sobre la

diversitat parlen de la diversitat social que és avaluada per exemple com una qüestió de

fidelitat a la realitat, de representació dels diferents punts de vista existents sobre

determinats temes o des del punt de vista d'una diversitat de gèneres entre els qual poder

escollir.

Finalment hi ha un discurs que defineix la qualitat de la programació en funció de la

qualitat dels programes o de la qualitat de les cadenes de televisió. En aquest sentit es

parla de què existeix qualitat en la programació televisiva en la mesura que les diferents

cadenes que operen en el sistema ofereixen programació de qualitat.
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3.4. EL DISCURS SOBRE LA QUALITAT TELEVISIVA COM A QUALITAT

DE LES CADENES DE TELEVISIÓ

3.4.1. Introducció i premisses del discurs

La tercera gran àrea temàtica identificada dins el discurs sobre la "qualitat televisiva" fa

referència a la qualitat de les cadenes de televisió. Es tracta d'un discurs heterogeni,

formulat des de diversos àmbits i que remet a diferents temes i consideracions amb el

terme de "qualitat".

Pel que fa a les fonts d'aquest discurs, es pot distingir, per una banda, el discurs formulat

pels diferents òrgans legislatius que afecten les cadenes de televisió, les definicions dels

seus mandats o les definicions institucionals de "qualitat televisiva". Per una altra, el

discurs elaborat pels professionals de la televisió, que formulen les seves definicions de

qualitat des d'una perspectiva interna. Caldrà distingir, en aquest segon bloc, dues grans

nocions de qualitat diferenciades: la dels directius de les cadenes de les dels professionals

que elaboren els programes. Altres fonts dels discursos sobre la qualitat de les cadenes

de televisió són el discurs acadèmic i els treballs de recerca duts a terme per institucions

o organismes especialitzats (el Prix Itàlia, la NHK o la RAI).

En el discurs sobre la qualitat de les cadenes de televisió, la programació és l'element

que més se cita. És lògic donat que és l'aspecte més visible de les cadenes i la seva raó

d'existència; en aquest sentit, l'avaluació de l'emissor es porta a terme a partir de

l'avaluació d'allò que emet. Per tant la gran part dels discursos elaborats entorn la seva

qualitat es formula a partir de l'anàlisi de la programació a través de diferents tipus de

criteris que es veuran a continuació.

Tot i ser el principal element citat en l'avaluació de la qualitat de les cadenes de televisió,

la programació no és l'únic element utilitzat. Efectivament, apareixen en el discurs altres

elements de valoració que remeten a la televisió no tant com una institució emissora de

programes sinó com una empresa productora. En aquest sentit, es parla per exemple de
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criteris com l'estructuració interna de la cadena o de la professionalitat dels seus

treballadors com a mesures d'avaluació de la seva qualitat.

Per això en el discurs sobre la qualitat televisiva interpretada com la qualitat de les

cadenes de televisió es poden distingir dues grans tendències:

1. Per una banda, un discurs que defineix la qualitat de la cadena en termes "centrífugs".

És a dir, utilitzen una sèrie de barems que avaluen l'activitat de la cadena respecte a

definicions externes de tipus divers. Un tipus de definició externa seria la formulada a

través d'una sèrie de normes, lleis o estàndards que avaluen la qualitat en funció de

l'assoliment d'allò especificat en aquests textos. Per exemple, s'avalua la qualitat de

la cadena en funció de l'acompliment del mandat assignat per la llei, els seus propis

estatuts o en funció del tipus de titularitat de la cadena. Un altre tipus de valoració de

la qualitat de la cadena en termes externs el constitueix la valoració en termes de la

contribució que fa a la qualitat global del sistema televisiu, en termes de diversitat

global o l'equilibri entre producció pròpia i producció externa.

2. Per una altra banda, hi ha un segon gran bloc de definició de la qualitat de les

cadenes televisives que es fa en termes "centrípets", és a dir, utilitza per a l'avaluació

de la qualitat elements interns a la mateixa cadena. En aquest sentit es parla de

qualitat de les cadenes de televisió en funció de la seva estructura interna, del grau de

professionalitat dels seus treballadors, del procés de producció de programes, etc.

Premisses de partida:

Hi ha un discurs sobre la qualitat de les cadenes de televisió que es formula en termes

d'allò que no contribueix o que contribueix negativament a la qualitat de les cadenes,

especialment pel que fa a la qualitat avaluada a partir de la seva programació. Per

exemple, hi ha discursos que contenen referències a determinades estructures globals del

sistema televisiu com a elements que intervenen negativament en la qualitat de la cadena.

Per exemple, el Secretari general del Prix Itàlia considera com a factors que limiten la

qualitat de les cadenes, per una banda, "la competitivitat creixent i la recerca constant de

ratings elevats, amb restriccions pressupostàries i escassetat de fonts de finançament" i
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per una altra "la presència de limitacions en la programació polítiques o provinents dels

seus propis estatuts"303.

En general, i aquesta és una característica del discurs de les televisions públiques

europees que havien gaudit d'una situació de monopoli del sector televisiu, es considera

que l'estructura del mercat i la competència existent són factors que actuen en detriment

de la qualitat de les cadenes i que dificulten la possibilitat d'elaborar una programació de

qualitat. En aquest sentit, per exemple D. Atkinson recull les declaracions d'un dirigent

de la televisió noruega que considera que el mandat de servei públic sota el qual opera la

seva cadena és un element que els resta competitivitat, concretament considera aquest

mandat com un "handicap competitiu"304. Aquest discurs és cada vegada més recurrent

entre els dirigents de les televisions públiques305, que incorporen de manera progressiva

en el seu llenguatge la concepció dels espectadors en termes de consumidors i no de

ciutadans. Hi ha implícita la idea que com menys exigència de responsabilitat més

competitivitat i més ingressos amb l'assumpció implícita de la lògica del mercat com a

condició sine quan non de funcionament de la televisió pública.

Curiosament se cita com un element que dificulta la confecció d'una programació de

qualitat per part de les cadenes de televisió "els canvis en l'espectador, com a resultat del

desenvolupament de nous programes i de nous canals i la diversificació i especialització

al seu interior"306 que intueix una certa consideració de l'activitat de la programació més

en funció de l'oferta que de la demanda, com si encara les cadenes es trobessin en una

situació de monopoli.

Es reconeix que amb el pas d'una situació de monopoli a una situació de competència es

passa, en l'activitat de la programació televisiva, d'una lògica de l'oferta (els emissors

programen allò que tenen o que produeixen en funció exclusivament dels propis

interessos de la cadena) a una lògica de la demanda, en la qual els emissors han de

303 Alia ricerca delia qualità. Indagine cognoscitiva sulla programmazione televisiva ne I mondo. RAI,
Prix Italia, Bologna, 1995.
304 ATKINSON, D.(1997): "Overview of a crisis" aPublic service broadcasting. The challenges of the
twenty first century. Reports and Papers on Mass Communication, UNESCO Publishing, p. 27.
305 Veure les declaracions en la conferència organitzada pel Prix Itàlia arran de la recerca duta a terme
entre les televisions membres.
306 Op.Cit.p.6.
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competir amb altres cadenes per atraure el públic i per tant estan obligats a conèixer els

gustos i les demandes del públic. L'afirmació que considera els canvis en l'espectador

com un element negatiu en el sentit que obliga les cadenes a realitzar estudis per tal de

conèixer-lo palesa una mentalitat més pròpia de la paleotelevisió que de la televisió del s.

XXI.

3.4.2. La definició centrífuga de la qualitat de les cadenes

Com s'ha comentat en la introducció, hi ha una sèrie de discursos sobre la qualitat

televisiva que avaluen la qualitat de les cadenes a partir d'elements externs diversos, que

afecten mesures i conceptes diferents. Els principals discursos identificats sobre la

qualitat de les cadenes de televisió en termes "centrífugs" són els vinculats als següents

àmbits:

- La qualitat de la cadena en funció de l'assoliment del mandat de la cadena.

- La qualitat de la cadena en funció de la contribució a la qualitat o a la diversitat

global del sistema televisiu.

- La qualitat de la cadena en funció de la diversitat vertical

- La qualitat de la cadena en funció de l'equilibri entre producció pròpia i producció

estrangera

- La qualitat de la cadena en funció de la creació d'una imatge o d'un projecte editorial

propi de la cadena

- La qualitat de la cadena en funció de la política de programació/promoció respecte

de la competència

3.4.2.1. La qualitat de les cadenes en termes normatius: mandat o titularitat

Tal com s'ha vist en el capítol 3.2., en el cas francès el sistema legislatiu defineix una

sèrie de criteris sobre la qualitat i estableix unes fórmules matemàtiques per valorar el

grau de qualitat assolit per cada cadena de televisió i en funció del resultat reparteix els
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recursos obtinguts a través dels impostos. En el cas francés, també; i a través deis

Cahiers des Charges s'estableix en què consisteix el mandat de cadascuna de les cadenes

de televisió i en funció de l'acompliment del mandat es parla de la seva qualitat.

Altres valoracions normatives sobre la qualitat de les cadenes s'estableixen a través del

tipus de cadenes. Per exemple, s'identifiquen diferències entre les cadenes temàtiques i

les cadenes generalistes, a les quals s'apliquen criteris de qualitat diferents. Aquests

criteris depenen de la grandària i del tipus de públic a les quals s'adrecen. En l'estudi

sobre la qualitat televisiva dut a terme a partir de les opinions dels professionals italians

es recull l'opinió de què la qualitat de les cadenes temàtiques consisteix de manera

preferent "en la limitació i personalització màxima, en la parcialitat, en la identificació

màxima amb un gènere o amb un sector del públic"307. Es tracta d'una concepció de la

qualitat en termes dels objectius de mercat, del grau en què una cadena aconsegueix

arribar i interessar el seu "públic diana", sigui en termes de gèneres (cadenes d'esports)

de temes (hobbies, naturalesa o cinema) o de públic (discapacitats, nens, minories, etc.).

En canvi en el cas de les televisions generalistes el criteri de qualitat de la programació

s'estén a la totalitat del sistema i per això inclou criteris de diversificació de l'oferta, que

ofereixi alhora elements d'identitat i de pertinença a la totalitat del públic. Aquesta

diversificació s'interpreta de dues maneres: con una xarxa que "s'adreça a tothom, que

dialoga amb tots els públics", en tots els gèneres o, oposada a aquesta concepció, la idea

de la "multiplicació dels sectarismes"308, on s'expliciten les diferents eleccions polítiques,

narratives, estètiques, etc.

En el primer cas es tracta d'una mesura de qualitat que avalua la màxima utilització de

gèneres i la capacitat d'arribar a tots els tipus de públic. En el segon cas es tracta d'una

cadena generalista que explora a fons el tema de la identitat i explicita les eleccions

polítiques, narratives, estètiques, etc. Es tracta d'una diversitat de tractament i

d'explicitació dels recursos utilitzats en el llenguatge televisiu.

Pel que fa a la diferent valoració de la qualitat de les cadenes televisives en funció de si

són cadenes públiques o cadenes de titularitat privada, s'observa que les exigències i les

307 Op.Cit.p.113.
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expectatives que generen les televisions públiques són més nombroses i extenses que les

televisions privades, especialment pel que fa a les consideracions de tipus ètic (la relació

amb el públic i la relació amb la realitat social, política, cultural en la qual opera).

Pel que fa a la qualitat de les cadenes privades, apareixen en el discurs analitzat les dues

perspectives enunciades en el capítol sobre el servei públic: per una banda, la que

considera que, malgrat tractar-se de televisions privades, no poden prescindir de certes

obligacions de tipus social, cultural o polític; i per una altra, la que considera que les

empreses de televisió són, abans que res, empreses i, com a tal, la qualitat ha de ser

adjudicada principalment en termes d'eficàcia. En aquest punt hi ha un ampli debat sobre

les competències que s'atribueixen a la televisió respecte de la societat en la qual emet i

el seu paper pedagògic i cultural.

De manera que la qualitat en termes d'eficàcia econòmica seria un element recurrent en

certs discursos sobre les cadenes privades i, indirectament, en el discurs sobre les

cadenes temàtiques ( en termes del públic diana). Tot i que no apareix en la mostra

analitzada, és un criteri de qualitat que es podria trobar fàcilment en el discurs sobre la

qualitat de les cadenes de pagament.

Pel que fa a les cadenes de titularitat pública, es considera que tenen una sèrie d'objectius

que no tenen les privades pel fet de l'existència del cànon, que té la funció d'un contracte

amb el telespectador. El pacte que la cadena instaura amb l'espectador a través del cànon

es pot resumir a partir de l'estudi de Richeri i Lasagni sota el concepte de responsabilitat

en quatre àmbits principals309:

1. La responsabilitat respecte a la qualitat de la seva programació. Aquest tipus de

responsabilitat fa referència a què els objectius editorials de les cadenes no segueixin

únicament la lògica de l'audiència sinó l'emissió de programes de qualitat,

l'experimentació i la recerca de formats i llenguatges televisius.

2. La responsabilitat social respecte al públic. Es considera que la televisió pública es

finança a través de les contribucions de tots els ciutadans i que, per tant, tenen una

doble obligació: respondre a les exigències de cada grup social i donar expressió i

308 Op. Cit. p. 114
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representar la realitat en la seva diversitat i complexitat. El respecte a la complexitat

de la realitat és una qüestió que ateny directament les crítiques formulades per

Bettettini i Fumagalli a certs valors de la pràctica periodística com els de la neutralitat

i l'objectivitat. Es parla també de la diversitat de públics (definits de vegades des del

punt de vista econòmic, altres pel seu nombre, altres per les edats, etc.). Des del punt

de vista social, s'esmenta també la responsabilitat de donar informació que sigui útil

als espectadors per entendre la realitat, per tenir més instruments de lectura i

d'elecció. Una altra qüestió important és la del respecte, concepte polivalent i

àmpliament manipulat. Es considera el respecte com una "mesura", per tal de no ferir

els gustos i les opinions, un rebuig a la vulgaritat gratuïta i la consideració de

l'espectador com una persona intel·ligent.

3. La responsabilitat política. En aquest apartat es fa referència al paper dels mitjans en

els processos electorals i la representació democràtica. S'interpreta la responsabilitat

política també en termes de democràcia interna en el funcionament de la cadena de

televisió. La segona interpretació d'aquest criteri actuaria com un element centrípet

de valoració de la qualitat de la cadena.

4. La responsabilitat econòmica fa referència a una bona gestió dels recursos financers

provinents dels ciutadans. En el discurs elaborat entorn la responsabilitat econòmica

sorgeix el terme "ecologia televisiva" per fer referència a un replantejament de la

relació entre temps i recursos a través de la reducció de les hores de programació

(considera excessiu l'emissió durant les 24 hores per motius de finançament i que

s'ofereixin pel·lícules a la matinada o comenci la programació a les 06:00).

Finalment es presenta un debat sobre si la televisió pública ha de fer entreteniment, donat

que és un gènere queja oferta la televisió privada310.

309 Op. CU. 119.
310 Sobre aquesta qüestió se n'ha parlat arreu i fa referència a si la televisió pública ha d'oferir allò que
el mercat no ofereix i deixar l'entreteniment a les cadenes privades. El risc assumit és que les televisions
públiques quedin reduïdes a un gueto cultural. Recentment en els diaris i arran d'una iniciativa
continguda a l'informe del Grup d'Alt nivell sobre l'audiovisual es parlava de subvencionar les
televisions públiques només per als programes de servei públic i no per a la resta de la programació que
ja ofereixen les privades.
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3.4.2.2. La qualitat de la cadena en funció de la contribució a la qualitat del

sistema (diversitat vertical versus diversitat horitzontal)

En el discurs sobre la qualitat de les cadenes televisives formulat en termes de la

contribució de cada cadena de televisió a la qualitat global del sistema hi ha una sèrie de

pressupòsits. El primer es la mesura de la qualitat en termes de la diversitat, fet que en

realitat, en comptes de tractar-se d'un estudi de la contribució de la qualitat d'una cadena

a la qualitat del sistema, es tracta d'un estudi de la contribució de la diversitat d'una

cadena (anomenada diversitat vertical) a la diversitat total del sistema (diversitat

horitzontal)311.

Aquest tipus d'estudis utilitzen la graella de programació elaborada per cada cadena com

a mesura de la seva qualitat. Concretament, s'analitzen les graelles de programació en

funció del gènere, considerant fraccions de temps en les hores de màxima audiència (de

6pm. a 12pm.) per esbrinar en quina mesura les diferents cadenes ofereixen en el mateix

moment programes del mateix gènere. La presència d'una nova cadena comporta més

possibilitats de veure més coses però també més possibles coincidències, de manera que

la proporció d'eleccions diferents per l'espectador pot disminuir312.

La manera de dur a terme aquest tipus de recerca és a través de l'avaluació de la

diversitat global d'un sistema i com varia aquesta diversitat global si es treuen les dades

corresponents a una cadena específica. El que revela aquest sistema és quina cadena té

més importància o una major influència en l'existència de la diversitat d'elecció més

elevada; i aquesta cadena pot ser considerada la cadena més valorada o la que té més

qualitat. O sigui, es calcula la qualitat total de la programació oferta en un sistema

televisiu a través dels índexs de la diversitat i es torna a calcular el mateix índex traient

una determinada cadena. La diferència entre els dos càlculs és la contribució de la cadena

311 Veure la introducció del capítol anterior (3.3.1.), on es comenta la valoració de la qualitat en termes
de diversitat.
312 Wober i Kilpatrick analitzen aquesta qüestió davant l'entrada de Channel 4. El que volien esbrinar és
si amb la introducció d'aquesta nova cadena incrementava la llibertat d'elecció de consum per part dels
telespectadors. L'anàlisi dut a terme comparant la programació en diverses etapes (al febrer i a l'agost
de 1976, 1982 i 1986) mostra que la proporció d'eleccions reals per part de l'espectador va disminuir.
Veure WOBER, J.M. i KILPATRICK, E.: The cost of choice: a calculus of programme -want, variety
and waste. IBA, Research Department Research Paper. London: IBA, 1988. (Citat per LEGGATT, T.:
(1996 i 1991).
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en qüestió a la diversitat del conjunt de la programació, que pot ser una contribució

positiva o negativa, és a dir, pot passar que la programació d'una determinada cadena

faci augmentar la diversitat/qualitat del conjunt de la programació o a l'inrevés, que la

programació d'una determinada cadena tingui una influència negativa en la

diversitat/qualitat total.

Un altre estudi d'aquest tipus és un estudi comparatiu dut a terme a Suècia, EUA, el

Regne Unit, Canadà i Japó per Ishikawa, Leggatt, Litman, Raboy, Rosengren i

Kambara313 en el qual s'analitza la qualitat de les cadenes a través de la contribució de

cadascuna a la qualitat global del sistema. Es plantegen mesurar la diversitat de cada

canal (diversitat vertical) com una manera d'avaluar la qualitat.

La principal dificultat esmentada pels autors d'aquest tipus d'estudi és l'establiment de

les categories de gènere per tal que siguin extrapolables a diferents països. La ratio de la

diversitat varia en cada categoria genèrica (drames televisius, notícies i programes

d'actualitat, programes educatius/instructius, programes de hobbies, infantils, etc.).

3.4.2.3. La qualitat de la cadena en funció de la diversitat vertical

La diversitat vertical és una de les mesures utilitzades per mesurar la qualitat de les

cadenes de televisió. Igual que en l'estudi que analitza la contribució de cada cadena a la

qualitat global del sistema, el barem de mesura utilitzat per avaluar la qualitat és el

concepte de gènere.

En els discursos elaborats a partir d'aquests estudis hi ha una sèrie de pressupòsits

significatius sobre els gèneres i la qualitat que es formulen en les conclusions extretes a

partir de la constatació de la diferent proporció d'uns i uns altres gèneres en les cadenes

públiques i en les cadenes privades. Així, no només es considera uns gèneres com de

major qualitat que uns altres sinó que es considera que uns gèneres reflecteixen millor la

societat que uns altres.

313 Veure ISHIKAWA, S., LEGGATT, T., LITMAN, B., RABOY, M..ROSENGREN, K.E.,
KAMBARA, N.: "Diversity in television programming: comparative analysis of five countries" a
ISHIKAWA, S. (1996): Quality assessment of television. Luton, John Libbey Media.
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Per exemple, l'estudi dut a terme per P. Hillve314 avalua la qualitat de les cadenes de

televisió a partir de la relació que cada cadena estableix entre la "diversitat cultural" i la

"diversitat de gèneres". Aquesta relació identifica, segons l'autor, la mesura en què la

programació elaborada per cada cadena televisiva reflecteix l'estructura de la societat

que l'envolta, així com les societats i cultures properes.

Pel que fa a la diversitat de gèneres, Hillve avalua la diversitat oferta per cadascuna de

les cadenes de televisió entre les 06:00 i les 24:00pm. A part d'avaluar el percentatge de

ficció importada i comparar-la amb el percentatge de la ficció produïda per cada cadena

sueca que forma part de la seva mostra, examina els diversos índexs per mesurar la

diversitat i utilitza l'índex de l'entropia relativa315.

L'entropia relativa és un índex de mesura que s'utilitza per calcular la quantitat mitjana

d'informació en un context determinat. L'índex representa la suma de probabilitats que

els diferents gèneres siguin emesos en un canal. Una entropía relativa elevada indica que

hi ha una probabilitat elevada de què molts, o tots els gèneres, estiguin representats. Com

més alta és l'entropia relativa, més alta és la diversitat.

Els resultats de la seva anàlisi de la qualitat de les cadenes sueques en funció del

percentatge de producció pròpia i importada i de l'índex de diversitat de gèneres

indiquen que, mentre que les cadenes privades tenen un percentatge més elevat de

programes d'entreteniment i de programes importats, les cadenes públiques tenen una

distribució més igual de gèneres i presenten un major equilibri entre els índexs de

producció pròpia i ficció importada.

Pel que fa a la relació entre la diversitat dels gèneres i la diversitat cultural, els autors

extreuen conclusions agosarades, fruït de la consideració dels gèneres i de les seves

Sancions des del punt de vista de l'emissor i no pas de l'audiència. Així, una major

presència d'un determinat gènere els porta a concloure majors o menors graus de

diversitat cultural, sense parar compte al contingut dels programes. Per exemple, una de

314 HILLVE, P. (1993): "Valfrihet fórverkligad? Om mangfald fyra svenska TV-Kanaler" a Media and
Communication Studies, University of Lund; exposat en anglès a "Swedish public service television-
quality for sale?" a SAKAE, I.(1996): Quality assessment of television (231-252).
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les conclusions que aquests autors extreuen és que "el nombre de programes de notícies i

d'actualitat és un altre indicador de la mesura en què cada cadena reflecteix la societat

que l'envolta i, per tant, correspon a la diversitat cultural" o que la major presència de

programes informatius i de debat en les televisions públiques "implica que hi ha més

possibilitats que es produeixi un diàleg entre diferents grups de ciutadans i aquells que

estan al poder en un sistema de servei públic. La distribució dels diferents gèneres també

mostra que les cadenes de servei públic reflecteixen millor la seva societat i la seva

cultura"316.

Aquest tipus de conclusions contenen una quantitat significativa de pressupòsits que

confonen sovint la missió atorgada als gèneres informatius amb l'acompliment d'aquesta

funció. El fet que es digui que els noticiaris, per exemple, han de reflectir la societat de

referència, no vol dir que una major presència de gèneres informatius impliqui un millor

reflex social. En primer lloc, comporta un pressupòsit sobre la funció atorgada i la funció

acomplida; en segon lloc, l'exclusivitat dels gèneres informatius en la representació de la

realitat sense tenir en compte la importància subratllada per aquests mateixos autors

sobre la importància dels altres gèneres, especialment de la ficció televisiva en la

configuració de pautes i valors de comportament (i d'aquí precisament l'èmfasi en

l'equilibri entre programació pròpia i programació aliena com una de les mesures de

qualitat de les cadenes televisives). En tercer lloc, atribueix unes funcions de diàleg real

entre ciutadans en els programes de debat i de tertúlia sense cap consideració als

continguts, a l'estil de moderació i, en general, als mecanismes de funcionament

d'aquests tipus de programa i les condicions en què es produeix l'intercanvi317.

Aquest pressupòsit sobre els gèneres i la seva vinculació al discurs sobre la qualitat

televisiva també es pot trobar en el discurs d'un representant del Prix Itàlia. Entre els

factors que considera que limiten la qualitat d'una cadena de televisió, es parla de

"l'existència de grans tendències vinculades als gèneres, com per exemple: l'increment de

315 Hi ha nombrosa biliografia sobre els índexs de mesura de la diversitat. Un estudi acurat sobre la
diversitat que recull els diversos índexs és el de KAMBARA, N. (1992): "Study of the diversity indices
used for programming analysis" a Studies of broadcasting, 28..
3160p.a/.p.249.
317 PUJADAS, E. (1997): El prime time televisiu: evolució dels continguts i dels formats. Treball
d'investigació finançat pel Centre d'Investigació de la Comunicació.
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nous tipus d'entreteniment (chat-shows i reality shows); l'increment en el temps dedicat

als noticiaris i a programes informatius d'anàlisi de fons de notícies; l'increment de

programes per a nens i joves; la programació especialitzada en funció de targets molt

concrets (per raons financeres o per aprofitar sinèrgies editorials entre diferents cadenes

de la mateixa institució); la manca de ficció en les cadenes generalistes i un increment de

la ficció en les cadenes de televisió de pagament i la tendència a ampliar la programació

al llarg de les 24 hores".

Són canvis, però no s'explicita per què han de repercutir en la disminució de qualitat de

les cadenes de televisió i en tot cas s'intueix que els motius són diferents (el cas del

reality-shows i els informatius, per exemple).

3.4.2.4. La qualitat de les cadenes en termes d'equilibri de la programació

Un altre criteri de qualitat de les cadenes televisives esmentats, en la recerca duta a terme

per Lasagni i Richeri entre experts italians, és la relació entre programes propis i

programes comprats. Es recull en aquest sentit la idea següent: "Si la qualitat d'una

cadena depèn sobretot de la seva programació, esdevé rellevant la seva major o menor

capacitat de deixar-se colonitzar per una programació importada". Es tracta, en aquest

sentit, de no perdre de vista el propi context cultural en el qual s'emet el programa,

d'elaborar programes amb continguts propers a la vida de les persones a les quals

s'adreça el programa318.

Hillve i Rosengren recullen també la importància de l'equilibri entre producció pròpia i

aliena en la programació com una mesura de qualitat de les cadenes. Biltereyst mostra

que, especialment en els països europeus petits, el terme "producció forània" vol dir,

gairebé com una regla, "producció nord-americana" i que pot donar una imatge de la

realitat caracteritzada majoritàriament pels valors i les normes de la societat americana319.

318 LASAGNI, C., RICHERI, G.Op.Cit.p.%6.
319 BILTEREYST, D.(1992): "Language and culture as barriers?- An analysis of the circulation,
consumption and popularity of fiction in small European countries". European Journal of
Communication, 7 (2).
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Estudis posteriors realitzats des de perspectives diverses com l'anàlisi de la recepció

relativitzen la importància de la producció pròpia en la configuració d'imaginaris, de

valors i de narratives. En aquest sentit, per exemple Ang320 recull els casos analitzats de

les ficcions americanes en altres països i analitza el procés de com aquestes ficcions,

(treballa especialment el cas de Dallas), ajuden a oferir elements de resistència als

espectadors respecte a la cultura oficial proposada per les televisions nacionals a través

de les produccions pròpies, plenes de simbologia nacional-estatal, construccions

simbòliques nacionals, lingüístiques i mitològiques. Des del punt de vista de la recepció i

resseguint l'argument proposat per Ang, les ficcions de producció aliena ofereixen

elements de resistència a l'espectador respecte a la cultura oficial nacional-estatal, fet que

permetria identificar nocions diferenciades de qualitat.

3.4.2.5. La qualitat de la cadena en funció de la creació d'un projecte editorial

original

Aquest és un criteri sorgit de la recerca duta a terme per la RAI a partir de l'opinió de

diferents professionals entrevistats. La identitat d'una cadena consisteix en el fet que es

pugui percebre una línia editorial, un projecte global ben definit i un reconeixement

formal relacionat amb l'estil expressiu, amb la manera d'adreçar-se al públic i

d'involucrar-lo.

Aquesta característica ha de ser reconeixible en tota la programació, en cadascun dels

programes "i no ser un sumatori de programes". Es comenta, en aquest sentit, l'exemple

de Rai Tre de Guglielmi en el qual la identitat es busca en la diferenciació, en la voluntat

de construir una mena de "contraprogramació" respecte de les altres cadenes. "Es tracta

dels pocs moments en els quals la recerca de la identitat i de la qualitat s'estenen dels

programes individuals a la programació en general"; es parla de l'existència d'un projecte

que vol dir la consciència de què hi ha un públic. En el discurs sobre la creació d'un

320 Veure, ANG, I. (1997): "Cultura y comunicación. Hacia una crítica etnográfica del consumo de los
medios en el sistema mediático transnacional" a WAA (1997): En busca del público. Barcelona,
Gedisa.
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projecte editorial original com una mesura de qualitat de les cadenes de televisió es

recullen una sèrie d'elements que contribueixen a la creació d'aquest projecte:

1. La consciència de l'existència d'un públic al qual s'adreça la cadena. Aquesta

consciència permet crear elements d'identificació i de fidelitat més enllà dels

programes individuals i és en aquesta consciència on, segons els entrevistats, rau la

vitalitat de les cadenes. Per a algunes de les persones entrevistades aquest criteri és

summament important i permet establir judicis de qualitat no vinculats als índexs

d'audiència. Per exemple, s'afirma que "en el cas de la Rai, l'èxit no va lligat als

índexs d'audiència, mentre que a Gánale 5 sí, perquè la seva identitat està estretament

relacionada amb les audiències massives i no tant al sentiment de pertinença". Es fa

referència en aquest discurs a la creació d'una línia editorial en funció de la creació

d'un sentiment de comunió respecte un tema i/o de pertànyer al conjunt

d'espectadors de la RAI.

2. Un altre element que se cita en la construcció d'un estil és la "paciència" en les

polítiques de programació. Es fa referència a la capacitat de construir una política

editorial, que implica també treballar no a curt termini, fent determinar la durada d'un

programa en antena en funció de l'èxit immediat, sinó confiar en les decisions

adoptades i donar als programes el temps suficient per millorar i ajustar-se i al públic

el temps suficient per acostumar-se a propostes innovadores que no es limiten a

repetir formats ja consolidats. Una cadena que emet programes pilot i els retira o els

deixa en antena durant dos o tres capítols genera una imatge d'inseguretat en

l'elecció dels programes, de fracàs en la seva proposta i de poca claredat en el seu

propi projecte; tot plegat dificulta la creació d'una imatge de marca pròpia i

consolidada.

3. Programació "no linial". Un altre element esmentat que reverteix en la identitat de les

cadenes és la no linialitat respecte a la programació de les altres cadenes i es posa

l'exemple d'emetre dibuixos animats quan la resta de les cadenes emeten noticiaris,

per exemple. Es tracta de no programar el mateix que la competència sinó atrevir-se

a buscar l'element diferencial a través de l'oferta original.
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4. L'equilibri entre la programació de producció pròpia i la programació comprada. La

presència de programació aliena a la cadena, i sovint al país (es fa referència als

programes nord-amerícans) corre el risc d'homogeneïtzar l'oferta televisiva i de

convertir les cadenes en plataformes d'emissió d'altres programes amb referències a

estereotips i identitats no pròpies de l'àmbit d'emissió. Aquest punt no actua

necessàriament com un element d'identificació d'una imatge de cadena

diferenciada321.

5. El cinquè element esmentat és la confiança. Aquest element fa referència a la relació

que instaura la cadena amb el públic telespectador i, tal com es recull en l'estudi, té

importància, sobretot des del punt de vista ètic, pel que fa a la qualitat de les cadenes

de televisió i específicament de la construcció de la seva identitat. La confiança fa

referència al fet esmentat per un entrevistat de què la cadena "no m'enganyi, que

m'ajudi a llegir la realitat, a viure millor, que em sigui amiga, que em faci companyia,

que no em traeixi"322.

6. Altres: s'esmenta el fet de que les cadenes contribueixin a promoure grans

esdeveniments - culturals, socials o esportius - en el país en què emet, no només que

emeti els esdeveniments que hi tenen lloc, sinó que en sigui protagonista.

En alguns casos excepcionals es parla de la creació de la imatge d'una cadena a través de

T emissió/producció de programes específics, com va ser el cas de la CBS americana amb

l'emissió de les sit-coms de la MIM i de Tàndem. Així s'afirma que "les sit-coms de la

MTM i de Tàndem a principis dels anys setanta van representar una diferenciació de

marca en la línia d'un determinat tipus de producte. Les dues van representar una nova

ona en la comèdia de la CBS, però amb diferents estils". O posterioment en el cas de la

NBC, que intenta canviar la seva imatge de marca a través de la programació de sèries

molt característiques. Així, s'afirma que a través de "la política de programació duta a

terme per G. Tinker, vinculada a la programació de la MTM, la NBC va intentar canviar

la seva imatge de ser una cadena 'perdedora' a una cadena 'de qualitat' (...) la seva

321 Es considera en aquest sentit que el desequilibri, en un sentit o en un altre, afavoreix la identificació
de l'originalitat de la cadena ("la televisió catalana" o "la televisió americana").
322 Op.dt.p.in.
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programació estava basada en la noció de 'qualitat' de la que la MTM en fornia el

model"323.

3.4.2.6. La qualitat de la cadena en funció de la política de programació/promoció

respecte de la competència

Ja s'ha comentat que en el discurs sobre la qualitat de les cadenes de televisió el que

s'avalua a través d'elements externs a la cadena és la programació emesa, considerada

des dels diversos enfocaments ja esmentats.

Hi ha, però, un discurs vinculat a la qualitat de les cadenes de televisió que també fa

referència a la programació però no tan en termes d'equilibri de gèneres, de

representació de la realitat, sinó en termes de la política de promoció i/o programació

específica. És un discurs directament vinculat als professionals que treballen en la

televisió però no els que fan els programes, sinó els directius de les cadenes, i que és

molt proper a la lògica empresarial.

En el discurs es parla de 1 '"originalitat/diversitat" com el factor més valorat per les

direccions de les cadenes de televisió en l'establiment dels paràmetres de la qualitat, però

aquesta "originalitat/diversitat" no s'interpreta com s'ha interpretat en estudis anteriors

(en termes de diversitat social, de gèneres, etc.) sinó que s'interpreta en termes de

diferenciació respecte de la competència i l'originalitat en la distribució de nous

programes, d'ideació de campanyes especials per a la promoció de programes difícils,

etc. Es tracta de la diversitat interpretada des del punt de vista de la imatge global de la

cadena respecte de la seva capacitat de trobar nous horaris, estratègies, promocions, etc.

per als seus programes.

En aquest sentit, en la recerca duta a terme pel Prix Itàlia, en la qual es treballa a partir

de les respostes de les direccions de les cadenes de televisió europea que en formen part,

s'identifiquen una sèrie d'elements de valoració de la qualitat de les cadenes:

1. En primer lloc i com s'ha esmentat, l'originalitat/diversitat. Els elements que

intervenen en aquesta valoració són els següents:

323 FEUER, J.(1984): MTM: Quality Television. London, British Film Institute, p.38.
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La presència de nous formats.

- L'originalitat en la distribució de programes per a públics específics.

- La presència de mecanismes de protecció per a programes menys segurs /per

exemple la presència de tràilers introductoris o d'acabament).

Les maneres de crear nous hàbits de veure la televisió.

- La presència de programes "diferents" en termes de quantitat i programació en

relació a la globalitat de la graella.

L'originalitat en la promoció de programes.

2. La varietat de gèneres. En aquest punt es fa referència als gèneres com a part de la

totalitat de la graella confeccionada per cada televisió i s'afegeixen no només valoracions

quantitatives sobre els gèneres, que és el que els estudis anteriors assenyalen, sinó que es

posa especial èmfasi en la política de programació amb diversos objectius: l'habilitat per

establir nous tipus de relació entre els gèneres i nous públics per a la cadena, per establir

polítiques de promoció i elements diferencials per a programes "difícils", etc. En concret

els ítems que s'identifiquen són:

- La major quantitat proporcional de gèneres (en termes de quantitat i horari de

programació) en el conjunt de la programació.

- La presència de nous gèneres.

- La innovació i la programació de gèneres per arribar a audiències

específiques, objectiu de la cadena.

La presència de mecanismes de protecció per a gèneres menys segurs.

- L'originalitat en la promoció de programes menys populars.

3. El tercer element més valorat pels directius de les cadenes en l'establiment de la

qualitat d'una cadena televisiva està directament relacionat amb la consideració de la

televisió des del punt de vista empresarial. Es tracta de "l'efectivitat", que fa referència a

la relació entre els objectius de la política editorial i els resultats assolits. Particularment:

- La relació entre pressupostos i audiències.

271



El Discurs sobre la "Qualitat Televisiva " com a Qualitat de les Cadenes

- L'assoliment d'objectius d'imatge (posicionament, reputació, identitat,

accessibilitat, etc.).

4. La innovació és un altre element rellevant i fa referència a les produccions nacionals,

particularment:

- El procés de producció de programes.

- Els continguts del programa.

5. El darrer element identificat pels directius de les cadenes per a la valoració de la

qualitat és "l'impacte", referit principalment als programes emesos en prime-time. Els

principals indicadors de l'impacte van ser:

- El tamany de l'audiència (en relació a la posició en la graella i la mitja de

programes de cada gènere).

- La reacció de la crítica.

- La creació d'un "cas" recollit i ampliat pels mitjans.

Els premis internacionals i els reconeixements obtinguts (festivals, premis de

la crítica, etc.).

Respecte a l'originalitat/diversitat, els trets més esmentats per les cadenes van ser el

d'oferir "diferents programes i posicionaments dins la graella" i la recerca de nous

formats, especialment la BRTN (televisió pública belga) i la MTV3 (televisió privada

finesa). La innovació s'entén no només pel que fa als gèneres sinó també, i aquest és el

cas de la ZDF (televisió pública alemanya), en termes de les franges de programació i els

horaris d'emissió, en un intent de canviar els hàbits atrinxerats.

Pel que fa als mecanismes de protecció de programes menys segurs, s'esmenta sovint la

promoció de programes i la particularitat de la NOS (televisió pública holandesa) de fer

promocions creuades de programes al llarg de les tres cadenes de televisió que regeix per

tal d'intentar atreure l'audiència més alta possible per als programes més populars i per

als programes "d'elevada qualitat" emesos en les altres. En aquest sentit, la ZDF ha creat

un departament de promoció que fa els seus propis tràilers i ho combina amb la
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promoció en altres mitjans (especialment la ràdio i la premsa); també utilitza els serveis

d'una empresa de consultoria per avaluar la seva imatge.

Respecte a la varietat de gèneres, els elements més esmentats són "la presència del major

nombre possibles de gèneres" i els "nous gèneres"; pel que fa a l'efectivitat, l'element

més citat és el d'"arribar a l'audiència objectiu", i algunes televisions esmenten el fet

d'aconseguir crear una determinada imatge en el seu target, especialment pel que fa a

l'acompliment de determinades obligacions de programació.

La innovació i l'impacte són els criteris més oblidats pels directius de les cadenes de

televisió.

Finalment, s'extreuen una sèrie de tendències generals pel que fa a la programació que

són rellevants en un estudi sobre la qualitat televisiva per la vinculació que estableixen

amb el sistema:

1. Un major èmfasi per la qualitat en diversos aspectes lligats a la programació (nous

formats, creació de nous hàbits en el telespectador) més que en un millor disseny i ús

del material primer, és a dir, dels programes (particularment de programes

innovadors en termes de forma i contingut). S'afirma que aquesta és probablement

més una qüestió de necessitat que d'elecció per la pressió amb la qual es troben les

cadenes en un mercat de costos creixents que porta a la disminució del risc que

comporten els programes experimentals i la innovació i a la repetició de fórmules

d'èxit.

2. Un altre element que sorgeix d'aquest estudi és la importància atorgada per les

cadenes a la consecució de determinats objectius en termes d'imatge de la cadena, fet

que les porta a desenvolupar departaments de màrqueting, consultories i estratègies

de desenvolupament de la comunicació corporativa.

3. Finalment, en les estratègies de programació es posa de manifest l'existència d'una

voluntat d'innovar en termes de diversificar l'oferta per a audiències específiques.

Aquest fet ja no és resultat d'obligacions específiques de les empreses pel fet de

tractar-se d'institucions de servei públic (programes per a nens, educatius i
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religiosos) sinó sobretot per la convicció que és en aquest àmbit on s'ha de

desenvolupar la competència en els propers anys.

Una qüestió clau esmentada respecte al context general en què operen les televisions és

l'increment de la competitivitat. S'esmenta que la definició real de la cadena no està tan

lligada al seu estatus, sinó al nivell de competitivitat existent en l'interior del sistema

nacional de televisió en el qual opera. Com més competència hi ha en el sistema, més

tendeixen a homogeneïtzar-se i a uniformar-se les estratègies de programació, el tipus de

programes i la imatge de les cadenes. En aquest sentit, s'afirma que "hi ha una major

similitud entre l'oferta d'una cadena privada i una pública en dos països que operen en

sistemes televisius similars que entre dues cadenes de televisió pública en contextos

diferenciats"324. En qualsevol cas, la tendència a l'increment de l'oferta i de la

competitivitat en tots els països analitzats tendeix a reduir el nivell de diferenciació de les

cadenes generalistes i, per tant, de la seva programació.

3.4.2.7. La qualitat de la cadena en funció del mode d'aproximació a l'audiència

Un dels estudis de la BRU sobre la "qualitat televisiva" (Quality Television, 1989325),

citat en altres capítols, recull les declaracions de diversos professionals referides a la

qualitat de les cadenes.

Segons aquest estudi, la qualitat dels emissors queda definida a partir de valoracions com

el respecte pel tema, pel contingut del programa, els participants i també per la seva

audiència potencial. Es parla d'una certa reciprocitat en la relació amb l'audiència, es

considera que l'audiència dedica un temps i una atenció al que fan els productors dels

programes i que aquests hi ha de respondre no denigrant al públic.

S'afirma, així, que el respecte per l'audiència implica no subestimar ni la intel·ligència ni

la sensibilitat del públic i concebre'l no dins una massa d'espectadors sinó en l'entorn

íntim on els individus escolten o miren un programa "amb l'esperança legítima de veure o

324 Op.Cit.p.193.
325 Aquest estudi està realitzat a través de l'aportació de diversos experts vinculats al camp de la
televisió, específicament productors de televisió, periodistes especialment interessats en la televisió,
experts d'institucions televisives i acadèmics. Veure BRU, 1989:11.
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escoltar un programa que els distregui, els diverteixi o que ampliï els horitzons de la seva

experiència. De la mateixa manera que els espectadors mostren un respecte anticipat pels

emissors, aquests hi han de respondre de la mateixa manera".

3.4.3. La qualitat de les cadenes com una definició centrípeta

3.4.3.1. Introducció

Com s'ha comentat en la introducció, hi ha un segon gran bloc de discursos sobre la

qualitat televisiva interpretada com a qualitat de les cadenes de televisió que fan

referència a elements interns vinculats a l'empresa televisiva. Es tracta de la consideració

de la relació de la televisió no en relació a elements externs i a la seva interacció amb el

sistema o amb l'audiència sinó en relació a la seva estructura interna.

Des d'aquest punt de vista, es considera la televisió com una empresa productora de

programes i per això s'inclouen referències fetes en discursos que es fan respecte a

determinades productores de "programes de qualitat". Són especialment significatius per

nombrosos els estudis dedicats a la productora A/7M, considerada per nombrosos autors

com "la" productora de qualitat326. En aquest sentit, seria possible identificar una nova

àrea temàtica que analitzés "el discurs de la qualitat televisiva com a qualitat de les

productores de televisió" però el concepte de fons és el mateix i els àmbits de referència

també. Aquests són bàsicament dos: la referència a l'estructura de la pròpia empresa i la

referència a la professionalitat dels seus treballadors.

326 Veure les aportacions de FEUER, J., KERR, P., BATHRICK, S., JENKINS, S. (1984): MTM Quality
Television i THOMPSON, R.J.(1996): Television's second golden age. From Hill Street Blues to ER.
Nova lork, Continuum Publishing.

275



El Discurs sobre la "Qualitat Televisiva " com a Qualitat de les Cadenes

3.4.3.2. L'organització interna de la cadena/productora com una mesura de la

qualitat

Davant l'acord expressat arreu de què la qualitat no es pot definir anticipadament perquè

una de les seves facetes és la creativitat, Blumler327 afirma que, més important que la

provisió d'unes determinades referències sobre la qualitat, seria aconseguir que es posés

de moda un tipus d'ambient organitzatiu en el qual els productors estiguessin motivats

per aspirar a la qualitat creativa tal com ells l'entenen, i de manera col·legiada criticar

mútuament la seva feina després de la realització.

Un dels resultats de la recerca duta a terme per Hillve i Rosengren al 1996328, en la qual

entrevisten diversos professionals de la televisió sueca, és que la qualitat és dependent de

l'entorn organitzatiu en el qual treballen els professionals i confirma els resultats sobre la

noció de qualitat pels professionals realitzada per Leggatt329 sobre la qualitat dels

programes que s'analitzen en el proper capítol.

Els professionals entrevistats en aquesta recerca posen èmfasi en el fet que la cadena els

permeti assumir una integritat professional i els deixi llibertat per a l'experimentació i el

desenvolupament:

1. La integritat professional. Es fa referència al respecte per la tasca professional i com

a conseqüència d'una tendència a delegar responsabilitat en el procés de presa de

decisions en el nivell més baix possible de la jerarquia. Es parla també

d'independència.

2. Llibertat per a l'experimentació i desenvolupament implica també l'experimentació en

la política de programació, així com en la producció de programes.

327Blumler, 1991: 200.
328 HILLVE I ROSENGREN (1996): "Swedish public service television- Quality for sale?" a
ISHIKAWA, S.(1996): Quality assessement of television. Luton, John Libbey Media.
329 LEGGATT, T.(1993): "Quality in television the views of professionals" a Studies of broadcasting,
n°29, NHK, publicat posteriorment a ISHIKAWA, S. (1996): Quality assessement of television. Luton,
John Libbey Media.

276



El Discurs sobre la "Qualitat Televisiva" com a Qualitat de les Cadenes

Com a conseqüència de la seva recerca afirmen que la "bona qualitat" és una variable

dependent del context de l'organització en la qual treballen els professionals i que les

següents qüestions ajuden a analitzar la relació entre l'estructura empresarial i els

treballadors:

1. Quines són les normes i els valors que afecten els agents professionals?

2. Hi ha "llibertat de pensament"? Si hi és, com s'articula?

3. En quina mesura l'organització garanteix les tres llibertats professionals i els drets de

la integritat, la independència i el marge per dur a terme experimentació?

4. Consegüentment a les respostes de les preguntes anteriors, quina conseqüència tenen

en els programes?

En l'informe de la BRU, Quality Television, es parla de la qualitat de les cadenes en un

sentit similar. S'afirma que "les institucions televisives tenen un deure envers la pilastra

creativa del mitjà, cap als seus escriptors, productors i innovadors; un deure d'identificar

nous punts de vista i donar-los una oportunitat i sobretot, de proveir espais per al

dissentiment; un deure d'experimentar i, en el procés, d'accpetar el risc d'equivocar-

se'>330

Els estudis duts a terme sobre la MTM mostren com una productora és considerada com

una fàbrica de qualitat pels professionals i fins i tot pels crítics televisius. El New York

Times Magazine considera que la "MTM té la fama de jugar net i, pels estàndards del

prime-time, de realitzar televisió d'elevada qualitat". En aquest discurs sembla poder

establir-se una mena d'estàndard de qualitat diferent segons les franges horàries. En

qualsevol cas, s'afirma que la imatge pública de la MTM es caracteritza per donar al seu

staff creatiu un grau inusual de llibertat331.

A més a més, a part de la carta blanca que es deixa a alguns guionistes de la MTM com

un element que repercuteix en la qualitat de la feina realitzada, es parla del paper de la

productora en recolzar les decisions preses pels guionistes davant la pressió de la cadena

330 Op.Cit.p.18.
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emissora. En aquest cas, es fa una referència a la qualitat que sorgeix en l'entorn

professional i que necessita ser protegit de les televisions. S'afirma en aquest sentit que

"la MIM és una empresa coneguda per protegir els seus interessos creatius o els dels

seus escriptors, guionistes i productors contra les intrusions de la cadena"332 fins i tot es

parla de la protecció dels guionistes de les pressions del Broadcast Standard Council

americà.

3.4.3.3. La professionalitat dels treballadors com una mesura de la qualitat de la

cadena

Aquest és un factor esmentat en les diferents recerques que avaluen la qualitat de la

cadena o de les productores dutes a terme a partir d'entrevistes als professionals que hi

treballen. À la conferència inaugural del Prix Itàlia celebrada arran de la recerca duta a

terme sobre la qualitat de les cadenes de televisió es recull com un factor que limita la

qualitat tant la capacitat organitzativa de la cadena com la capacitat creativa i productiva

i la manca de "talent"333.

L'estudi de la BRU del 1989 distingeix l'apartat de la qualitat dels emissors com un dels

elements per al manteniment de la qualitat del sistema global de la televisió

(broadcasting) i parlen de qualitats eminentment morals d'aquests professionals: ser

honestos i continguts; tenir coratge i alhora ser respectuosos amb el tema del programa,

els participants i l'audiència; estar en contacte amb els espectadors, "tocar la seva

imaginació i celebrar la seva humanitat". S'afirma que els professionals de la televisió

haurien d'exemplificar aquests estàndards que "són expressions concretes de la

consciència pública, assolida col·lectivament i practicada de manera individual"334.

En el capítol de la professionalitat hi ha també referències a l'argument "estètic" de què

parlava Ch. Brunsdon i que ha quedat recollit en el capítol anterior. S'afirma en aquest

331 Op.Cit. .32.
332 THOMPSON, R. J. (1996): Television's second golden age. From Hill Street Blues to ER. p.64.
333 Op.Cit.p.6.
334 Quality in television: programmes, programme-makers, systems. BRU, London, J.Libbey. p.6-9.
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sentit que "les definicions àmplies de qualitat necessiten un nucli d'austeritat per sostenir-

se; una execució pública bellament filmada cau per raons diferents a la de la qualitat"335.

3.4.4. Resum del capítol: La "qualitat televisiva" com a qualitat de les cadenes de

televisió

En el discurs sobre la qualitat televisiva interpretada com a qualitat de les cadenes de

televisió s'introdueixen una sèrie de factors que es considera que tenen una influència

negativa en la qualitat de la cadena. En aquest discurs s'especifica, per exemple, que

l'existència de la competència, la lluita per l'audiència i les restriccions a nivell del

pressupost limiten la qualitat de les cadenes televisives. Des d'aquesta òptica es

considera que els mandats de les cadenes en termes de "servei públic" limiten la qualitat,

que és interpretada, implícitament, en termes de competitivitat.

En els discursos sobre la qualitat de les cadenes de televisió es poden distingir dos grans

enfocaments de valoració:

1. Per una banda una valoració "centrífuga" de la qualitat de la cadena, és a dir, és una

valoració de la qualitat que es fa a partir de criteris externs a la mateixa cadena. En

aquest sentit es distingeixen una sèrie de variables com per exemple la valoració de la

qualitat en funció del mandat o de la titularitat de la cadena. En aquest sentit es parla de

diferents tipus de qualitat i de valors d'avaluació de la "qualitat" en funció de la titularitat

de les cadenes de televisió (s'esmenten criteris de qualitat diferents per a les televisions

públiques que per a les televisions privades, o respecte si són televisions generalistes o

televisions temàtiques).

Una altra mesura de la qualitat de la cadena en termes centrífugs és la contribució de la

cadena a la qualitat global de la programació. Aquest tipus de qualitat, interpretada en

termes de diversitat, realitza una sèrie d'estudis sobre la diversitat global i com és

afectada a partir de la contribució de la programació d'una determinada cadena. Altres

mesures de la qualitat de la cadena en termes de la programació es realitzen a partir de la

335 Op.Cit.p.%.
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diversitat de la graella elaborada per la cadena en funció de l'equilibri de gèneres, de

temes tractats o de tipus de públics als quals s'adreça el programa.

Altres mesures que apareixen en el discurs sobre la qualitat de les cadenes televisives són

l'establiment d'una identitat pròpia, d'un projecte editorial diferenciat i original que

diferenciï la cadena respecte de les altres cadenes de la competència i que configuri en el

públic espectador una determinada imatge diferencial. Aquesta imatge de marca es

construeix a partir de criteris de valoració que tenen present el públic al qual s'adreça:

per exemple es parla de la consciència del públic, de la paciència en aguantar programes

novedosos i originals perquè el públic s'hi acostumi, de la confiança que els espectadors

dipositen en la cadena per a la seva informació, de la no linealitat de la programació

respecte a les altres cadenes de la competència, etc. Tots aquests són elements que

caracteritzen la qualitat d'una cadena de televisió.

Un altre criteri esmentat és l'equilibri entre la programació pròpia i la programació

aliena.

2. Per una altra banda, hi ha una sèrie de discursos sobre la qualitat televisiva referida a

la qualitat de les cadenes de televisió que fa referència a elements interns a la pròpia

cadena. En aquest sentit es parla de la qualitat de la cadena en termes "centrípets". La

consideració implícita que es fa de la cadena és com una empresa audiovisual més; per

això s'inclouen algunes consideracions recollides sobre la qualitat de les productores de

televisió, donat que parteixen de perspectives molt similars.

Els criteris esmentats en els discursos fan referència a l'organització interna de la cadena

com un criteri de qualitat, al grau de llibertat i d'experimentació que permeten als seus

treballadors i al seu grau de professionalitat.
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3.5. EL DISCURS SOBRE LA QUALITAT TELEVISIVA COM A QUALITAT

DELS PROGRAMES TELEVISIUS

3.5.1. Introducció

El discurs sobre la qualitat televisiva referit a la qualitat dels programes televisius és

l'àmbit de referència més comú en el discurs sobre la qualitat televisiva. En primer lloc,

es poden distingir dos grans tipus de discurs sobre la qualitat dels programes televisius:

1. Per una banda, els discursos que avaluen la qualitat televisiva en termes o a través

de valoracions de fora del mitjà televisiu. Es tracta d'una avaluació dels

programes en funció de l'acompliment de diferents objectius atribuïts al mitjà que

provenen de disciplines diverses i remeten, alhora, a diferents valoracions sobre la

qualitat dels programes televisius. Per exemple, es formulen discursos sobre la

qualitat dels programes televisius vinculats a la política, a l'economia, a l'ètica, a

l'extàtica o a la crítica televisiva.

2. Per una altra banda, es produeix un segon gran tipus de discurs que avalua la

qualitat dels programes televisius en funció de criteris interns al propi programa.

Es tracta d'un discurs sobre la qualitat dels programes televisius fonamentalment

en termes estètics que inclou referències diverses que van des de la definició de la

qualitat dels programes a partir de referències al seu contingut, la seva estructura,

el tema, el format o la interrelació entre forma i contingut.

En segon lloc i un cop identificats aquests dos grans conjunts de discursos sobre la

qualitat dels programes televisius, és possible identificar una sèrie de grups/col·lectius

que fan referències i que sostenen definicions similars sobre el significat de la qualitat

dels programes de manera geogràficament transversal. És a dir, malgrat que els discursos

analitzats provenen d'espais geogràfics diferenciats i estan elaborats en un període que

abasta uns vint o trenta anys de la història de la televisió, és possible establir una sèrie de

categoritzacions dels discursos sobre la qualitat dels programes televisius en funció dels

col·lectius que els formulen. Així per exemple, és possible identificar un discurs sobre la

qualitat dels programes televisius elaborats pels professionals que treballen a la televisió
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al llarg de diferents països, un discurs elaborat pels polítics, un discurs elaborat pels

acadèmics o un discurs elaborat per les audiències que remeten a qüestions i temàtiques

gairebé coincidents. L'habitus intervé en aquest sentit com una variable explicativa dels

diversos discursos sostinguts sobre la qualitat dels programes televisius. El tercer apartat

d'aquest capítol fa referència a aquesta diferència.

3.5.2. La qualitat dels programes televisius en funció de criteris externs als

programes

En aquest primer gran tipus de discurs sobre la qualitat dels programes televisius és

possible identificar diferents nocions de qualitat televisiva en funció de l'aplicació de

criteris externs al mitjà televisiu, en funció dels objectius que globalment s'atribueixen al

mitjà. Es tracta d'una sèrie de nocions de qualitat que es formulen en funció del sistema

polític existent en una determinada societat, del sistema econòmic en què opera la

televisió, dels tipus d'espectadors del programes, dels objectius ètics que s'atribueixin a

la televisió, etc.

En aquest primer apartat es distingiran les diferents disciplines des d'on es formulen els

diferents discursos sobre la qualitat dels programes, malgrat que aquesta referència

sovint sigui implícita en el discurs. Així, en els discursos sobre la qualitat dels programes

televisius és possible identificar una sèrie de disciplines que són subjacents a la

formulació dels diferents discursos sobre la qualitat:

1. La política. Des d'aquesta disciplina es produeixen estudis i nocions de qualitat dels

programes televisius vinculades a funcions polítiques que s'atribueixen al mitjà

televisiu. A partir dels diferents tipus de relacions que es poden establir entre els

mitjans de comunicació i la societat a través de les Teories Normatives esmentades a

3.2.3.1.1., seria possible identificar les funcions que s'atribueixen al mitjà i, per

delegació, als programes televisius. El discurs sobre la qualitat dels programes

televisius en termes polítics, però, fa referència a funcions molt més concretes dels

mitjans, com per exemple la funció d'informar. A partir d'aquesta funció i d'altres
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que s'exposaran en el primer apartat, s'identifiquen nocions de "qualitat dels

programes" en funció de la mesura en què s'aconsegueix informar.

2. L'economia. Des d'aquesta disciplina i de manera implícita es fa referència a una

valoració dels programes televisius en funció dels sistema econòmic imperant en un

determinat sistema o al règim específic sota el qual operen les cadenes o una cadena

específica de televisió. Aixi, és possible identificar discursos sobre la qualitat

televisiva dels programes en funció de l'objectiu econòmic que s'atribueix al mitjà o a

la cadena en la qual s'emet. En altres discursos la referència a l'economia es fa a

través de valoracions del programa, no respecte de les cadenes de la competència.

3. L'ètica. Aquesta disciplina, malgrat que de vegades apareix explícitament esmentada

en el discurs sobre la qualitat dels programes televisius, sovint apareix sota conceptes

o valoracions del programa en termes del tipus de relacions que estableix amb

l'audiència, de la diversitat de lectures dels programes, del tipus de construcció de

l'espectador que formula al seu interior, de la manera amb què s'hi adreça o dels

efectes que crea. Hi ha altres discursos que vinculen la qualitat dels programes

televisius amb mesures de tipus qualitatius, com per exemple l'índex d'apreciació del

programa.

4. En quart lloc, hi ha una sèrie de discursos sobre la qualitat dels programes televisius

que es formula en termes extàtics. Tal com s'ha vist en el capítol tercer de la primera

part, en la valoració estètica de la qualitat televisiva es poden distingir una sèrie de

discursos que fan referència no a la presència de determinades característiques o

qualitats de programa sinó, a la valoració de la qualitat en funció de la relació que els

espectadors mantenen amb el programa i que depèn per tant del tipus d'espectador i

del context de recepció. El descobriment de la dimensió extática vinculada a la

televisió està molt relacionada amb els mètodes d'anàlisis aplicats, en aquest cas els

mètodes predominants són les anàlisis etnogràfiques i els estudis de recepció que

permeten identificar dimensions dels programes més enllà de les seves

característiques textuals.

5. La crítica. Aquest és un discurs quantitativament menys significatiu que fa referència

a la qualitat dels programes televisius en funció de la valoració que en fan els experts
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o els crítics televisius a través dels premis, els reconeixements o les crítiques

especialitzades en altres mitjans de comunicació, especialment la premsa.

6. El darrer àmbit de valoració de la qualitat dels programes televisius des d'un punt de

vista extern al mitjà es fa a partir de la consideració de la política de programació

seguida per a l'emissió d'un programa. Des d'aquest punt de vista, hi ha franges

horàries més fàcils que altres i es considera de qualitat un programa que aconsegueix

estirar els espectadors en la franja en la qual es troba o fer canviar els seus horaris i/o

hàbits de recepció.

3.5.2.1. La valoració de la qualitat dels programes televisius en termes de la funció

informativa

Tal com s'ha esmentat, hi ha una sèrie d'estudis que pressuposen determinades funcions

als mitjans i en conseqüència elaboren unes mesures que permeten donar compte del grau

en què els programes acompleixen les funcions. Aquests estudis es relacionen amb el que

s'ha comentat en la introducció d'aquesta segona part sobre la relacionalitat de la

qualitat televisiva en funció dels objectius pressuposats als mitjans. En aquest sentit, els

estudis més recurrents són els que treballen la dimensió política de la televisió i el seu

paper en la formació de l'opinió pública. Els conceptes que s'avaluen són el grau

d'informativitat d'un mitjà, l'objectivitat o la utilitat que els espectadors com a votants

extreuen de la informació proporcionada pels mitjans per a participar en el sistema

polític.

Tot i que les mesures elaborades per avaluar la qualitat dels programes televisius segons

aquest punt de vista són teòricament aplicables als gèneres televisius no periodístics, la

veritat és que no s'han dut a terme gaires recerques en aquest sentit i les que s'han fet

s'han quedat en nivells descriptius sobre el contingut dels mitjans. Es tracta d'estudis que

se centren en els programes informatius i que comporten una consideració política de

l'espectador o, més aviat, de la seva funció política en termes de participació en el

sistema democràtic.
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3.5.2.1.1. La referència a la "realitat" com a mesures de la qualitat

Rosengren i els seus col·laboradors utilitzen en el seu estudi sobre la qualitat dels

programes televisius els diferents tipus de qualitat que Asp considera que es poden

atribuir a qualsevol peça de contingut mediàtic336. Malgrat que les categories proposades

per Asp eren pensades només per als continguts informatius i per avaluar els processos

de formació de l'opinió pública, es poden aplicar a altres gèneres com la ficció,

l'entreteniment, la música, o l'art.

Asp planteja l'estudi del paper dels media en els processos de formació de l'opinió

pública i distingeix entre

el "valor descriptiu",

- el "valor informatiu" i

- el "valor del missatge".

Tal com recull Rosengren i posterioment els italians Lasagni i Richeri337, la denominació

de "valor" de la tipologia d'Asp equival a la noció de "qualitat" utilitzada en els seus

estudis respectius i pot ser extrapolada per parlar de la "qualitat del contingut" dels

media.

Els tres tipus de valor/qualitat distingides per Asp estableixen tres tipus d'avaluacions

diferenciades sobre la "qualitat dels programes" i cadascuna implica mecanismes i

paràmetres d'avaluació diferents entre:

- El contingut dels mitjans i la "realitat". En aquest cas s'avalua la relació, o més aviat,

la correspondència entre allò que diu un programa i la realitat. El que s'avalua és la

"fidelitat" a la realitat338.

336 Rosengren, K.E., Carlsson, M. I Tagerud, Y.: "Quality in programming: views from the North",
publicat al n° 27 de la revista Studies of Broadcasting, al març de 1991 i tornat a publicar sota el mateix
títol al llibre Quality assessment of television de S. Ishikawa al 1996 (pp.3-48).
337 OP. C//.1996:34.
338 Tal com s'ha vist en la primera part, la qüestió de la fidelitat d'un determinat programa a la realitat
és una convencionalitat del discurs. Acceptada la premissa que no és possible accedir a la realitat fora
dels codis de la nostra cultura, que no podem parlar de la realitat sense codificar-la i imposar-li un cert
ordre a través de la nominació del llenguatge, la qüestió de la fidelitat a la realitat no és res més que una
coincidència entre la manera com es descriu la realitat i la manera com se la descriu en els continguts
mediàtics.
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- El contingut dels mitjans i el receptor. En aquest cas, s'avalua la qualitat dels

programes en funció de la utilitat del seu contingut per a un receptor específic.

Aquesta avaluació dependrà per tant de cada tipus d'espectador, dels seus

coneixements i de les seves esferes d'activitat339.

- El tercer tipus d'avaluació de la qualitat es fa a partir de la relació entre el contingut

dels mitjans i l'emissor. La tercera categoria d'Asp sobre la relació entre el contingut

dels mitjans i l'emissor fa referència a allò que l'emissor considera que és la seva

funció social i la mesura en què els continguts s'ajusten a aquesta funció. Rosengren i

els seus col·laboradors apliquen, per parlar de la qualitat segons el punt de vista de

l'emissor, les Teories Normatives, esmentades en l'apartat 3.2.3.1.1.

Rosengren et al. afegeixen una quarta categoria, la "qualitat percebuda pels

professionals", que inclou els periodistes i els creatius. La justificació que fan és que en la

seva valoració de la qualitat, els professionals dels mitjans tenen en compte els tres tipus

de qualitat esmentats però "ho fan en funció de la seva competència professional" i

perceben característiques del programa que poden afectar les relacions entre el contingut

dels mitjans, la realitat, l'emissor i el receptor, sense que emissor ni receptor en siguin
. 340conscients .

La qualitat professional és considerada per aquests autors com el tipus central de

qualitat, que depèn del grau de professionalització assolit pels diferents professionals de

cada país i que és la que està menys desenvolupada a nivell teòric.

339 La utilitat per a cada receptor depèn de cada situació, biografia i context específic en què es trobi el
receptor. Per una altra banda i en el mateix sentit, la Gap Hypothesis permet explicar les diferències en
la distribució i l'adquisició social del coneixement que impliquen diferents habilitats comunicatives per
part dels individus. Així, i tal com explica E. Saperas, "Els diversos graus d'adquisició de la informació
varien segons l'educació formal que permet crear hàbits que orienten aquestes individus cap a una major
atenció cap a determinades fonts d'informació sobre certs coneixements que resulten especialment
atractius per a un individu dotat de cert nivell educatiu, que exerceix una professió i una posició social
que presumiblement exigirà la seva major atenció respecte als media i la seva major comprensió de les
informacions rebudes. Per una altra banda, determinats sectors caracteritzats per un elevat nivell
educatiu podran discriminar més fàcilment entre les informacions rebudes mitjançant l'atorgament de
certa importància a cada tema considerat en funció de la seva posició social i de les exigències
imposades per al manteniment d'aquesta posició social". Veure SAPERAS, E. (1987): Los efectos
cognitivos de la comunicación de masas. Barcelona, Ariel Comunicación. A partir d'aquestes
consideracions, l'avaluació de la qualitat en funció de la relació entre el contingut dels mitjans i el
receptor difícilment pot ser una qüestió objectiva.
340 Op Cit. 1996:14.
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Tant eh aquesta recerca com en la duta a terme per Ishikawa s'arriba a una conclusió

similar en l'èmfasi i la prioritat que atribueixen als criteris professionals per avaluar la

qualitat dels continguts de la televisió.

Hadenius ja va mostrar que una causa de la davallada del periodisme de partit

(compromès) és l'increment de la professionalització dels periodistes suecs341. Aquesta

dada, juntament amb el que comenten Bettetini i Fumagalli342 sobre la relació inversa

entre "valors professionals" i responsabilitat, porta a observar amb cautela la demanda de

més professionalisme i de criteris professionals en l'avaluació de la qualitat televisiva.

Aquests autors proposen el canvi del terme "valor" per "qualitat" en els quatre àmbits

identificats i assenyalen quatre tipus de "qualitat dels programes":

1. Qualitat descriptiva (relació missatge-realitat).

2. Qualitat de l'ús de l'emissor (relació missatge-emissor).

3. Qualitat de l'ús del receptor (relació missatge-receptor). Se'n farà només un breu

esment perquè en aquest tipus de qualitat dels programes els autors fan referència a

la qualitat avaluada en funció de les teories normatives, esmentades en la introducció

d'aquesta segona part.

4. Qualitat dels professionals (relació missatge- competència professional). Penso si faig

un apartat o no.

En aquest apartat es recull només el discurs sobre la qualitat descriptiva dels programes

televisius, donat que els altres tipus de qualitat afecten àmbits tractats en altres capítols

de la tesi.

341 HADENIUS, S. (1983): "The rise and fall of the Swedish Party Press". Communication Research
10:287-310 citat a ROSENGREN, K.E., CARLSSON, M. i TAGERUD, Y. (1996).
342 Veure capítol 5 de la primera part.
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3.5.2.1.2. La qualitat descriptiva del programa i l'objectivitat com a mesures de la
.343qualitat

Aquest tipus de qualitat és avaluada a través de la comparació entre el contingut de la

programació i els aspectes de la realitat als quals fa referència i, segons aquests autors, és

especialment rellevant per a les televisions de servei públic i els programes de notícies i

d'actualitat.

El coneixement objectiu en el sentit estricte del terme pot no estar a l'abast humà però

l'activitat acadèmica i científica està basada en la pressuposició de què és possible

produir coneixement intersubjectiu vàlid sobre el món. Per tant, segueixen els autors,

l'avaluació de la qualitat descriptiva de la programació es basa en la relació entre el

coneixement intersubjectiu vàlid dels programes i el coneixement intersubjectiu vàlid

sobre altres aspectes del món.

Metodològicament hi ha dues maneres d'estudiar la relació entre les notícies i el món.

Les dues es basen en tipus diferents de dades: les dades proporcionades pels mateixos

mitjans i les dades obtingudes de fora dels mitjans (les anomenades intra media data i les

extra media data, respectivament). Ceteris paribus, es prefereixen els estudis que

combinen les dades proporcionades pels mitjans i les que provenen de fora dels mitjans

en comptes dels que utilitzen només dades dels propis mitjans.

Aquesta anàlisi pot ser complementada per la utilització d'estudis orientats envers la

realitat o els estudis orientats envers els informatius. És a dir, per contrastar la relació

entre el que es diu als mitjans i el que passa a la realitat es pot partir des dels mitjans i

veure el grau de fidelitat d'allò que es diu respecte a la realitat o a l'inrevés, partir d'allò

que passa a la realitat i veure quin és el reflex que en fan els mitjans. En el primer cas es

tracta necessàriament d'un estudi de comparació d'informació, mentre que en un altre és

un estudi sobre com s'opera la reducció de la informació respecte al seu origen en el

contingut mediàtic. Ceteris paribus, es prefereixen els estudis orientats envers la realitat.

343 La denominació que utilitzen aquests autors és la de programming, literalment programació, però el
seu contingut fa referència al contingut específic dels programes, de manera que s'ha traduït per
programes i s'ha introduït en aquest capítol i no en el de la qualitat de la programació.
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Per una altra banda, la noció de "qualitat descriptiva" està molt relacionada amb la difícil

noció d'objectivitat. En aquest sentit, els autors recullen una tipologia sobre conceptes

bàsics relacionats amb l'objectivitat desenvolupada per Westerstahl344. En aquesta

tipologia, l'objectivitat es considera formada per dos components: "factualitat" i

"imparcialitat" que, alhora, estan dividits en "veritat" i "rellevància", "equilibri" i

"neutralitat", respectivament. Així l'estudi sobre l'objectivitat es divideix en Objectivitat:

- Factualitat:

- Veritat

Rellevància

Imparcialitat:

- Equilibri

- Neutralitat

Rosengren desenvolupa la classificació de Westerstahl i afirma que la "veritat" i la

"rellevància" estan relacionades amb idees cognitives sobre la realitat transmesa - com és

l'esdeveniment, com ha passat, la importància de les connexions causals, etc. - mentre

que la "neutralitat" i "l'equilibri" estan més relacionades amb les avaluacions, els

conflictes d'interessos.

A més a més, la "veracitat" i la "neutralitat" estan associades en el sentit de què les dues

estan relacionades amb els continguts de les notícies, mentre que la "rellevància" i

"l'equilibri" estan més relacionades amb allò que no s'explica (amb la part de la selecció

del treball del periodista).

A continuació presenten alguns estudis duts a terme en la recerca nòrdica sobre les

diferents interrelacions entre els quatre paràmetres. Les dues principals conclusions

extretes d'aquest tipus d'avaluació de la qualitat són, per una banda, que, tal com s'havia

afirmat prèviament, la qualitat no és una característica sinó una relació entre una

característica i un conjunt de valors i, per una altra, que si la qualitat descriptiva de les

344 WESTERSTAHL, J. (1970): "Objectivity is measurable", EBU-Review 121. B:23-36 i
WESTERSTAHL, J. (1983): "Objective News Reporting: General premises. Communication Research,
10. 403-424.
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notícies dels mitjans de comunicació és baixa, la qualitat segons l'ús que en faci el

receptor es veurà seriosament reduïda.

Als països nòrdics alguns autors s'han dedicat a la recerca de la "qualitat descriptiva"

dels programes d'entreteniment i de ficció. La tècnica utilitzada sovint és la comparació -

amb dades provenint dels mitjans i de fora dels mitjans - de la distribució social d'alguna

variable rellevant (com l'edat, el gènere, la classe social o 1'estatus) amb la distribució

corresponent a la societat "representada" en el programa. És a dir, el que s'avalua és el

grau de representació de certes variables, com per exemple la presència de dones en el

contingut dels mitjans respecte a les dones en la vida real, o la població per franges

d'edat.

El resultat més comú d'aquest tipus d'estudi és que els grups socials més dèbils - dones,

treballadors, nens, gent gran - tendeixen a estar infrarepresentats. La recerca parla

d'aquests grups en termes de "més dèbils" però es fa referència al fet que no són un

públic prou "apetitós" per als publicitaris, tenen poca capacitat adquisitiva, la qual cosa

explicaria la seva menor presència en els continguts televisius. La quantitat d'infra i

sobrerepresentació pot ser utilitzada com a base per a la crítica/anàlisi de la qualitat de la

programació.

Aquesta dada també pot ser utilitzada com un indicador cultural que fa visible el valor

adscrit per la cultura social a una categoria poblacional determinada. És a dir, la

presència de programes televisius que negligeixin de manera més o menys sistemàtica la

presència de dones o de nens pot actuar com un indicador del reconeixement que la

cultura televisiva o el sistema polític en qüestió els atorga. Una altra vegada, la qualitat

de la programació es conforma com una relació entre, per una banda, una característica

del contingut del mitjà i, per una altra, un conjunt de valors345.

Un altre dels conceptes que avaluen la qualitat dels programes televisius en funció de la

relació que estableixen els seus continguts amb la realitat és el concepte

345 Aquests autors ressegueixen McQuail (1992) i afirmen que, des del moment en què en totes les
societats hi ha més d'un conjunt de valors, l'única política de programació que podria ser raonablement
satisfactòria hauria de construir-se sobre la noció de diversitat. Veure el capítol corresponent a la
qualitat de la programació i a la qualitat de les cadenes, on es treballa la diversitat vertical i la diversitat
horitzontal com a mesures de la qualitat de les cadenes i de la programació respectivament.
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"d'informativitat" (informativity) desenvolupat per K. Asp346. La informativitat fa

referència a la quantitat d'informació oferta per un mitjà de comunicació respecte d'una

quantitat determinada d'esdeveniments o de fenòmens. La quantitat d'informació es

calcula en funció de:

- La "densitat" que es mesura calculant el numero de temes per cada quantitat de

temps (o als mitjans escrits per centímetre de columna).

- L'amplitud" que correspon a la quantitat de tipus diferents d'arguments (o punts de

vista) oferts pel mitjà.

- La "profunditat" que és la quantitat d'instruments explicatius oferts, que ve calculada

en funció del temps dedicat a cadascun dels arguments347.

A través d'aquests instruments es pot comparar el grau d'informativitat de cadascuna de

les notícies com una mesura de la qualitat del programa. Asp, en la seva recerca sobre els

mitjans suecs, demostra que el grau d'informativitat és molt variable en els diferents

informatius.

3.5.2.2. La qualitat dels programes televisius en termes econòmics

En aquest apartat es recullen una sèrie de nocions de "qualitat televisiva" referida a la

qualitat dels programes televisius que inclou conceptes com "l'eficàcia", "l'èxit

empresarial", "els arguments de venda", la "imatge de la cadena", etc. com a definicions

de qualitat. Es tracta d'una noció de qualitat definida principalment en termes de la

funció econòmica de la televisió com a mitjà o la funció econòmica del programa com a

mercaderia.

346 ASP, K. (1980): "Mass media as molder of opinion and suppliers of information" a. Mass
Communication Review Yearbook, Sage Publications, New York.
347 Rosengren desenvolupa el concepte de "comprensibilitat" com una mesura equivalent al concepte
d'Asp. Per comprensibilitat entén la comprensió del contingut del programa per part del públic i una de
les seves condicions - i elements de mesura - és el fet que l'esdeveniment que s'explica estigui situat en
un context que aclareixi els nexes principals, causals, espacials i temporals.
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L'eficàcia

Aquest és un criteri que correspon en gran mesura a l'emissor televisiu, específicament

als directius de les cadenes i als professionals lligats als òrgans directius. S'entén

l'eficàcia com la capacitat d'un programa d'aconseguir els objectius prefixats,

generalment en termes d'objectius quantitatius, respecte de l'audiència aconseguida.

L'èxit empresarial / comercial

Altres formulacions dins aquesta perspectiva sobre la qualitat dels programes televisius

són "l'èxit empresarial/comercial" esmentat en l'estudi dut a terme per Albers348. En el

seu estudi sobre la qualitat dels programes televisius identifica quatre elements que

formen part explícitament dels programes: la forma, el contingut, la interrelació entre

forma i contingut, la relació amb l'espectador i el darrer fa referència als resultats

obtinguts pel programa a nivell d'audiència.

Els professionals entrevistats van considerar, de manera general, que qualsevol televisió

està en el negoci de generar i de mantenir audiències, tant per vendre productes (funció

que assignen principalment a la televisió comercial) com per la distribució d'idees (que

assignen a la televisió pública). En ambdues el tamany de les audiències pot ser

considerat un tipus de mesura de la qualitat. Molts dels professionals van afirmar que el

negoci és abans que res i l'art ve després; "l'èxit d'audiència ha de formar part de

qualsevol definició de qualitat".

Les audiències específiques

Alguns professionals entrevistats van suggerir també que la capacitat per captar

determinades audiències, en termes d'edat, educació, sexe o altres peculiaritats

demogràfiques, pot ser considerat com una mesura de qualitat.

R. J. Thompson349, en la seva definició dels programes de qualitat, inclou la referència a

l'atracció de determinades fraccions de l'audiència. Es tracta d'un criteri econòmic de

348 ALBERS, R.: Quality in television from the perspective of the professional programme maker, a
ISHDCAWA, S. (1996): Quality Assessment of television, ed. Per John Libbey Media, Univ. De Luton,
Luton, 1996.
349 THOMPSON, R. J.(1996): Television's second golden age. From Hill Street Blues to ER. Nova lork,
Continuum Publishing Company, 1996.
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primer ordre, tot i que formulat indirectament. Específicament esmenta el fet d'atreure a

"blue-chip audience". Els programes de qualitat, afirma aquest autor, de vegades han

passat de ser odiats a ser estimats per les elits; i atrauen una audiència atractiva de classe

alta, educada, urbana i espectadors joves.

En el cas de l'anàlisi dels Simpson com un exemple de programa de qualitat, Korte350

afegeix que l'audiència d'aquest programa és intel·ligent en referència al reconeixement

de certes característiques intertextuals dels programes televisius (se'n parlarà en

profunditat en el proper apartat sobre la valoració dels programes televisius en funció de

criteris interns als programes). En aquest sentit, Korte recull d'una entrevista a

M.Groening351 l'afirmació que "hi ha bromes que no pots entendre com no hagis anat a

algunes classes a la universitat" o les cites contingudes en alguns capítols de King Kong,

Ciutadà Kane, Thelma&Louise, Cape Fear i moltes pel·lícules de Hitchcok. Sense fer-ne

esment, es tracta d'un públic que és desitjat pels anunciants (jove, educat, urbà, etc.). per

la seva formació i el poder adquisitiu que s'hi associa.

La creació d'una imatge

El criteri de la creació d'una imatge de marca a través de la producció o emissió de

determinats programes és un criteri que, indirectament, és econòmic en el sentit que

repercuteix en l'increment d'audiència, de la publicitat o en l'atracció respecte de públics

molt específics de franges poblacionals amb una elevada capacitat de consum.

Aquest criteri s'aplica de vegades com un criteri de qualitat de les cadenes de televisió

però el que s'aconsegueix a través de programes individuals és la consecució o la creació

d'una imatge de marca a través dels programes352.

350 KORTE, D. (1997): The Simpsons as Quality Television a
http://www.snpp.com/other/papers/dk.paper.html, p.4
351 El creador dels Simpson.
352 Aquest criteri és citat en l'estudi de C. Lasagni i G. Richeri, en el de J. Feuer i en el de RJ.
Thompson esmentats.
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3.5.2.3. La qualitat dels programes televisius des de la dimensió ètica

3.5.2.3.1. Introducció

En aquest apartat es recullen una sèrie de discursos que fan referència a la qualitat dels

programes televisius a través de criteris vinculats a la consideració de l'audiència més

enllà de la seva quantificació. Es consideren insuficients els estudis quantitatius de

l'audiència i s'estableixen criteris de qualitat que consideren els espectadors en el seu

context de recepció i en la societat en què viuen, amb unes determinades demandes

d'informació i d'entreteniment i no merament com a consumidors passius.

En aquest apartat s'inclouen les referències identificades en el discurs sobre la qualitat

dels programes televisius formulades des d'una dimensió ètica que involucren

l'espectador de maneres diverses, des de la seva identificació com a ciutadà, com a

persona en formació o en creixement, menys la seva dimensió quantitativa (en termes

d'audiència, de share o de ratios).

En aquest apartat també s'inclouen estudis de tipus quantitatiu sobre l'audiència fets amb

la voluntat d'identificar la satisfacció o l'apreciació obtinguda en la recepció de

determinats programes. Segons les diverses tradicions utilitzades en l'anàlisi de les

audiències (estudi dels efectes, estudi dels usos i gratificacions, critica literària, estudis

culturals, anàlisi de la recepció, etc.), es poden dissenyar estudis d'aproximació a la

qualitat dels programes televisius tal com és percebuda i valorada per l'audiència.

Cal assenyalar que, malgrat que l'anàlisi d'audiència és una àrea a la qual es pot accedir a

través de multitud d'aproximacions, la que ha dominat la recerca ha estat la qualitat de

l'ús de l'audiència definida i mesurada pels outsiders, és a dir, els investigadors, els

polítics o reformadors amb interessos particulars en el sector353.

353 Una de les excepcions a l'estudi de les audiències, fet des del punt de vista de l'emissor, és l'estudi
de les telenovel·les i dels culebrons especialment, però també de la ficció televisiva en general. Per
analitzar aquest gèneres televisius s'han utilitzat una sèrie de tècniques, com les entrevistes, les
discussions de grup, l'observació participant, etc. que permeten fer sorgir les categories utilitzades pels
espectadors en l'acte de la recepció i comprensió dels missatges. Sembla produir-se una coincidència en
la recerca internacional entre objectes i tècniques; és a dir, s'apliquen una sèrie de graelles d'anàlisi
molt rígides, quantificables i estereotipades sobre els gèneres informatius i la informació política mentre
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En el cas francès, per exemple, s'han desenvolupat aquest tipus d'estudis de manera

sistemàtica i des de l'any 1974, quan l'establiment d'una fórmula matemàtica per

distribuir els recursos de finançament té en compte tant la valoració de la qualitat dels

programes feta per un comitè d'experts com la valoració de qualitat que fa l'audiència.

Aquesta fórmula obliga a buscar mecanismes sobre la percepció de la qualitat dels

programes televisius per part de l'audiència.

3.5.2.3.2. Contingut substantiu de la qualitat en termes ètics

També es fa referència a un criteri fonamentalment ètic en la recerca de Lasagni i

Richeri354 sobre la qualitat dels programes televisius que fa referència a la relació que

s'estableix amb l'audiència. Hi ha alguns entrevistats que parlen del pacte comunicatiu

amb l'audiència i que, "des del punt de vista d'aquest pacte implícit, la qualitat dels

programes televisius és una qüestió de tipus ètic".

Des d'aquest punt de vista, s'esmenten una sèrie de criteris de valoració de la "qualitat

dels programes":

1. La millora del flux de comunicació amb l'audiència. Es considera que, com més

s'expliciten les opcions adoptades per la cadena - des dels codis lingüístics, la llengua

que es parla, les raons per parlar de determinats temes, els objectius que es pretenen

assolir amb cada programa, els codis comunicatius utilitzats - , més es reforça el

pacte establert amb l'audiència.

2. La fiabilitat com un criteri fonamental de la relació que s'estableix amb l'espectador,

la no difusió d'informació errònia o confosa, especialment en referència a temes com

la salut pública, o qüestions vinculades amb la llibertat.

3. El respecte pel públic. Un dels conceptes que sorgeix i que s'interpreta d'una manera

més àmplia de la que es fa tradicionalment en els codis deontologies és la noció de

"respecte" pel públic. Aquest és un concepte ampli que tan aviat fa referència a evitar

que en els gèneres de ficció s'apliquen unes tècniques que trenquen la dinàmica tradicional de recerca en
la qual l'investigador imposa les seves pròpies categories al subjecte investigat.
354 LASAGNI, C. i RICHERI, G. (1995): Televisione e qualità. La ricerca internazionale. II debatito in
Italià.
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els excessos de qualsevol tipus, com a la recepció del programa per part de

determinats segments del públic i també a la concepció que el programa té del públic.

En aquest sentit, un dels entrevistats afirma que "la qualitat és adreçar-se als

espectadors com a persones madures, que és diferent de tractar-los com algú a qui es

demana la rialla o algun sentit menys noble (...)".355

4. El creixement de l'espectador. Una de les idees que s'esmenten per valorar la relació

que el programa estableix amb l'espectador com un criteri de la seva qualitat és veure

què li queda a l'espectador després de veure el programa, què guanya en el temps

que li dedica al programa; en aquest sentit, es parla del "creixement" de l'espectador.

5. El tipus de consum requerit pel programa. Un altre criteri de la qualitat dels

programes televisius des de la perspectiva ètica és el tipus de consum que requereix

cada programa, independentment del tipus de consum real que tingui el programa. Es

parla en aquest sentit de la qualitat dels programes televisius com una característica

que requereix un consum actiu, no passiu.

6. L'ensenyament. La consideració de l'audiència inclou per a alguns entrevistats la

idea, esmentada també per alguns autors com M. Raboy i algun document elaborat

per la UE, de tractar l'espectador no com un consumidor de productes sota la

demagògia d'oferir allò que "el públic demana". S'afirma, en aquest sentit, que "si

ajudes la gent a estimar coses que no coneix, demà et demanarà coses diferents" com

un criteri de qualitat.

7. Relatiu al contingut es parla de valors com la tolerància, el respecte a la diversitat

(sexual, racial, etc.) i a una consideració adequada del gènere femeni.

En el cas de l'estudi dut a terme per Albers356 a partir de les entrevistes a professionals

de la televisió, a part de distingir criteris interns als programes per a la valoració de la

seva qualitat s'esmenta també l'aproximació a l'espectador i l'efecte en l'espectador com

a mesures de la qualitat dels programes.

355 Op. Cit. p.73.
356 Albers, R. (1996) Op. Cit.
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Per a aquests professionals, l'espectador és un element fonamental, donada la quantitat

de comentaris rebuts sobre com les maneres d'adreçar-s'hi i de comunicar de manera

efectiva. Cada professional entrevistat esmenta l'espectador: com construir el programa

per adreçar-s'hi, informar-lo i entretenir-lo o sobre quin seria l'efecte desitjat sobre

l'espectador en els programes de qualitat.

Les nombroses consideracions que fan aquests professionals sobre l'espectador

involucren dos aspectes fonamentals: per una banda, la concepció de l'espectador

"inscrita" en el programa, és a dir, quina és la concepció subjacent de l'espectador en

cadascun dels programes. Segons els professionals entrevistats, els programes de qualitat

són programes que respecten la seva audiència, que no la tracten com una massa.

Aquestes consideracions queden englobades en el títol "aproximació a l'espectador".

Per una altra banda, els professionals fan referència als efectes que generen els

programes i mostren el seu desig d'afectar els seus espectadors d'alguna manera. Els

programes de qualitat queden definits a partir d'una sèrie de característiques englobades

des d'aquest segon punt de vista sota el títol "efecte en l'espectador".

1. L'aproximació a l'espectador:

Albers recull la consideració que fan els professionals sobre el fet que la televisió de

qualitat respecta la seva audiència, no és cínica, no rebaixa ni busca el mínim

denominador, és entretinguda i informativa, mostra en comptes d'explicar o de predicar.

Curiosament els professionals tant de ficció com de no ficció parlen d'una combinació

entre entretenir i formar l'espectador amb programes "rellevants", "interessants",

"honestos" i "distrets".

Parlen de l'aproximació a l'espectador en el cas de la ficció televisiva en referència a

l'obligació d'entretenir, de conèixer el context, les maneres de viure dels espectadors i

imitar-les.

Pel que fa a la televisió de no-ficció, es parla de la combinació d'informació que sigui

rellevant per a l'espectador i una manera de presentar-la "fresca", "atractiva" i

"accessible".
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2. L' efecte en l'espectador:

Els professionals entrevistats per Albers afirmen que si el programa està ben concebut i

ben estructurat és més possible que l'espectador no canviï de canal. Per això distingeixen

entre:

- "Enganxar" l'espectador, es a dir, començar el programa amb alguna cosa

suficientment forta per evitar que canviï de canal.

- Mantenir l'espectador "un cop l'has enganxat". La majoria dels professionals

atribueixen als valors de producció el fet d'aconseguir que l'audiència se senti

implicada en la història i en els personatges.

- Provocar efectes emotius i/o catarsis en l'espectador, afectar-lo emotivament, es

considera un pre-requisit dels programes de qualitat.

- Estimular el pensament: la bona televisió ha de fer pensar la gent, plantejar qüestions

provocatives sense respondre-les.

- Portar a l'acció o canvi de conducta: es considera que una resposta activa per part de

l'espectador és una mesura de qualitat.

Aquestes consideracions al voltant de l'espectador són rellevants en el sentit que van més

enllà de la quantificació de l'audiència i matisen tipus de reaccions esperades pels

professionals: ser mereixedors de l'atenció dels espectadors al llarg del programa i

provocar efectes en l'espectador (de tipus emotiu, racional o comportamental). La

primera és una condició de la segona i la segona tradueix el desig de no deixar indiferents

els espectadors, de què la seva obra hagi estat capaç de comunicar una sèrie de

continguts que afectin l'espectador.

En l'estudi de Leggatt357 també es valora la qualitat en termes de "reaccions de

l'audiència", però que és interpretada en termes quantitatius malgrat la similitud del seu

estudi amb el d'Albers. Leggatt afirma que "el que resulta evident d'aquestes entrevistes

és que la majoria de l'elit televisiva avalua la qualitat en termes dels atributs dels

357 LEGGATT, T. (1996): "Quality in television: the views of professionals" a ISfflKAWA, S. (1996).
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programes i dels productors, però els que ubiquen l'èxit segons l'audiència com un

aspecte important de la qualitat sobresurten encara més i són la majoria"358.

3.5.2.3.3. La interrogació sobre la qualitat dels programes segons l'audiència

3.5.2.3.3.1. Introducció

Teòricament i per a alguns autors, la consideració dels programes televisius des d'una

perspectiva ètica passa per considerar l'opinió de l'audiència i la valoració que fa de la

qualitat dels programes. Es tracta d'una perspectiva menys paternalista que la que pretén

imposar des de dalt determinades concepcions de la qualitat però no suficient com per

analitzar les concepcions de l'audiència més enllà dels formularis tancats i des de la

perspectiva dels propis analistes.

Greenberg, Albers, Buselle, LaRose i Litman359 recullen, en un article publicat al 1991,

les maneres en que diferents organitzacions han demanat a les seves audiències que

avaluïn els programes televisius, no sempre en termes de qualitat directament, però com

a mínim en termes d'atributs que poden portar a avaluacions qualitatives. Un dels

descriptors més utilitzats pels diferents serveis de les televisions per avaluar les reaccions

dels espectadors als diferents programes és l'índex d'apreciació.

3.5.2.3.3.2. L'índex d'apreciació

Mesurar l'apreciació d'un programa suposa, per una banda, descriure millor la dinàmica

del consum, complementant els índexs d'audiència per saber quin ha estat el grau de

satisfacció obtingut pel programa. Segons Cassetti i Di Chio, es vol entendre millor en

358 Op. C/Y. p. 161.
359 GREENBERG, B.S., ALBERS, R., LAROSE, R. i LITMAN, B. (1991): "Production, technological,
economic and audience factors in assessing quality in public service television" a Studies of
broadcasting, n°27.
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què consisteix la qualitat d'un programa, en quina mesura s'aprecia i què és allò que

s'aprecia d'una determinada transmissió"360.

Cassetti i DiChio reiteren en la presentació dels índexs d'apreciació allò que ha estat

comentat en els estudis de Rosengren i repetit per Lasagni i Richeri: el fet que la qualitat

d'un producte i la relativa satisfacció d'aquell qui el consumeix no es poden mesurar ni

analitzar fàcilment mitjançant paràmetres fixos i objectius. "De fet es tracta de

dimensions "relatives" i "de relació", ja que s'originen mitjançant la trobada d'algunes

característiques del producte amb el conjunt de valors i de criteris estàndard que

caracteritzen un determinat grup social en un moment donat. Precisament per això, la

medició de l'índex d'audiència planteja nombrosos problemes tècnics i metodològics".

L'índex d'apreciació va ser utilitzat per primera vegada en el mitjà radiofònic a la Gran

Bretanya al 1941 i ha estat el mètode més freqüentment utilitzat per avaluar l'impacte

qualitatiu dels programes televisius.

Les categories de les respostes pregunten alhora per l'interès i la diversió i la combinació

de les dues constitueix "l'índex d'apreciació" (appreciation index). A la Gran Bretanya,

la BBC i les cadenes de la ITV demanen concretament als espectadors: "Dóna la teva

opinió de cada programa que veus durant la setmana", utilitzant una escala que va

d'"extremadament interessant i/o distret", a "gens interessant ni/o gens distret".

Els autors anònims del monogràfic de la revista Dossiers de l'Audiovisuel361,

caracteritzen els índexs d'apreciació de la següent manera:

Són una mesura global sobre un programa; remet de fet a uns criteris d'avaluació que

no estan formulats explícitament: es poden referir a la forma o al contingut, als actors

o a la realització, al valor d'entreteniment o a la qualitat cultural.

- Aquests criteris poden ser diferents segons les diverses categories poblacionals (per

una altra banda es pot preferir que cadascú esculli els criteris d'avaluació que

consideri convenients).

360 CASETTI, F. i di CHIO, F. (1997): Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y prácticas de
investigación. Barcelona, Paidós Ibérica, 1999: 111.
361 Dossiers de l'Audiovisuel. n°43. Juliol 1992.
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- Els criteris poden ser diferents segons els gèneres dels programes televisius: no es

jutja sota els mateixos paràmetres un partit de futbol, un programa religiós, una

emissió d'entreteniment o un debat sobre la droga.

Els índexs seran diferents segons la redacció de la pregunta: l'interès es refereix més

aviat a les preferències a priori i la satisfacció a un judici posterior.

L'índex d'apreciació només té en compte una part dels criteris considerats; corre el

risc de limitar-se al valor de distracció del programa i no tenir en compte la seva

qualitat cultural.

- El càlcul de l'índex per una emissió donada emmascara les diferències d'apreciació

entre els diversos individus: un mateix índex pot correspondre a distribucions molt

diferents de les notes individuals.

- La subtilesa de l'escala utilitzada influeix en els resultats; una escala amb quatre

caselles (com la utilitzada per la ORTF el 69-70) discrimina massa; una escala massa

detallada comporta una acumulació sobre un nombre petit de valors, en particular

sobre els números rodons; una escala amb sis caselles (ORTF-CEO 1970-1984 i la

esmentada de la BBC i la ITV) mostra una preferència pels números parells.

Alguns inconvenients que presenta aquest índex respecte al comportament de

l'espectador és l'ambivalència del fet que pot reflectir el moment d'elecció del programa

per part del telespectador; aleshores indica en quina mesura té ganes de veure el

programa (interès a priori) o, a la inversa, pot traduir una avaluació a posteriori (ha fet

bé mirant el programa?). Pot implicar una relació entre aquests dos moments, una

comparació entre les expectatives a priori i la satisfacció a posteriori.

La satisfacció del telespectador podrà dependre també del context en què mira el

programa, si ha triat veure'l o el mira perquè algú altre ha decidit mirar-lo. La nota

donada per l'enquestat podrà dependre també del moment en què es posa la nota:

l'apreciació pot evolucionar amb el temps; una nota donada més tard pot reflectir la

influència d'altres persones, les crítiques de la premsa, etc362. Per una altra banda, només

les persones que han vist el programa poden donar-li una nota; els qui no l'han mirat
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segurament li haurien donat una nota més baixa, de manera que hi ha una proporció més

alta d'apreciacions positives.

Per a un programa concret, si es modifica el seu horari d'emissió es constata sovint que

l'audiència i l'índex d'apreciació varien en sentit invers: un horari més tard comporta

una audiència més reduïda i un interès més gran.

Els francesos desenvolupen altres índexs d'apreciació com el panel de l'ORTF363, el

panel del CEO (Centre d'Ètudes d'opiniorif64, l'enquesta KONSO365, el panel de Canal

Plus366, el panel Relations TV d'IPSOS367, esmentats en l'apartat sobre la qualitat segons

el sistema de finançament368.

362 Veure Dossiers de l'Audiovisuel, 43. p.38.
363 Des del maig de 1967 al desembre de 1974 es va realitzar un panel que mesurava diàriament les
audiències i els índexs de satisfacció del conjunt de les emissions televisives. El panel estava format per
una mostra representativa d'individus (de 800 a 1.600 segons els anys) que omplien uns fulls
d'avaluació cada dia durant dues setmanes. En aquests fulls havien de dir si havien vist el programa
sencer o un tros i indicar per a cadascun dels programes que havien vist com a mínim, en part, la seva
apreciació. Al llarg d'aquest anys es van utilitzar tres escales d'apreciació: una escala verbal de cinc
posicions (excel·lent, molt bona, bona, mitja, dolenta), una escala verbal simètrica (molt bo, més aviat
bo, més aviat dolent, dolent) i una escala numèrica de I'l al 6. Posteriorment es va realitzar una
enquesta per tal de determinar els criteris d'avaluació que havien estat utilitzats pels espectadors per
cada tipus de programes. La dimensió comú a tots els gèneres va ser l'interès suscitat.
364 Al 1975, aquest centre substitueix el servei d'estudis d'opinió de la ORTF i introdueix al 1976 una
mesura de l'interès dels programes televisius a través d'uns diaris de recepció que havien d'omplir els
espectadors durant quatre setmanes a l'any. Al 1977 es porta a terme un estudi que relaciona l'índex
d'interès amb les nou dimensions utilitzades per la mesura de la qualitat dels programes. És un estudi de
plantejament semblant al dut a terme per l'IBA al Regne Unit. Els resultats d'aquest estudi mostren que
l'índex d'interès està en una correlació forta amb les dimensions d'accessibilitat, interès del tema i
qualitat de la realització. En canvi hi havia una correlació més dèbil o nul·la en els casos de les
dimensions d'originalitat, valor cultural i valor d'entreteniment. Com a conclusió s'extreu que encara
que l'índex d'interès es presenta com una apreciació global del programa, només dóna compte d'una
part de les dimensions de la qualitat. Cassetti i Di Chio recullen que l'interès es refereix a un camp
d'aplicació bastant restringit, referit normalment a elements definits d'un programa, mentre que la noció
de qualitat podia explicar millor l'impacte del programa en el seu conjunt.
365 L'institut Konso-France porta a terme una enquesta telefònica diària a tres-cents telespectadors entre
les 21h. i les 21.30h. sobre l'audiència i sobre l'apreciació dels programes televisius. (Concretament, es
pregunta als enquestats: "Quina cadena mira?", "Quina nota dóna al programa que mira?" (De O a 20).
La mitja de les notes és l'índex de satisfacció.
366 El panel de Canal Plus està format per 320 llars, representatiu dels abonats de la cadena. Al 1992
Canal Plus era l'única cadena francesa que disposava d'una mesura de l'apreciació. La raó atribuïda és
que, en ser una cadena de pagament, a diferència de les altres cadenes, no té tant l'objectiu
d'incrementar la seva audiència sinó de satisfer els seus abonats per incitar-los a renovar la subscripció.
Tampoc en aquest cas és possible establir cap correlació entre l'índex d'apreciació i l'audiència d'un
programa.
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3.5.2.3.3.3. Limitacions dels índexs d'apreciació

Cassetti i di Chio recullen les dades obtingudes d'un treball d'anàlisi dut a terme per G. J.

Goodhart, A. Ehrenberg i M. Collins al 1981 en el qual van detectar un greu problema en

el funcionament de l'índex d'apreciació. Tal com s'ha vist en el tipus de preguntes que es

formulen als telespectadors, se'ls demana que es pronunciïn alhora sobre el grau

d'interès/satisfacció i aquest índex no discrimina entre ambdós. El que l'estudi d'aquests

analistes preveia era la utilització de dues sub-mostres destinades a què els

telespectadors, a part de donar la seva opinió sobre els IA, donessin uns la seva valoració

només basada en l'"interès" (interesting index) i la segona sub-mostra valorés els

programes només basats en la distracció (enjoyment index).

Es va observar el següent: mentre que l'IA deis programes d'informació era semblant a

l'índex d'interès, - que era bastant més alt que l'índex de diversió -, l'IA dels programes

d'entreteniment era semblant a l'índex d'entreteniment (bastant més alt que l'índex

d'interès). És a dir, en uns programes preval l'apreciació de l'interès i en uns altres

preval en els espectadors l'apreciació de la satisfacció.

Per tant, l'índex compost no sempre reflecteix una mitja dels dos elements presents en la

formulació de la pregunta, sinó el més positiu d'ambdós. És a dir, els espectadors

apliquen uns criteris de valoració diferents segons els gèneres televisius i, per tant, la

367 Es tracta d'una investigació qualitativa que analitza dos indicadors: la qualitat de la recepció i el
Must. La "qualitat de recepció" és una mesura de l'interès a priori del programa, les condicions de
recepció que fan referència a l'atenció/no atenció i la satisfacció obtinguda. Es demana als enquestats
que triïn una frase que respongui millor al seu grau d'atenció. L'índex de qualitat es calcula a partir de
la relació entre les respostes "a priori" i el total de les persones que han vist la transmissió. Lògicament,
l'índex de qualitat de l'escolta es calcula en base a les persones que han vist el programa. Els Musts són
un indicador de la preferència i no de la satisfacció. Es pregunta als enquestats: "Entre el següent llistat
de programes, quins no t'haguessis perdut de cap manera?" Com que només poden donar una resposta,
és més un índex de preferència que de satisfacció.
368 Al 1990 es va dur a terme una recerca entre els membres del GEAR (Grup d'investigadors
d'audiència europeus) en la qual se'ls va preguntar pels índexs qualitatius utilitzats sobre l'audiència,
considerats arreu com indicadors útils per les cadenes, particularment per respondre a les necessitats
dels publicitaris. En el dossier de la revista Dossiers de l'Audiovisuel, (43) es recullen els índexs
quantitatius i qualitatius utilitzats al Regne Unit, Holanda, Bèlgica, Alemanya, Suïssa, Finlàndia,
l'ex-Txecoslovàquia, i Iugoslàvia.
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definició de la qualitat formulada en aquests termes ha de tenir en compte el gènere dels

programes.

En aquest sentit, Wober369, un investigador de l'IB A, realitza al 1990 un treball de

recerca en el qual demana als espectadors que avaluïn la qualitat segons el "tipus de

programa". En els resultats s'observa que els espectadors no consideren equivalents les

valoracions que fan a través dels índexs d'apreciació amb la seva valoració sobre la

qualitat dels programes i que aquesta variació està relacionada amb la categoria del

"gènere".

Els resultats són els següents:

Percepcions de la qualitat i de l'apreciació segons el tipus de programa

Gènere del programa

Notícies, Actualitat, Esport

Documentals, Programes d'interès general

Aventures, Crim, Thrillers, Serials diaris, Sèries

Drames de relació

Comèdia, Entreteniment lleuger

Q

71

63

58

55

54

IA

76

72

78

75

72

% vis.

63

55

70

63

61

N°

7

9

14

14

28

Q= qualitat atribuïda

IA= índex d'apreciació

% vis.= % programes visionats de cada gènere

N= N° de programes de cada gènere

FONT: IBA (1990)370.

369 Citat a LEGGATT, T. (1991): "Identifying the undefmable; an essay on approaches to assessing
quality in television in the UK" a Studies of Broadcasting, n° 27.
370 LEGGATT, 1991: 75.
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Els espectadors consideren els programes d'actualitat com els de major qualitat, seguits

pels "drama" i els d'entreteniment lleuger. Tal com recull Leggatt, "és difícil no suposar

que la 'seriositat' sigui el factor principal subjacent a aquests judicis, cosa que implicaria

que els espectadors mesuren la qualitat del programa, per la quantitat d'atenció requerida

per mirar-lo"371.

Al 1990, l'IB A porta a terme un estudi significatiu sobre la relació entre els índexs

d'apreciació i la qualitat dels programes que desmenteix l'equiparació que se'n fa sovint

en la literatura especialitzada, com en el llibre de Cassetti i DiChio.

En aquest treball es va demanar a tres mil espectadors que puntuessin la qualitat de 72

programes televisius emesos al llarg de tres setmanes i també que diguessin quina va ser

la seva "apreciació" del programa (interès/diversió obtinguda) amb els següents

resultats372:

Mitja de puntuacions de Q i IA

18 progr. Amb la puntuació més alta de Q

18 progr. Següents

18 progr. Següents

18 progr. Amb la puntuació més baixa de Q

Qualitat

76

62

54

43

Apreciació

83

77

73

69

D'aquesta taula s'extreuen tres conclusions importants:

1. Els espectadors utilitzen una escala de valors diferent a l'hora de jutjar la qualitat que

quan avaluen la seva apreciació: els resultats de les dues mesures són ben diferents.

371 Op. Cit. p. 76.
372 A. LEGGATT 1996:75.
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2. Els ratings de qualitat són més baixos i més discriminadors que els índexs

d'apreciació; és a dir, els espectadors són més crítics quan es tracta de parlar de la

qualitat d'un determinat programa que quan parlen d'allò que els interessa/satisfà

més. Ubiquen els estàndards de la qualitat per sobre els seus interessos/satisfaccions,

s'ubiquen ells per sota.

3. Els espectadors gaudeixen de programes que reconeixen de baixa qualitat, de manera

que el share no indica l'opinió dels espectadors respecte de la qualitat del programa.

Wober va preguntar també en la seva mostra si estaven d'acord o no amb algunes

afirmacions al voltant de la qualitat i esdevé significativa la dada que el 88% dels

espectadors afirmen que "un programa pot ser d'alta qualitat encara que el vegi poca

gent". Aquest fet emfasitza la confiança que tenen els espectadors en si mateixos com a

crítics en el sentit de que no equiparen qualitat amb popularitat.

Altres índexs utilitzats en les valoracions de la qualitat dels programes televisius a partir

de mètodes que tenen en compte l'audiència han estat l'índex que mesura: l'atracció373,

l'impacte374, el gaudi (enjoyment)375, el fet que el programa agradés als espectadors

(liking?16, la familiaritat377 i la qualitat378.

373 Aquest índex va ser utilitzat pel grup de la Television Audience Assessment (TAA, 1986), que va
demanar als telespectadors que donessin als programes una qualificació personal de O a 10. Aquest
índex correspon a la mitja dels valors globals d'apreciació i mesura l'atracció del programa i la seva
apreciació.
374 La TAA també va examinar aquesta dimensió de l'avaluació dels programes plantejant dues
qüestions i després sumant les respostes de O a 10. (Les qüestions eren: "Aquest programa em va colpir"
i "Vaig aprendre molt d'aquest programa). Aquest índex està basat en les respostes sobre els valors
emotius i informatius i mesura el grau d'implicació de l'espectador.
375 Aquest atribut ha estat utilitzat per la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), (Television
Research Centre of Canada, 1989). (Es va utilitzar una escala de 1 a 5 que anava de "no vaig disfrutar
gens" a "em va agradar molt).
376 És una mesura semblant al gaudi, utilitzada per Goodhart, que avalua a través d'una escala de 4 una
sèrie de frases ("Realment m'agrada veure'l", "Miro el programa només perquè algú altre de la família
el mira", "Miro el programa si no fan res més", "No el miro").
377 La CBC va preguntar als seus telespectadors si els resultava familiar algun dels programes televisius.
Si la resposta era afirmativa, se'ls preguntava sobre la freqüència amb què el miren (cada setmana, 2-3
cops al mes, etc.). Finalment es construeix també un índex de valoració explícita de la qualitat.
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3.5.2.4. La qualitat dels programes televisius des de la dimensió extática

La dimensió exterior, és a dir, l'avaluació de la qualitat a través de l'experiència que té

l'espectador a través del programa és un tipus d'avaluació que, malgrat tenir en compte

el programa i les seves característiques, el que avalua principalment és la seva

interrelació amb l'espectador i la seva variabilitat, de manera que es considera com un

criteri de qualitat extern als programes. Així, els barems d'avaluació de la qualitat no són

tant unes característiques dels programes televisius que es puguin enumerar, com en els

casos anteriors i fins i tot des de la dimensió estètica, sinó que la qualitat s'esdevé en la

interacció entre el programa i l'espectador.

A continuació s'exposaran algunes aportacions d'autors que treballen per una banda la

competència de l'espectador i s'esmentaran alguns estudis de cas que permeten parlar de

la qualitat de programes televisius concrets arran de la interacció o de l'apropiació que

d'ells n'han fet determinats col·lectius, grups socials o àrees territorials diverses.

En l'anàlisi del melodrama, Thorburn posa de manifest l'elevat grau de familiaritat amb la

història i amb les convencions del gènere que requereix del públic. Per al públic

competent, la més mínima infracció de les expectatives convencionals esdevé

significativa, fet que permet la sorpresa, les variacions matisades o les subtilitats

temàtiques, "la familiaritat del públic amb els gèneres televisius els pot portar a percebre

convencions estètiques complexes allà on els representants tradicionals de la cultura

d'elit no veuen res més que estereotips"379.

En el mateix sentit treballa Olson la noció de "metatelevisió", una noció de televisió

reflexiva tant a nivell del text, dels gèneres, com del mitjà en general per parlar de la

maduresa del públic espectador com del mitjà380.

Fiedler, que treballa la noció de qualitat cultural, assenyala que, siguin quins siguin els

moments en els que es manifesta, l'art sempre té l'efecte "d'arrencar el públic del seu

378 La utilització explícita d'aquest terme només s'ha trobat en la recerca del Regne Unit i ha estat
afegida a les preguntes sobre l'apreciació. Els espectadors avaluaven els programes amb la següent
escala de "qualitat molt alta" a "qualitat molt baixa".
379 THORBURN, D. (1976): "Television Melodrama" a NEWCOMB, H.(1976): Television. The critical
view, Oxford Oxford University Press.
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context quotidià". Com recull Schroder, la definició de qualitat subjacent no es formula

en termes de la tasca ben feta sinó que és més ambiciosa "si bé no abandona l'ètica i

l'estètica, minimitza, però, el seu paper per centrar-se en una nova noció: la noció

d'èxtasi".

Schroder recull en un article elaborat sobre la qualitat cultural les diferents posicions

existents sobre la competència de l'espectador i és a partir d'aquest fet - i no d'altres

com els exposats al llarg d'aquesta tesi - que afirma que la qualitat ja no es pot

considerar com un objecte universal o absolut aplicable a qualsevol producte cultural,

sigui quin sigui. Afirma que aquest concepte s'ha de reemplaçar per criteris de qualitat

que puguin donar compte de la relativitat evident de gustos en una societat jerarquitzada

i que cal trobar criteris que no siguin ni injustos per al gust popular ni caracteritzats per

un populisme cultural381.

Aquest autor acaba afirmant que "la qualitat només existeix per a cadascú"382 i els judicis

de qualitat han d'estar fundats en l'experiència o la lectura de textos populars per part

del seu públic i per tant, "cal esperar i acceptar la diversitat de judicis".

De la mateixa manera que Mepham afirma que els continguts de qualitat han de ser

significatius per a l'audiència a la qual s'adrecen, Schroder afirma que el judici sobre la

qualitat depèn d'allò que el públic n'extreu. "Si un públic no en treu res (l'exemple típic

d'una obra teatral d'avantguarda i d'un públic obrer), no cal explicar que es tracta d'un

programa d'elevada qualitat. Si, al contrari, el programa provoca una experiència

memorable (per exemple el mateix públic obrer davant d'un culebrón), és menys

important saber si el programa s'ajusta a criteris formals o estètics de qualitat"383.

El reconeixement de la competència del públic en la descodificació dels programes

televisius analitzat per nombrosos autors porta a especificar a Schroder que qualsevol

judici sobre la qualitat requereix l'avaluació de tres dimensions:

380 OLSON, S.R.: "Meta-Television: Popular Postmodernism" a Critical Studies in mass
Communication, 4: 284-300, 1987.
381 SCHRODER, K.C.: "Qualité culturelle: la poursuite d'un fantome?", Hermes, 11-12, 1992.382 Op. at, p. us.
3831 Op. at. p. 104.
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1. La dimensió ètica, on es fa referència al fet de si el programa provoca maneres

alternatives de concebre la condició humana, en termes de classe, de raça, de sexe,

etc.

2. Una dimensió estètica que abasta la consciència d'elements de construcció del

programa (estructures narratives, recursos visuals, muntatge, etc.).

3. Una dimensió extática, que Fiedler defineix com la "suspensió provisional dels límits

de la racionalitat, de l'ego, de la consciència".

En la seva proposta Schroder afirma que els seus criteris són populistes, amb la voluntat

d'integrar el populisme i la diversitat i acaba afirmant "puc reivindicar l'element de

populisme. És un homenatge merescut a la vasta majoria de població que ha patit durant

molt de temps les conseqüències del paternalisme cultural de les élites". Malgrat

reconèixer la complexitat i la competència dels espectadors en la interpretació de certs

programes, la seva reivindicació no es fa en termes de la seva estructura (criteri estètic

vinculat al contingut dels programes) sinó en termes extàtics (criteri extàtic vinculat a

l'experiència de l'espectador).

Hi ha nombrosos estudis de cas que manifesten la capacitat de generar lectures

alternatives per part dels espectadors, que utilitzen com a elements de resistència en la

seva vida quotidiana. Els casos probablement més coneguts són els dels serials com

Dallas o Dinastia™, que permetrien parlar de la qualitat d'aquestes sèries en funció dels

paràmetres enunciats.

384 A partir de l'estudi de la sèrie Dallas d'I.Ang, es porten a terme una sèrie d'estudis sobre els
culebrons que posen èmfasi en la competència de l'espectador i en la integració i interpretació de la sèrie
en funció del context de referència. Un dels estudis més il·lustratius en aquest sentit és el dut a terme en
comunitats diferens (israelians membres d'un kibbutz de segona generació, àrabs, jueus immigrats a
Rússia, nord-americans de segona generació que viuen a Los Angeles i japonesos de Tokio) que va
consistir a visionar els mateixos episodis i observar les diferències culturals en la interpretació. Els
temes sorgits són diferents i varien en l'èmfasi en l'observació dels recursos del relat a la discussió de les
accions de la història; les interpretacions que es fan des del punt de vista ideològic van a la consideració
de Dallas com si fos un documental per part dels àrabs i els russos que el consideren con "un reflex de la
degeneració moral o d'un capitalisme podrit"; els russos es pregunten si és o no crític respecte a la
societat occidental, donat que veuen la sèrie propera a la paròdia i n'hi ha que fins i tot el troben tan
exagerat que el consideren un "text socialista", en canvi els nord-americans neguen qualsevol pretensió
de seriositat i la clau d'interpretació és d'entreteniment i diversió.
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3.5.2.5. Altres criteris

Un altre element que s'esmenta com a criteri per a l'atribució de qualitat als programes

televisius definits des de fora de la televisió és el reconeixement rebut per part de la

crítica televisiva. Thompson afirma que "un programa de qualitat és un programa que és

reconegut i apreciat per la crítica, sovint premiat i amb reconeixements especials".

Altres criteris esmentats en la recerca sobre la qualitat dels programes televisius remeten

a altres àmbits de qualitat de la televisió, principalment a la "programació". Així, hi ha un

cert discurs que remet a una noció de qualitat dels programes televisius en funció de la

resta de la programació elaborada per la mateixa graella, és a dir, es tracta de la valoració

de la qualitat d'un programa concret en funció de la resta de programes de la mateixa

cadena. En aquest sentit, per exemple, en la recerca dut a terme per Lasagni i Richeri

apareix la "fidelitat dels programes a la línia editorial de la cadena" com un element de

valoració de la seva qualitat en referència a la capacitat d'un programa d'inserir-se en un

projecte complert, d'una idea general comuna als programes de la cadena.

Un altre criteri utilitzat per a la valoració de la qualitat dels programes televisius es fa a

través de referències a la programació però no de la pròpia cadena, com ha estat el cas

de la recerca italiana, sinó a través de la política de programació de totes les cadenes, la

pròpia i la de la competència. En aquest sentit, R. J. Thompson, en el seu llistat de dotze

criteris que defineixen la qualitat dels programes televisius, esmenta el criteri de la no

apreciació inicial en la graella de programació. Així, afirma que "els programes de

qualitat sovint han de lluitar per fer-se un forat en franges dolentes de la programació";

es fa referència a què inicialment són programats en franges difícils, sense targets gaire

definits i que són cancel·lats, canviats de dia amb facilitat o utilitzats per omplir la graella

abans de programes de gran tirada.
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3.5.3. La qualitat dels programes televisius en funció de criteris interns als

programes

3.5.3.1. Introducció

Hi ha altres discursos sobre la qualitat dels programes televisius que es concentren en les

característiques del contingut del programa, de la seva estructura o en la consecució de

solucions "originals" entre la dialèctica entre innovació/repetició pròpia del llenguatge

televisiu, altres que es formulen en comparació amb altres programes televisius, en

termes d'intertextualitat, autoreferència o de metatelevisió sense fer referència a la

relació que tinguin aquestes característiques amb la realitat o amb objectius imposats des

de fora del programa o de la televisió en termes polítics, econòmics, ètics o extàtics.

Es tracta d'un tipus de discurs que ubica la qualitat dels programes televisius en elements

propis de la seva factura, entesa sovint en termes "artesanals" amb una voluntat de

marcar distància respecte de la indústria cultural i en referència a l'estructura interna, al

respecte/trencament de les regles del gènere, a la particular construcció dels personatges,

al tipus de gags o de situacions del programa, al muntatge, etc.; en general, aquest

discurs fa referència als aspectes més tècnics del programa que pressuposen una

competència específica en la seva apreciació.

3.5.3.1.1. La reivindicació estètica de criteris d'avaluació propis

Un element comú als discursos que parlen sobre la qualitat dels programes televisius en

funció de criteris interns als propis programes és la reivindicació de la utilització de

criteris i barems d'avaluació específics i propis del mitjà televisiu. Des d'aquest punt de

vista, la televisió és un llenguatge diferent del llenguatge d'altres mitjans expressius, com

la literatura, la pintura o el cinema i, en conseqüència, la valoració de la qualitat

aconseguida per les seves diferents obres, els programes, ha de ser una valoració en

funció de criteris interns al propi mitjà.

Es rebutja en aquest sentit la consideració de programes de qualitat com aquells

programes d'un contingut que, fora de la televisió, es consideren de qualitat de manera
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independent de la seva "realització televisiva", com és el cas de les òperes, els grans

musicals o les obres de teatre.

Una de les primeres aportacions que fan referència a l'aprofitament dels recursos propis

de la televisió com una mesura de qualitat és la de R. Williams, que parla de la "televisió

seriosa" que defineix com la "televisió que val la pena mirar" i que acota primer en la no

restricció de gèneres - inclou la ficció i els esports - i assenyala dos aspectes que

considera fonamentals: la intencionalitat comunicativa i la dimensió estètica385.

La dimensió estètica fa referència, segons l'autor, als programes que utilitzen els

recursos específics del mitjà televisiu més que la utilització del poder residual d'altres

formes artístiques i inclou la capacitat típicament televisiva de posar-se en contacte amb

la realitat, d'estendre el coneixement i la comprensió del món i la necessitat de la

televisió de desenvolupar un llenguatge propi.

A. Collins386 emfasitza un aspecte reflexiu de la "qualitat televisiva" a través de l'anàlisi

d'un gènere majoritàriament oblidat en el discurs sobre la qualitat: l'entreteniment.

Afirma que la televisió de qualitat "és aquella compromesa en un procés d'autovaloració

en la qual constantment representa el propi capital cultural" en l'intent d'establir

estàndards que derivin del propi mitjà i no d'àmbits externs a la televisió387. Segons

aquesta autora, la perspectiva meta-avaluativa ofereix una via de sortida a l'oposició

establerta entre l'anàlisi textual i l'anàlisi d'audiències, entre els criteris avaluadors dels

acadèmics i dels intel·lectuals i els del públic. Es fa referència a la valoració de la qualitat

del mitjà en funció de criteris interns a la televisió i no respecte a criteris generats en

altres àmbits, en una referència no explícita a la cultura escrita i als patrons literaris.

Sintetitzant, es parla de la necessitat d'elaborar de manera articulada els trets d'una

estètica televisiva a partir de la qual derivar els criteris de valoració que siguin intrínsecs

a la lògica del mitjà i no de la cultura alta o de la cultura popular (d'aquí la importància

de la dimensió reflexiva o meta-avaluativa) i que reconeguin el valor educatiu de la

385 WILLIAMS, R. (1974): Television, technology and cultural form. London, Fontana.
386 A "Intellectuals, power and quality television", publicat en la revista Cultural Studies, 1 (1), pp.28-
45, 1993.
387 Collins, 1993:42.
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televisió pel que fa a la seva capacitat de referir-se a la realitat, de provocar, de

reflexionar.

L'estudi dut a terme per Lasagni i Richeri identifica alguns elements més específics en la

valoració de la qualitat dels programes televisius des de la reivindicació d'una estètica

pròpia del mitjà i del llenguatge televisiu. La reivindicació estètica del llenguatge televisiu

comporta:

1. El respecte a allò que és específicament televisiu, la consciència d'estar fent un

producte específicament televisiu.

2. La recerca i l'experimentació en el llenguatge televisiu. Aquesta recerca de novetats

estructurals i lingüístiques ha de tenir un paràmetre de referència que és la demanda

del públic. "No és una recerca experimental acadèmica solitària; al contrari, és la

recerca d'una millor forma de comunicació"388. Per exemple, en el cas de la televisió

amb publicitat es tracta de concebre el programa amb la consciència de què serà

introduït en un flux comunicatiu que serà interromput en funció dels talls publicitaris.

4. La innovació. Amb aquest criteri es fa referència a la dialèctica entre estandardització

i innovació a què investigadors teòrics s'han referit com un criteri de qualitat389. Es

parla d'innovació per fer referència a l'originalitat respecte a d'altres programes

televisius, la invenció de nous formats i, per fer referència a la innovació d'un

programa respecte a si mateix, al fet que un programa s'autoregeneri i que la

repetició típica del mitjà televisiu sigui corregida a través de mecanismes de canvi390.

La reivindicació de la "innovació" com a criteri de qualitat es produeix tant en els

discursos que posen èmfasi en el contingut (i es parla de continguts novedosos) com

en els que posen èmfasi en la forma (i es parla de formats o de llenguatge novedós).

3SSOp.Cit. P.76.
389 Com ha estat el cas d'U. Eco i O. Calabrese esmentats a la primera part.
390 En la recerca de Lasagni i Richeri s'esmenta una dicotomia que probablement correspon al cas italià
però que no és generalitzable en els termes en què ho formulen Lasagni i Richeri i que consisteix en
atribuir a la televisió comercial la repetició de fórmules d'èxit, en la necessitat de repetir allò que es
demostra que és rendible, amb el risc de l'esclerosi de formats i, a la televisió pública, l'obligació
d'experimentar amb nous formats per distanciar-se de la lògica de l'audiència. En aquest cas es parla de
la creació de programes especialment pensats per a la participació en festivals com un defecte que
provoca aquesta separació de funcions.
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4. Pluralitat de lectures o "pluridimensionalitat" de nivells de gaudi. Es fa referència a la

idea que un programa tingui diversos graus d'entreteniment: "lectures més

elementals, comunes al públic infantil, a les persones més simples i altres més cultes

(...). En aquesta pluridimensionalitat hi ha la temptativa d'aglutinar alhora allò nou i

allò vell, de tenir alhora tipus de públic molt diferents"391. Aquest criteri lliga amb la

dimensió estètica de les obres d'art esmentada en la primera part.

3.5.3.1.2. Estructura

En el discurs sobre la qualitat dels programes televisius s'inclouen quatre grans tipus de

discurs que corresponen a cinc grans àmbits de referència en la valoració de la qualitat en

funció de paràmetres interns als propis programes. Es tracta dels següents eixos:

1. La valoració de la qualitat dels programes en funció del seu contingut.

2. La valoració de la qualitat dels programes en funció del tractament del contingut.

3. La valoració de la qualitat dels programes en funció de la seva forma.

4. La valoració de la qualitat dels programes en funció de la interrelació entre la forma i

el contingut.

5. La valoració de la qualitat dels programes en funció del gènere.

En aquest apartat s'esmenten, de moment, els continguts als quals es fa referència quan

es parla de la qualitat dels programes televisius i als valors que s'adscriuen. Al final

d'aquest capítol es recull la jerarquització d'aquests preceptes per part dels col·lectius.

És a dir, en primer lloc s'analitzen els elements que s'esmenten en el discurs sobre la

qualitat dels programes televisius en funció del tipus de contingut i els pressupòsits

implicats, però el que no s'esmenta és la priorització dels elements que, per a alguns

grups, són més importants que altres en l'establiment de la definició de la "qualitat dels

programes" (la forma, el contingut, la interacció entre forma i contingut o la

professionalitat) perquè aquesta jerarquització depèn precisament dels col·lectius que les

formulen. En segon lloc, es recull en l'apartat 3.5.4. unes nocions sobre la "qualitat" dels

391 Op.Cit.p,19.
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programes televisius segons els principals col·lectius, amb la jerarquització dels criteris

que, per a cadascun d'ells, adquireixen més rellevància.

Formulat de manera més o menys explícita, hi ha en tots ells l'acord en la reivindicació

d'uns criteris propis per a l'avaluació de la qualitat dels programes televisius i no de

criteris provinents d'altres disciplines o àmbits d'exercici cultural.

3.5.3.2. La qualitat dels programes televisius en funció del contingut

Són nombroses les referències que es fan al contingut en les diferents propostes de

criteris sobre la qualitat dels programes televisius realitzades a partir de recerques i

entrevistes. Malgrat tot, la referència al contingut no és mai un criteri exclusiu; el

contingut per si sol i segons els discursos elaborats mai és una condició única per a

l'existència de "programes de qualitat", però sí que n'és un element important.

En alguns casos de definicions sobre la qualitat dels programes hi ha referències al

contingut com una qüestió temàtica que es defineix en negatiu, és a dir, es contenen

referències a les imatges sobre sexe, violència i al llenguatge barroer com elements que

van en detriment de la qualitat dels programes televisius (el cas de les referències fetes

als anys cinquanta al Regne Unit per a la renovació de les llicències de televisió, per

exemple).

En altres casos, les referències al contingut no es formulen es funció de temes concrets

sinó en funció de tipus de contingut. Aquestes propostes que fan els diferents autors i/o

estudiosos es formulen a través d'adjectius seguits d'especificacions que serveixen per

acotar-los i definir-los. Inclouen de vegades referències indirectes al context generat per

altres programes televisius, és a dir, algunes referències al contingut remeten

indirectament a condicions externes al programa. Per exemple, els criteris que parlen de

la "innovació" o la "rellevància" dels continguts s'han d'avaluar respecte d'alguna cosa

existent més enllà del programa en qüestió, s'innova sempre respecte d'alguna cosa

existent, respecte de programes del mateix gènere, respecte de programes de la

competència, respecte de la manera d'abordar un determinat tema, etc. En el cas de la
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rellevància, és un criteri que depèn del públic o, com a mínim, dels auditors de la qualitat

del programa; els temes són relevants per a algú, per a algun grup o per a una societat.

3.5.3.2.1. La qualitat dels programes en funció dels temes

3.5.3.2.1.1. Introducció

Els àmbits més típics de referència pel que fa als continguts televisius des del punt de

vista deontològic són el dels gèneres informatius, - específicament qüestions vinculades

als drets de la informació, a la llibertat d'expressió i a la protecció dels drets de la

personalitat en la col·lisió amb els drets de la informació - i el de la protecció de

l'espectador, especialment la joventut i la infància, respecte de les imatges de violència,

sexe i el llenguatge malsonant.

De fet, i tal com s'ha vist al llarg dels capítols anteriors, al principi, en el cas del sistema

anglès, s'interpreta la televisió de qualitat a partir del compliment d'uns determinats

estàndards referits a aquestes qüestions, que queden englobades sota el concepte de la

"moralitat pública". Els anglesos, però, ja als anys vuitanta es cuiden de diferenciar

l'acompliment dels estàndards de la idea d'una televisió de qualitat. Els estàndards fan

referència a uns mínims per sota els quals no és possible renovar les llicències de televisió

i consideren que la qualitat és alguna cosa més que hauria de formular-se en positiu. A

partir d'aleshores es desenvolupen les diferents recerques sobre la qualitat en termes de

recerca de l'excel·lència formulada en positiu i no com a temes o qüestions tan puntuals.

La referència a les imatges sobre sexe i/o violència com a subjecte del discurs de la

qualitat, enmig de l'intens debat sorgit sobre la funció de la televisió en les múltiples

qüestions a què s'ha fet referència - la identitat col·lectiva, la participació política,

l'educació, la construcció de la comunitat, la formació del ciutadà, etc. - no deixa de ser

un discurs reduccionista sobre la "qualitat televisiva". No es tracta que no siguin

qüestions importants, ans el contrari, es tracta de qüestions fonamentals que afecten el

públic més indefens davant la televisió (la infància) sinó que sovint és utilitzat com a

recurs massa fàcil sobre els continguts de la televisió de qualitat que no planteja les

qüestions que afecten el debat de fons sobre el servei públic i els continguts de la
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"televisió de qualitat". És a dir, la crisi del servei públic de televisió no es redueix a una

qüestió de tractament de temes ni el discurs sobre la qualitat o sobre l'excel·lència

televisiva, tal com s'ha vist al llarg de la tesi, es redueix al tractament d'-aquests "temes".

Feta aquesta puntualització, el discurs sobre la qualitat televisiva vinculat al tractament

de certs temes no s'ha de negar ni desqualificar. En aquest capítol s'esmenta el que

s'entén per qualitat televisiva des del punt de vista del tractament de la violència i del

sexe a la televisió. A més a més, s'afegeix una qüestió novedosa pel que fa al tractament

de la qualitat televisiva en funció dels temes, no des del punt de vista de la seva

originalitat en el debat sobre la televisió sinó des del punt de vista de la seva inclusió en

el debat explícit sobre la "qualitat televisiva": la que fa referència a la construcció de la

feminitat i de la masculinitat en els continguts televisius.

Aquesta qüestió ha rebut atenció des de fa trenta anys, especialment a partir del

sorgiment dels Women Studies i dels British Cultural Studies, que han fet referència al

tipus de "gènere" construït a la televisió392. En canvi, i curiosament, en els estudis sobre

la qualitat televisiva és una qüestió que no ha format part de la recerca explícita. L'únic

estudi sobre la qualitat televisiva en el qual es fa referència explícita a aquesta qüestió és

l'estudi dut a terme per C. Lasagni i G. Richeri sobre la qualitat a partir de les entrevistes

realitzades a professionals i experts de la televisió a Itàlia393.

L'informe resumeix les intervencions sobre el tractament del sexe i de la violència que es

formula sempre en termes de tractament i no de negació i censura. S'afirma que el

tractament de temes referits al sexe i a la violència "s'ha de fer amb un objectiu en ment:

la comprensió pròpia; això inclou la comprensió de la nostra sexualitat i de la nostra

capacitat per a la violència, que existeixen en el món real. La qualitat en el seu tractament

es refereix no a la negació de la seva existència sinó a l'obertura, la veracitat i l'equilibri

(que inclou el sentit de l'humor); a la sensibilitat pels canvis en el gust i el comportament

del públic i a evitar l'explotació, el fals refinament i allò superficial"394.

392 Aquests estudis també han parlat del punt de vista construït per la televisió no només en termes de
gènere sinó també de classe, de raça, d'ètnia, etc. Però no s'ha trobat en el discurs sobre la qualitat
televisiva cap referència a aquests temes.
393 LASAGNI, C. i RICHERI, G.: Televisarle e qualità. La ricerca internazionale. U debatito in Italià.
RAI, VQPT, 143 (1996).
394 Op.Cit.p.20.
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3.5.3.2.1.2. El gènere de la televisió

Ja s'ha comentat que l'única recerca en la qual s'han trobat unes referències a la

construcció de la feminitat i de la masculinitat en la televisió com un dels ítems definidors

de la qualitat televisiva és la duta a terme per Lasagni i Richeri al 1996. Aquest estudi, tal

com s'ha esmentat, es va dur a terme a partir d'una sèrie d'entrevistes a Itàlia i els

resultats fan referència a l'opinió dels experts consultats (productors, professionals del

mitjà, directius, crítics, acadèmics i estudiosos). En primer lloc i respecte a la manera

d'obtenir la informació, cal esmentar que, per a la gran majoria dels enquestats, la

construcció del gènere a la televisió no és un ítem definidor de la qualitat, sinó que és a

partir de la pregunta dels investigadors que es plantegen el tema i mantenen en el discurs

un to superficial i estereotipat.

A partir de les respostes a les entrevistes realitzades, la representació dels gèneres esdevé

un element definidor de la qualitat televisiva en diversos nivells, no només respecte als

programes sinó també de les cadenes en el sentit de que pot contribuir a la creació d'una

determinada imatge de la cadena.

Per una altra banda, si la concepció de la qualitat es basa en una determinada relació amb

el públic espectador, entre el programa i la seva audiència, s'afirma que és evident que un

programa que dóna una imatge distorsionada de les dones (ofensiva, ridícula, humiliant)

no està respectant una part important del públic.

Es constata en la recerca duta a terme que la representació de la dona a la televisió pateix

una polarització: o és una víctima (del sistema, de la llar, de la dominació masculina al

treball, a les institucions, a la mateixa televisió) o és un botxí. Es troba a faltar a la

televisió italiana la representació de "dones normals", les assalariades, les que no tenen

cap ofici, les secretàries dels consells d'administració, "els rols intermitjos que

constitueixen el teixit d'un país". Algun entrevistat assenyala que aquesta representació

polaritzada és comú a altres sectors com els grups ètnics, els grups socials, els rics i el

pobres, etc.
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Sobre aquest tipus de polarització en la representació de la dona, en les entrevistes es

constata la diferència entre els homes i les dones. Per exemple, el rol de les "hostesses"

és considerat ofensiu per al gènere femení per a totes les dones entrevistades i només per

a dos homes entrevistats.

Una qüestió interessant aportada és el lligam que es fa entre aquesta imatge i l'educació

dels menors. S'afirma en aquest sentit que, si es dóna una imatge de les dones com unes

màquines sexuals, s'està proposant a la infància uns models d'identitat que en un moment

de formació poden influir en la conformació d'una imatge distorsionada de les dones. El

gènere on les dones apareixen més estereotipades és la publicitat.

Aquesta qüestió planteja un debat que recullen els investigadors italians, la qüestió de la

fidelitat a la realitat com a valor de la televisió de qualitat (examinat en l'apartat

3.5.2.1.). S'argumenta que en la realitat els rols dels homes i de les dones no són

equilibrats i que per tant no és cap incongruència que a la televisió prevalguin aquestes

imatges de les dones. En aquest, sentit un dels entrevistats (un investigador, per cert)

afirma el següent: "el discurs que 'el món és així' no funciona des del punt de vista lògic;

tindria sentit si només estiguéssim parlant de la responsabilitat referencial-informativa,

però la comunicació de la representació que fas té un valor per si"395.

Més enllà d'aquesta imatge i pel que fa als gèneres informatius, s'atribueix als

presentadors masculins una capacitat de distanciar-se, d'abstreure's respecte al que estan

explicant o de parlar de manera "més objectiva" que les dones, que estan més

subestimades com a presentadores.

En l'interior de la televisió com a institució, on es planteja el desequilibri entre homes i

dones, més enllà de les seva representació, és en la distribució del poder i la participació

en els òrgans de govern de la televisió.

Com recullen els autors, si la reflexió sobre la representació de les dones a la televisió no

forma part de les reflexions que es fa sobre la qualitat televisiva i quan es fan - a

demanda dels entrevistadors - es fa de manera molt estereotipada, la reflexió sobre la

imatge que dóna la televisió dels homes i de la masculinitat és encara menys qüestionada.

395 Op. Cit. 1996:154.
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Sobre la representació estereotipada de la masculinitat i de la feminitat així com d'altres

estereotips i construccions socials s'ha escrit molt i de manera més sistemàtica i

elaborada que en aquesta recerca. El valor que té, però, és que és la primera i l'única en

la qual es vincula de manera explícita la qüestió de les representacions de gènere que

construeix la televisió en el discurs sobre la qualitat televisiva.

3.5.3.2.1.3. El sexe a la televisió

El tractament del sexe també esdevé una marca o un element definidor de la identitat de

la cadena televisiva, més enllà dels programes concrets.

Una de les qüestions sorgides sobre la representació del sexe a la televisió és la de què no

es tracta d'una qüestió quantitativa sinó qualitativa i que fa referència al tipus de

tractament que es caracteritza per la banalització (crítica que per una altra banda es fa

respecte a qualsevol contingut que es passi per televisió en el sentit que a la televisió tot

es banalitza).

"El sexe no apareix en el seu vessant joiós, sa, com un aspecte alegre de la vida, sinó

censurat, inhibit - catòlic -, etc."; es caracteritza la representació del sexe a la televisió

com una representació fàcil i mancada de l'esfera afectiva. Les referències al context i al

paper d'aquest tipus de representació en l'educació dels nens són les qüestions que es

vinculen a la qualitat televisiva en el tractament del sexe.

Per una altra banda, es planteja el paper de la família i l'educació de la infància en el

debat sobre la qualitat televisiva respecte a les imatges que contenen escenes de sexe i es

recull l'observació que no totes les famílies són iguals i que no totes disposen de recursos

econòmics i simbòlics iguals, de manera que no tots els nens estan igualment exposats als

"riscos de la televisió". Algunes recerques han demostrat que els nens més vulnerables

són els que provenen de famílies econòmicament i culturalment més desavantatjades. Es

fa referència a l'efecte pervers de la diferenciació dels "horaris infantils", que incitarien

els nens a buscar allò que els està prohibit en els horaris dels grans i es recull també el

rebuig generalitzat com un element de qualitat, la vinculació del sexe amb la violència.
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Es planteja el mateix debat que el que afecta els continguts culturals i que es resumeix en

la consideració sobre qui es considera que ha d'exercir la responsabilitat de consumir

televisió: la televisió - triant allò que emet i el que no - o el consumidor.

3.5.3.2.1.4. La representació de la violència

Respecte a la representació de la violència a la televisió, en el discurs analitzat s'han

identificat tres grans tipus de referències.

La violència com a construcció narrativa

Pel que fa al tractament de la violència, es parla de la diferència en el tractament de la

violència en els diversos gèneres televisius i, malgrat que el gènere del qual més se'n

parla pel que fa a la violència és la ficció, hi ha alguns entrevistats que afirmen que la

representació de la violència als noticiaris és més perillosa que a la ficció. S'argumenta

que en la ficció la violència esta justificada perquè es tracta d'una construcció narrativa.

La violència verbal

Una altra qüestió que sorgeix és la de la violència verbal posada en escena en els

programes de debat, on l'insult o el crit més fort prevalen per sobre els raonaments, on

ningú s'escolta i l'ofensa és personal. Es tracta d'una violència de la vida quotidiana que

a més a més, i a l'inrevés dels programes informatius o a la ficció, no és condemnada o

comentada sinó que forma part essencial d'alguns programes. Aquest tipus de violència

és més fàcilment imitable.

Els efectes de la violència

Sobre els efectes de la violència es reprodueix el debat sobre les funcions catàrquiques o

imitatives de la violència. Finalment es parla dels efectes cognitius que pot portar un

excés de violència, que pot portar a assumir que una alta taxa de violència pot ser normal
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en la vida real, i a la identificació amb l'agressor. Davant una excessiva exposició a

imatges violentes "un no es pot identificar sempre amb la víctima, en cas contrari es pot

arribar a un desequilibri psíquic... aleshores, per defensar-te psicològicament fas una

mena d'aliança mental amb l'autor de la violència i això provoca un efecte de

desensibilització"396.

3.5.3.2.2. La qualitat dels programes en funció dels tipus de continguts

Hi referències al contingut com una de les variables de la qualitat dels programes

televisius que no es formulen identificant quins temes són o no "de qualitat" sinó que es

defineixen com tipus de continguts. En aquests discursos hi ha referències a tipus de

continguts i altres que posen més èmfasi en el tipus d'aproximació als continguts.

Rellevància, proximitat o seriositat

Un dels criteris que apareix en el discurs vinculat a la qualitat dels programes televisius

és la proximitat del tema a la vida dels espectadors i la seva contribució a la formació de

l'imaginari col·lectiu. Es fa referència a aquesta idea amb els denominacions de

"rellevància" i de "seriositat". Per exemple, en un dels primers estudis realitzats i dels

més citats en la bibliografia posterior sobre la qualitat dels programes televisius, realitzat

per J. G. Blunder i T. J. Nossiter397. Nossiter398 recull pel que fa a la definició del

contingut, tres elements, un dels quals és la "rellevància per a la condició humana".

Aquesta rellevància depèn del que un productor anomena "l'escena contemporània", és a

dir, el context particular de la societat de referència. Es fa referència a un tipus de

contingut que fa pensar a la gent sobre els problemes que l'envolten. En aquest sentit, un

productor afirma que East Enders és una bona soap opera, perquè a través de la sèrie

396 P. 187.
397 Contingut en el document Research on the Range and Quality of Broadcasting Services. A Report
for the Committee on Financing the BBC. Aquest document va ser encarregat pel Centre for Television
Research al 1986 amb l'objectiu d'identificar formes alternatives de finançament per proveir televisió de
varietat i de qualitat. London; Her Majesty's Stationary Office (HMSO), 1986.
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s'intenta que la gent pensi sobre les relacions i els problemes que l'envolten - tant si és

sobre la raça, sobre els adolescents i els seus pares, o l'atenció a la gent gran - .

S'afirma en aquest sentit que "la televisió és un mitjà a través del qual no es pot ensenyar

però del qual es pot aprendre". Aquest tipus de qualitat s'aconsegueix millor a través de

la presentació dels significats en més d'un nivell, on una història aparentment senzilla

comunica un sentit més enllà d'allò evident. "La qualitat des del punt de vista de la

rellevància fa referència en aquest sentit a la capacitat de presentar continguts i

argumentacions extraordinàriament complexes sense predicar o arengar l'espectador,

utilitzant la història en qüestió".

Un altre concepte que s'utilitza de manera similar és el de "seriositat", utilitzat en l'estudi

que fa Leggatt entre 1991 i 1992399 a través d'entrevistes a professionals de la televisió a

partir de la pregunta: "Quan jutges que un programa televisiu és d'alta qualitat, en

relació a un altre que és d'inferior qualitat, quins són els criteris que hi ha subjacents al

teu judici?".

Leggat classifica els resultats obtinguts a partir de les entrevistes en cinc grans apartats,

només un dels quals fa referència al contingut400 i esmenta el criteri de la "seriositat".

Quan els professionals entrevistats per Leggatt parlen de la seriositat es refereixen al fet

de "ser seriosos, de plantejar reptes" 4<n. Algunes de les afirmacions que recull

especifiquen aquesta idea: "Crec que es podria dir que a les millors sit-com, sentim que

estem aprenent alguna cosa sobre com es porta la gent i sobre com ens agradaria portar-

nos o hauríem de portar-nos o...observacions sobre la conducta humana"402.0 "en la

398 En el seu article titulat British Television: A mixed economy, fa una aproximació al concepte de
qualitat des de dues perspectives: una és la de l'excel·lència tècnica i la segona fa referència al
contingut.
399 LEGGATT, T. (1996).
400 Els altres són les habilitats professionals involucrades en la realització dels programes, els recursos i
valors de producció, les característiques dels professionals i la reacció de l'audiència.
401 La noció de seriositat utilitzada en aquesta recerca per part dels professionals és una noció diferent,
per exemple, a la utilitzada per part de l'audiència en l'avaluació dels programes televisius en funció del
gènere. Per exemple, en el treball de recerca dut a terme per la Independepent Broadcasting Authority
(IBA) sobre l'atribució de qualitat als programes televisius per part dels espectadors, aquests associen la
qualitat dels programes televisius a la "seriositat" i aquesta s'interpreta com a sinònim de programes que
parlen sobre la realitat des del punt de vista informatiu (els factual programmes), com les noticies i
documentals per sobre de programes de ficció i d'entreteniment. Veure l'estudi de WOBER (1990).
402 Declaració de J. Isaacs a Leggatt, 1996:151.
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televisió anglesa dels anys setanta, els productors televisius teníem un conjunt de valors

compartits relatius als interessos de la humanitat, de la societat, a buscar maneres

d'expressar la realitat".

W. Wyatt creu que "t'has de comprometre amb els temes importants i intentar que la

gent hi pensi, confrontant-los amb punts de vista alternatius"; creu que la televisió pot

afectar la seva audiència i que, als darrers anys, la televisió ha estès la noció d'estar al

món, la noció, que les nostres vides estan, d'alguna manera, interconnectades". Amb

aquestes nocions de rellevància i seriositat es fa referència a una consciència molt

propera a l'expressada des de l'àmbit ètic (apartat 3.5.2.3.) del paper educatiu/formador

de la televisió.

Ph. Whitehead reafirma la tradició de servei públic de la televisió i emfasitza el paper

educatiu i informatiu que té i que per aconseguir-ho cal que en cada programa,

l'audiència acabi sabent alguna cosa més.

Leggat també recull el criteri de la rellevància però el considera més vinculat als temes i

afirma simplement que es tracta que "els programes han de ser rellevants pel que fa a les

preocupacions actuals dels espectadors".

El realisme

En el llistat de Thompson sobre els factors que defineixen un programa de qualitat

esmenta la "tendència cap al realisme" com la característica de tractar qüestions properes

a la vida dels espectadors. En aquest sentit s'afirma que "els programes de qualitat són

programes en els quals es caracteritzen famílies, situacions reals de la vida real que fan

que la gent s'hi identifiqui i els trobi autèntics". És un concepte semblant al de la

"proximitat".

La innovació temàtica

Un altre criteri que s'esmenta en referència al contingut dels programes com un element

que defineix la seva qualitat és la innovació. La "innovació" recull en els diferents autors
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accepcions diverses, que van des del tipus de temes al tipus d'aproximacions o de

llenguatge utilitzat, que té un component més vinculat a la reivindicació d'una estètica

pròpiament televisiva403. Per exemple, en el cas de les sèries de la MTM analitzat per

Thompson, entre altres autors, s'esmenta el tractament en les sèries d'aquesta

productora de temes com l'avortament, l'homosexualitat, el racisme o la religió en un

moment en què el debat social sobre aquest tema era incipient i novedós.

Pel que fa a la innovació en el llenguatge, es fa referència a la innovació en l'expressió

televisiva de qüestions difícils o amb tractaments convencionals, i queda recollida en el

proper apartat dedicat a les referències contingudes en el discurs sobre la qualitat dels

programes vinculada al tipus de tractament.

3.5.3.2.3. La qualitat dels programes en funció del tractament del contingut

En el discurs sobre la qualitat dels programes televisius definida a través de les

referències al contingut, hi ha una sèrie de característiques que fan al·lusió al tipus de

tractament que ha de rebre el contingut. Es parla principalment de les nocions de "no

trivialització", de "controvèrsia" i d'"integritat professional" en el tractament dels

continguts.

La no trivialització

Blunder a In pursuit of programme range and quality404, esmenta aquest criteri com un

tipus d'aproximació als temes de què tracta el programa televisiu. El defineix a través de

la referència a "un programa que mereix la implicació de l'audiència, que ofereix alguna

cosa per rumiar que vagi més enllà d'allò obvi, barat i fàcil, que eviti clixés i que,

d'alguna manera, sigui culte".

La "no trivialització" és un criteri que apareix esmentat sovint en la definició de la

qualitat dels programes televisius. Per exemple, la baronessa Warnock parla de la no

403 Veure apartat 3.5.3.1.1.
404 Blunder, J. G. publicat al n° 27 de la revista Studies on Broadcasting, al 1991.
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trivialització com el "secret" de la "televisió de qualitat", més important, per exemple,

que la diversitat. Afirma que un programa trivial pot ser un programa totalment

previsible. Pot ser superficial, avorrit, no es tornaria a veure. En canvi, un programa no

trivial sembla no tenir límits, sembla només el principi; el tema, sigui quin sigui, no

s'esgota ràpidament. I això pot passar amb la ficció, els informatius, els musicals i fins i

tot amb el concursos (...). Mostra alguna cosa nova, és un programa del qual s'aprèn o

del qual veiem la complexitat de coses que semblaven senzilles, que atrau la curiositat

cap al tema"405.

L'èmfasi en la controvèrsia

En les referències contingudes en el discurs sobre el tipus d'aproximacions que es fan als

temes hi ha implícita, amb intensitat variable segons els discursos, la idea de respectar la

complexitat del món i posar de relleu els elements que grinyolen en les explicacions

monolítiques que es donen sobre els temes de rellevància social. En aquest sentit es fa

referència a la qualitat dels programes en el sentit de no fer aproximacions "planes",

"ingènues" i a adoptar un "compromís amb la controvèrsia", no ser convencional, sinó

anti-simplista o oferir una crítica social i cultural en els programes.

En l'estudi de Blumler sobre els determinants de la qualitat dels programes televisius

esmenta el criteri de "l'antisimplisme" com un valor que fa referència als programes que

"respecten la complexitat del món en què vivim o la part sobre la que tracta el programa"

i esmenta la rellevància com un tipus d'aproximació als temes importants. Blumler

anomena "rellevància social i realisme" la característica que defineix els programes que

"estan ben contextualitzats, que tracten els temes amb un sentit de l'espai, de la tradició,

de les normes socials, valors o rols de la gent que hi intervé. Els programes d'aquest

tipus intenten orientar l'espectador cap a relacions socials i grups significatius de la seva

comunitat". També esmenta el criteri de "l'autenticitat", que defineix com "la voluntat de

fer justícia a un tema, un problema o una situació en comptes de distorsionar la imatge

només per atraure l'atenció, emfasitzar el drama o oferir explicacions còmodes als

405 BARONESS WARNOK (1990): "Quality and standards in broadcasting" a Broadcasting standards,
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espectadors". En aquest discurs l'antisimplisme i la rellevància social i el realisme són

característiques que defineixen la qualitat dels programes.

Un criteri més explícit proposat per Blumler en la línia esmentada és el que titula

"compromís amb la controvèrsia" , que defineix com "un tret que fa referència a un tipus

de programa que intenta adquirir un compromís envers el conflicte d'idees de la vida real

o que proposa maneres alternatives de veure el món o alguna part, o planteja qüestions

polítiques i socials discutibles (...). La televisió no hauria d'evitar la controvèrsia".

En termes similars es pronuncia R. J. Thompson en el llistat que elabora sobre els criteris

que defineixen un programa televisiu de qualitat. Thompson parla del "tractament

controvertit" dels temes a través de l'entreteniment i de la subversió com una

característica de la qualitat.

Fins i tot en l'aproximació que es fa a la qualitat des d'aquest punt de vista s'adscriuen

connotacions polítiques d'àmbit molt genèric però significatives. Per exemple, J. Feuer

afirma que la "televisió de qualitat és una televisió liberal"406 i Thompson recull que "és

difícil imaginar a la dreta escrivint sèries de qualitat"407. En l'anàlisi dels Simpson que fa

Korte408 en parla com d'una sèrie que és "guerrilla-tv", en un significativa referència a

elements polítics d'esquerra revolucionària.

Korte, per exemple, en la seva anàlisi dels Simpson parla de la crítica social i cultural a

través de les al·lusions a la cultura popular, les bromes i la posada en qüestió d'elements

presents en la vida quotidiana de les persones. Esmenta com aquesta sèrie ridiculitza la

publicitat o els talk shows televisius i altres institucions socials com la justícia, la llei, la

religió, la professió mèdica, la classe política o el sistema educatiu. "Hi ha poques coses

sagrades als Simpsons (...) a més a més tracten qüestions socials serioses com la

sexualitat, la corrupció del sistema legal i polític, l'estratificació social, l'homosexualitat,

els prejudicis, els interessos dels media, etc. que es tracten en altres programes però no

amb el sentit de l'humor dels Simpsons ni en dibuixos animats".

1990.
406 FEUER, J.: (1984): "The MTM style" a A/TM- Quality Television, (p.56).

408 KORTE, D. (1997): The Simpson as Quality Television, publicat a
http://www.snpp.com/other/papers/dk.paper.htinl.(p.8).
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Leggatt, en el seu estudi a partir de les entrevistes realitzades a professionals del camp de

la televisió, esmenta també el fet que els programes de qualitat han de tenir "possibilitats

provocatives".

Una altra característica de la qualitat esmentada en l'estudi de Leggatt és que el

contingut del programa sigui "culturalment apropiat". Aquesta denominació remet a una

concepció de la qualitat dels programes en termes geogràfics i contextuáis. Per exemple,

Chris Haws esmenta que "hi ha diferències entre diferents societats i cultures en la

manera en què es fan els programes, en l'enfocament que fan els productors".

L'originalitat, la creativitat

Aquest és un criteri que s'esmenta en gairebé tots els àmbits que fan referència tant al

contingut com a la forma dels programes televisius en els discursos sobre la seva qualitat.

Gairebé tots els professionals entrevistats, així com analistes del mitjà, afirmen d'entrada

la dificultat de definir la qualitat dels programes televisius i manifesten el rebuig a establir

una sèrie de llistats de criteris, però un cop feta aquesta afirmació, sempre s'esmenten

unes certes condicions o característiques . Per exemple, en el cas de la innovació en el

tractament, la baronessa Warnock afirma que la qualitat dels programes, fins i tot de la

programació, no pot ser especificada de forma anticipada. Afirma que "la qualitat sempre

ha de sorprendre. Els criteris fixes que porten a l'establiment de fórmules porten a la

mort de la televisió"409.

La integritat professional

Un altre referència que es fa a la qualitat dels programes televisius en funció del

contingut és la referència a la claredat en l'exposició de la temàtica, sense cedir a

pressions o a influències que desvirtuïn el tema o el dilueixin. Aquesta claredat depèn

dels professionals que l'elaboren. Per exemple, i aquesta és la tercera referència que

recull l'estudi de Nossiter, és el criteri enunciat com "claredat en l'objectiu" i que

defineix com "el fet de tenir les intencions i les metes clares i inclou el fet de sentir-se

compromès, de tenir cura de la història, del tema i dels personatges i saber clarament de
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quina manera es vol afectar l'audiència". Aquesta idea pressuposa una noció del

productor propera a la idea de l'autor independent, no com un treballador d'una cadena i

amb poca responsabilitat i iniciativa.

Blumler també en fa referència amb el concepte "d'integritat", que defineix curiosament

com "claredat en l'objectiu" i que consisteix per una banda "en el compromís del

productor, guionista o editor cap al tema o els protagonistes" i per una altra "en què la

visió inherent a la idea que té el productor del programa no sigui flagrantment violada,

diluïda o compromesa per satisfer les idees dels altres" i cita l'afirmació d'un productor

entrevistat: " Si deixes que altres veus conformin el teu producte, obtens una sopa sense

gust (...) Si ho barreges tot, no té gust de carn, ni de pollastre ni té gust de peix!"410.

En l'estudi dut a terme pel BRU s'afirma, fent referència a la qualitat dels programes

d'entreteniment, que la qualitat "sota iguals condicions de pressupost i talent en la

interpretació, depèn, en gran mesura, de la qualitat dels escriptors, de la seva llibertat

d'expressar-se i de la seva capacitat de resistir i oposar-se a les ordres dels seus superiors

jeràrquics"411.

En l'estudi de Lasagni i Richeri s'esmenta la professionalitat no tant com un criteri

d'actuació interna en l'elaboració del programa sinó com la reivindicació de protecció

del seu exercici professional respecte a intrusions des de fora del mitjà, especialment de

la política. Per exemple, es parla de "la presència de professionals del sector, en

referència a les dificultats que suposa l'excessiva politització dels professionals del

mitjà", i també es parla de la "professionalitat" respecte a d'altres condicionants com la

pressa amb què es fan els programes i la manca de formació dels professionals, que

afecta tant els creatius com els professionals més tècnics.

409 Op.Cit.p.U.
41ó<9p.C/Y.p.202
411 BRU (1989): Quality in television. Programme, programme-makers, systems. Londres, John Libbey,
p. 19.
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3.5.3.3. La qualitat dels programes televisius en funció de la forma

3.5.3.3.1. Introducció

Les referències a la "forma" dels programes televisius com a elements que caracteritzen

la qualitat són referències més específiques i involucren una sèrie d'elements que, en

general, afecten diferents "oficis" de l'elaboració de programes. Es poden distingir en

aquest sentit dos grans tipus de discurs:

- Uns que fan referència a la qualitat televisiva en funció de la forma, referida

principalment a característiques del guió dels programes televisius, amb referències a

l'estructura narrativa, la construcció dels personatges, les trames argumentáis, etc. i

- Un segon gran tipus de discurs que fa referència a elements formals més tècnics, com

el tipus d'il·luminació, els plans, el muntatge, etc.

Per això en aquest apartat es distingiran els discursos sobre la qualitat del programa a

través de referències formals vinculades a l'escriptura, dels discursos que identifiquen

elements formals vinculats a l'àrea de la realització tècnica del programa.

Una vegada més i tal com s'ha vingut assenyalant al llarg dels diferents discursos

analitzats sobre la qualitat televisiva, les diferències en la identificació d'uns o uns altres

elements com a definitoris de la qualitat es localitzen en les diferències en l'exercici

professional dels seus autors. És a dir, la identificació de la qualitat en elements

relacionats amb l'estructura del guió, en les trames argumentáis, en els personatges, etc.

És un discurs formulat per estudiosos del mitjà, acadèmics o analistes vinculats d'alguna

manera a alguna productora o a través d'algun estudi de cas.

En canvi, la identificació d'elements formals de la qualitat vinculats a la tècnica de la

realització televisiva és un discurs que sorgeix a partir de les entrevistes a professionals

que treballen en el mitjà.

Finalment, cal esmentar també que les referències a la forma dels programes televisius no

són una característica que s'identifiqui en el discurs com un element únic, sinó que amb

els elements vinculats a la forma s'esmenten altres referències al contingut, a la

interrelació entre forma i contingut, als gèneres, etc.
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3.5.3.3.2 La qualitat dels programes televisius com qualitat en l'escriptura

Com s'ha comentat en la introducció, en aquest apartat s'inclouen les referències que es

fan a la qualitat dels programes televisius com una qualitat formal referida especialment a

l'ofici del guionista en els seus diferents vessants: construcció de trames argumentáis, de

personatges, de diàlegs, etc.

Una de les característiques que distingeix R. J. Thompson412 en el seu llistat d'elements

definitoris dels programes de qualitat és la particularitat de la seva escriptura. Afirma que

els programes de qualitat tenen tendència a ser "més literaris que la televisió

convencional i que la seva escriptura és més complexa que la d'altres tipus de

programes413".

La referència a la qualitat feta a través de l'anàlisi dels guions i/o dels programes de

ficció d'èxit fa que els programes siguin interpretats en múltiples nivells i que, com

afirma Feuer, el mateix concepte de qualitat acaba sent ideològic, en el sentit que amb la

sola afirmació de què un programa és de qualitat l'audiència es predisposa a gaudir del

programa "d'una manera molt més erudita, estilísticament més complexa i

psicològicament més profunda que qualsevol altre programa de televisió", fet que porta a

una situació de recepció diferenciada en la qual no existeix la "culpabilització" a la que

pot portar el consum de certs programes. Així, Feuer, en la conclusió de la seva anàlisi

sobre les sèries de la MTM, afirma que "l'audiència de qualitat s'autodiferencia de

l'audiència massiva i pot mirar la televisió sense sentir culpa i sense adonar-se'n que el

discurs de doble tall que mantenen també és televisió de masses"414.

A continuació s'exposen les referències més recurrents en el discurs sobre la qualitat dels

programes televisius referides a la "forma" de l'escriptura.

412 THOMPSON, R.J., (1996): From Hill Street Blues to ER: Television's Second Golden Age. New
York, Continuum.
413 Op.Cit.p.15.
414 Op.Cit.p.56.
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La referència a l'estructura narrativa i la construcció dels personatges

Aquesta referència és comuna en les anàlisis dutes a terme per crítics o guionistes

televisius que coneixen en profunditat el funcionament i elaboració dels programes,

especialment el cas de la ficció televisiva.

Un dels estudis més complets i originals en l'enfocament sobre la qualitat dels programes

televisius des de la seva dimensió estètica és el dut a terme als anys vuitanta sobre les

sèries produïdes per la MTM413. Es tracta d'un estudi que parteix de la "reconeguda

qualitat de les sèries", en termes d'audiència i de crítica, que es proposa destriar els

factors que intervenen en la producció de programes de qualitat. La recerca analitza els

programes i el context industrial, és a dir, analitza l'estètica MTM i les estructures i

estratègies del context industrial de producció.

A partir de l'anàlisi de l'estructura de la sit-com, J. Feuer analitza allò que aporten les

sèries d'aquesta productora que esdevé les marques de la seva qualitat. Segons l'autora,

la qualitat no s'esdevé dels plantejament de temàtiques socials punyents o de personatges

alliberats i crítics respecte del sistema, sinó de la seva particular estructura narrativa.

Davant la tradicional estructura de les sit-coms consistent en el plantejament de

problemes i el desenvolupament de les trames en funció de l'alleujament/complicació de

la confusió, en un format de problema/solució, l'autora compara Rhoda (MTM, un spin-

off16 de Mary Tyler Moore Show) i Maude (Tandem), dues sit-coms emeses per dues

cadenes en competència, on el personatge de Maude és molt més compromès i alliberat

però el programa és "estructuralment simplista", hi ha un problema per capítol que es

resol a costa de la protagonista, la principal tècnica de la comèdia és l'insult i els

personatges són unidimensionals i estàtics.

Pel que fa a les trames dels capítols i davant la tendència de construir una trama principal

i diverses sub-trames per alleugerir la trama principal, l'autora analitza com en el cas de

Lou Grant les dues sub-trames d'alguns capítols serveixen per reforçar la gravetat de la

415 FEUER, J., KERR, P., VAHIMAGI, T. (Eds.) (1984): MTM "Quality Television". London, British
Film Institute.
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trama principal. En aquest sentit, Thompson recull també, en el cinquè lloc del seu llistat,

l'existència d'un repertori que permeti múltiples línies argumentáis.

A Rhoda, la sit-com agafa noves direccions, utilitza una gran varietat de tècniques

còmiques, el personatge protagonista evoluciona amb el temps i el programa canvia de

format i va passant de comèdia a drama, fet que caracteritza les produccions del anys

setanta de la MTM. "Les sit-coms de la MTM evolucionen formalment cap a la 'televisió

de qualitat', cap a personatges complexos, diàlegs sofisticats i mecanismes

d'identificació. A la MTM la comèdia de personatge esdevé sinònim de comèdia de

qualitat"417.

L'autora utilitza la concepció literària de "personatges plans" i "personatges rodons" i

l'aplica als personatges dels programes de la MTM per parlar del "realisme" dels

personatges. Un personatge rodó sembla molt més real que un personatge pla

simplement pel fet que el seu arrodoniment es deu a la multiplicació de les

característiques adscrites al personatge. Un personatge pla es defineix en funció de

poques característiques, sovint estereotipades.

Aquesta no és simplement una qüestió quantitativa, de donar moltes característiques dels

personatges, sinó que també involucra la capacitat de proveir identificacions amb el

públic espectador. En aquest sentit, Feuer argumenta que "l'arrodoniment dels

personatges de Mary i Rhoda era també una construcció cultural. Les dones de la MTM

va enganxar el moment de l'aparició de les "noves dones" que va permetre la

identificació del públic. Les dones de la MTM eren tendres, es feien estimar i

representaven un nou tipus de feminitat (,..)418".

La intertextualitat l'autoreflexivitat o la memòria

La intertextualitat i l'autoreflexivitat són dos conceptes literaris que fan referència a la

manera com els textos - en aquest cas els programes - incorporen textos anteriors. Hi ha

416 Un spin-off és una sèrie protagonitzada per un personatge secundari d'una altra sèrie d'èxit. Per
exemple en el cas del Mary Tyler Moore Show va generar Friends and Lovers, Rhoda, Phyllis, The Betty
White Show i Lou Grant.
417 FEUER, J. (1984): The MTM Style. MTM "Quality Television". BFI, London (32-60).
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qui diu que aquestes estratègies conscients distingeixen l'art elevat de la inconsciència de

l'art popular (com les sèries de televisió). La creació de treballs originals a través de la

incorporació i recombinació d'elements de textos anteriors, del mateix gènere o d'altres

gèneres és crucial per a la comprensió de moltes pel·lícules de Hollywood i sèries de

televisió. La intertextualitat i l'autoreflexivitat operen com a mecanismes de creació de

nous programes i com una manera de distingir la "qualitat" dels productes ordinaris.

J. Feuer afirma que la intertextualitat és un dels elements que confereixen qualitat als

programes televisius. La intertextualitat creada per la MTM i l'autoreferència al llarg dels

capítols i entre sèries diferents creen una complicitat amb l'espectador habitual que

entendrà els jocs, les bromes i les al·lusions entre personatges, "de la mateixa manera que

si ets un literat intel·lectual educat pots entendre les referències de la poesia modernista".

Les referències i les cites que es fan en els programes com a senyals de qualitat no es

refereixen només a cites del mateix programa, sinó que també hi ha referències a la

intertextualitat respecte a d'altres programes o altres pel·lícules i fins i tot respecte de la

realitat. Per exemple, en el cas de l'anàlisi dels Simpson, Korte recull una sèrie de

referències d'alguns capítols a King Kong, Ciutadà Kane, Thelma/Louise, etc. així com a

sèries de gran audiència emeses per altres cadenes que generen en l'espectador una

complicitat assegurada, com per exemple la referència al desconcert del públic en un

capítol de Twin Peaks (emès per la ABC) o també referències a la realitat, com per

exemple el cas més rebuscat de la "coincidència" que el dolent dels Simpson és el

director de la central nuclear on treballa Homer amb el fet que la cadena rival de la FOX

també és el major constructor de centrals nuclears als EU A.

Thompson també fa referència a la mateixa idea en una altra característica que recull amb

el nom de la "memòria", que és una altra característica dels programes de qualitat.

La "memòria", en el cas dels programes de qualitat, fa referència a les referències a

programes anteriors o a la imitació de capítols famosos d'altres sèries. En el cas dels

Simpsons, Korte cita per exemple el capítol que, resseguint el capítol de Dallas sobre

l'assassinat de J.R. titulat "Qui va disparar J.R.?", titulen "Qui va disparar al Sr.Burns?".

418 Op.Cit.p.36.
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Fins i tot es parla també d'intertextualitat a través de la cita d'altres personatges o

famosos en el món del cinema. Per exemple, Korte, en la seva anàlisi dels Simpson, cita

el cas de la presència de "personatges convidats" com Danny DeVito, Michelle Pfeiffer,

Ringo Starr, Aerosmith, Bob Hope, etc.

3.5.3.3.3. La qualitat dels programes televisius com a qualitat tècnica

Hi ha un seguit de discursos sobre la qualitat dels programes televisius que fa referència

a elements de la forma en la seva accepció més tècnica i que està relacionat amb els

diferents oficis i especialitats en la construcció dels programes. La identificació d'aquests

elements es vincula a l'exercici de determinats "oficis" de la televisió.

Per exemple, en la recerca duta a terme per Albers419 a través d'entrevistes a

professionals del món de la televisió, estableix cinc determinants de la qualitat, entre els

quals esmenta en primer lloc els elements de la "forma del programa".

En aquest sentit, els entrevistats fan referència a la funció dels elements formals de la

qualitat televisiva que consisteixen a "fer-nos creure en la història i oblidar-nos d'allò que

passa a casa i dels elements tècnics del missatge televisiu (...) "quan la televisió ho fa bé,

els elements tècnics han de passar desapercebuts".

Els professionals van distingir sis àrees de la producció on era possible distingir

estàndards: l'escriptura (comentada anteriorment), l'edició, l'actuació (talent davant la

camera), la il·luminació, la fotografia i la realització.

Els elements específics de la qualitat en l'ofici (crafí) varien segons les fonts però hi ha

coincidències. Un marc avaluador de la qualitat dels programes inclouria: so/música,

fotografia, il·luminació, direcció, casting, actuació, vestuari/maquillatge, edició, qualitat

tècnica (imatge i so), efectes especials/grafisme i decorats420.

41é Albers, 1996.
420 En l'apèndix de l'estudi d'Albers es detallen més elements tècnics a l'interior de cadascuna
d'aquestes categories.
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L'estudi de Leggatt recull sota el títol "habilitats professionals", "valors de producció" i

"característiques dels productors" una sèrie d'elements que fan referència a la "forma"

com una característica dels programes de qualitat.

Les habilitats professionals

Aquestes habilitats són condicions necessàries però no suficients i van més enllà de les

qüestions tècniques com la il·luminació, el so, la fotografia, el grafisme, etc. inclouen

altres habilitats de la producció com les de l'escriptura, l'actuació dels actors, els

presentadors o els entrevistadors, l'edició i el realitzador.

"Només si els elements tècnics i de la producció estan en harmonia, un programa està

adequadament construït i és internament consistent, de manera que l'audiència se sent

còmoda i sap "on ha estat, on és i cap a on va"421.

Esmenta la direcció, l'actuació i l'escriptura del guió, que curiosament és més

emfatitzada pels professionals no escriptors (la qualitat depèn d'algú altre). Aquesta

observació és interessant en el sentit que l'escriptura i la qualitat de l'escriptura dels

programes - el guió - és un àmbit de la creació més difícilment sistematitzable, més

propera a la mateixa noció de creació, fet que fa més difícil la incursió i/o el comentari

sobre la qualitat de l'escriptura d'un guió per part de professionals no experts en aquest

àmbit.

Recursos i valors de producció

Per a molts dels professionals entrevistats, la noció de valors de producció és una noció

de qualitat que és sospitosa a causa de la creença que un programa que és lloat pels seus

"alts valors de producció" sembla estar amagant la baixa qualitat del seu contingut sota

una capa superficial. Els valors de producció fan referència, segons els productors

entrevistats, a què la televisió de qualitat "ha de tenir uns bons mitjans, que vol dir que

tingui uns mitjans adequats, més que uns mitjans generosos"

421 Op.Cit.p. 147
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Més que una característica dels programes de qualitat, es tracta d'una mesura que fa

referència a una relació entre l'objectiu que es pretén amb un programa i la disposició

dels mitjans "suficients" per dur a terme aquest objectiu. Aquest criteri fa referència a la

dissociació volguda per alguns professionals entre els programes realitzats amb molts

mitjans, els programes amb pressupostos elevats i els programes realitzats amb un

pressupost i uns mitjans suficients per aconseguir l'objectiu que es proposa. Un

programa car no és, segons aquest criteri, necessàriament un programa de qualitat, fet

que entra en contradicció amb alguna sentència del CRTC sobre l'equiparació de la

qualitat amb programes d'elevat pressupost.

Característiques dels productors

Sota aquest títol s'esmenten els aspectes de la qualitat dels programes televisius que

tenen el seu origen en el productor però que es poden apreciar en els mateixos

programes: claredat en l'objectiu i passió en el tractament.

Pel que fa al primer, J. Isaacs diu que la qualitat no és una característica en si mateixa,

sinó en relació a un objectiu; cal passar de la claredat en la concepció a l'execució

efectiva. Quan es parla de passió, s'esmenta el fet que "el programa sigui fruit de la

passió, del compromís o de l'ambició dels seus productors"422.

S'afegeixen altres elements com la innovació, (aportació d'allò novedós o poc usual o

experimental), l'originalitat, o la inventiva (es refereix al fet que no sigui una imitació o

repetició sinó, al contrari, que sigui creatiu i fresc) i el fet d'assumir riscos. Aquests

conceptes fàcilment se sobreposen l'un a l'altre i han estat tractats en l'apartat

corresponent a la innovació.

El currículum professional dels autors

Thompson afirma que la qualitat professional dels autors és un criteri característic dels

programes de televisió de qualitat. Es diu que la "televisió de qualitat és una televisió

422 Op.Cit.p.151'.
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produïda per professionals de llinatge estètic de qualitat" que han demostrat les seves

habilitats en altres àrees, particularment en el cinema.

3.5.3.4. La qualitat com a interrelació entre forma i contingut

L'artisticitat:

En la recerca duta a terme per R. Albers es parla de "l'artisticitat" (artistry) per fer

referència a la interrelació entre forma i contingut i com s'afecten mútuament dins el

missatge com un element de qualitat dels programes televisius. Els professionals

entrevistats afirmen que "és en aquesta àrea on emergeix l'art en televisió". Alguns

entrevistats parlen de "química", com un element necessari en la vertadera qualitat i que

és el que distingeix la televisió com a forma d'art de la que no ho és. Aquesta

característica, però, és difícil de definir, si no impossible, i se'n parla en termes d'art, de

creativitat, d'unicitat, d'apropiació del tractament, d'autenticitat i d'originalitat.

La riquesa expressiva o profunditat

Blumler423 parla de la "riquesa expressiva" com la referència a l'existència de diversos

nivells de profunditat i de lectura i és un criteri esmentat també en la recerca de Lasagni i

Richeri424 a través de la denominació de la "pluralitat de lectures o pluridimensionalitat"

de nivells de gaudi. Es fa referència a la idea que un programa tingui diversos graus de

gaudi. Aquest criteri lliga amb la reivindicació de la dimensió estètica des de la

particularitat del llenguatge televisiu.

L'originalitat, la innovació

Nossiter425, per exemple, recull sota el criteri de la "innovació" la referència a les

solucions trobades en el llenguatge televisiu i se la defineix com "l'explotació del mitjà a

423 Op.Cit. 1991.
™ Op.Cit. 1997.
425 Op.Cit. 1986.
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través de la vigorització de fórmules velles i viciades i a la utilització del mitjà de

maneres diferents, creant noves formes o resolent de manera intel·ligent problemes

comunicatius de manera que s'eixamplen els horitzons dels telespectadors. En aquest

sentit es recull alguna afirmació dels productors, que manifesten una gran satisfacció

quan han estat capaços de transmetre visualment idees difícils".

Blumler, posteriorment426, recull en el seu llistat un criteri semblant sota la denominació

de "frescor" i el defineix com "un criteri innovador que pot ser aplicat a la renovació de

velles fórmules i a nous formats de programes". Es refereix a la programació que intenta

"ser diferent (...) despertar la gent a noves experiències", reptar les convencions

establertes i fins i tot els tabús"427.

Warnock428 i Thompson429 també inclouen aquest criteri com un element definidor de la

qualitat, tal com ha estat recollit anteriorment.

3.5.3.5. La qualitat dels programes televisius en funció dels gèneres

3.5.3.5.1. Introducció

Al llarg dels apartats d'aquest capítol sobre la qualitat dels programes televisius s'han fet

referències indirectes a la qüestió dels gèneres i especialment a la diferència de

tractament en la recerca a partir de l'atribució de funcions diferents adjudicades als

diferents gèneres. Aquest tipus de recerca sobre els programes televisius en funció dels

gèneres tradicionalment ha dividit els programes en dos grans grups: els programes

informatius i els programes d'entreteniment.

Als programes informatius se'ls ha atribuït la funció d'informar, des d'una perspectiva

implícita de la contribució de la televisió a la formació de l'opinió pública dels

426 Es tracta dels mateixos productors que havia entrevistat cinc anys abans, encara que no ho diu per
què algunes de les cites sobre les afirmacions dels productors al voltant dels diversos temes coincideixen
amb les que recull en el capítol que va escriure per al document sobre el finançament de la BBC. Cal
esmentar el fet que malgrat que Blumler parla de programació en l'article original (utilitza el terme
broadcasting) quan destria aquests elements, en realitat fa referència a característiques dels programes.
42' Op.Cit.p.200
428 Op.Cit. 1990.
429Op.Cit. 1996.
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espectadors per tal d'afavorir la seva participació en el sistema democràtic i als

programes d'entreteniment se'ls ha atribuït un seguit de funcions menys definides com

les d'entretenir, distreure, etc. Aquesta diferència i els menyspreu amb què

tradicionalment es parla de l'entreteniment televisiu, de les sèries de ficció, especialment

dels culebrons i dels gèneres de l'espectacle ha fet que aquests dos grans tipus de gènere

hagin estat estudiats a través de mètodes diferents.

Ja s'ha vist en el capítol 3.5.2.1. el tipus d'estudis que s'han fet sobre els programes

informatius, en els quals l'atribució de la funció d'informar al públic ha fet que

s'utilitzessin una sèrie de criteris per a la definició de la seva qualitat en termes del grau

d'informativitat del seu contingut i la seva objectivitat amb els seus diferents

components. El tipus d'estudis duts a terme se centren en la relació entre el contingut

dels mitjans i la realitat430. En canvi en el cas dels programes de ficció els estudis duts a

terme s'han fet des de l'àmbit estètic i han analitzat la seva estructura interna, la

construcció dels personatges, la relació entre les trames, etc.

En aquest sentit, Mulgan ja va afirmar, en una de les primeres recerques sobre la qualitat

televisiva, que "els judicis i regles que s'apliquen a les notícies o als documentals -

l'èmfasi en la veritat i la investigació - no necessàriament s'apliquen a l'entreteniment.

Les prioritats per les pel·lícules o el teatre poden posar més èmfasi en les qualitats

estètiques, la seva ressonància ritual o la seva capacitat per provocar la conscienciació de

l'audiència i són diferents de les prioritats atribuïdes als gèneres esportius o musicals"431.

Aquesta consideració dels gèneres en termes de funcions predominants ha estat la que ha

dominat la recerca sobre la qualitat en termes de gènere, malgrat que en els darrers anys

es reconeix el paper que juga la ficció i, en general, els gèneres de l'entreteniment en la

conformació de pautes i models socials i en la conformació de la identitat dels

espectadors que té, evidentment, repercussions polítiques d'abast més profund que la

"participació" política en termes estrictament electorals.

430 Encara que algunes recerques, com les que recull Rosengren, que han estat esmentades en el capítol
3.5.2.1., apliquin aquests criteris a gèneres no informatius.
431 MULGAN, G. (1990): "Television's holy grail: Seven types of Quality" a The Question of Quality.
BFI, London, p.27.
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En aquest sentit, en la recerca duta a terme per Lasagni i Richeri sobre la televisió de

qualitat es recull una afirmació que reconeix el paper polític de la ficció: "tots pensem

que és als informatius on es fa la política i és on un està més alerta, però en els valors

dels concursos, les telenovel·les, els programes de varietats, en les transmissions

aparentment innòcues, s'imposa un model de vida, una manera d'interpretar la

societat"432.

Els apartats dedicats a l'anàlisi del discurs sobre la qualitat dels programes televisius en

funció del contingut i en funció de la seva estructura interna han recollit indirectament les

funcions i els valors que confereixen qualitat a aquests dos grans macrogèneres, de

manera que en aquest apartat es recullen els elements que intervenen en la definició de la

seva qualitat mes enllà de les referències al contingut, la forma i a la interrelació entre

forma i contingut. Es tracta de l'especificació d'unes demandes més generals formulades

a partir de la noció de gènere, del pacte implícit del qual es parla sovint entre espectador,

emissor i indústria.

3.5.3.5.2. La qualitat dels gèneres informatius

En l'informe del BRU elaborat al 1989433 es destria, en el capítol sobre la qualitat dels

programes televisius, la diferència entre realitat i ficció. Entre els programes que parlen

sobre la realitat, s'ubica indistintament els noticiaris, els programes d'actualitat i els

documentals, malgrat que cadascun estableix un contracte de gènere diferent, amb

disposicions narratives variants i amb diverses configuracions dels telespectadors. La

funció que els adjudica, o l'estàndard que han d'acomplir per sobre de qualsevol altre és

la imparcialitat.

L'objectiu dels emissors pel que fa als gèneres informatius, segons aquest informe, és el

de promoure la comprensió i la capacitat de l'audiència perquè pugui extreure les seves

pròpies conclusions sobre temes rellevants, a través de punts de vista equilibrats. Els

emissors no s'han de deixar seduir pel sensacionalisme i la confrontació ociosa per tal de

satisfer el suposat desig dels espectadors per les històries "d'interès humà".

432 Op. C/Y. p. 123.
433 Quality in television. Programme, programme-makers, systems. Londres, John Libbey, 1989.
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Forma part de la qualitat en aquest gènere la contextualització, - el fet que les notícies

tenen un passat i un futur - , l'accessibilitat del llenguatge, el rebuig a les concessions de

cara a l'obtenció de l'audiència i la proposta del concepte d'"interès públic" com a criteri

on "públic" no vol dir la majoria, sinó que te al·lusions morals i culturals.

3.5.3.5.3. La qualitat dels gèneres de ficció

Els elements estructurals de la ficció que es considera que caracteritzen els programes de

qualitat han estat tractats en els apartats corresponents a la qualitat en funció de la forma

i de la interrelació entre forma i contingut. En aquest apartat es fa referència a

consideracions més generals que afecten la ficció no tant des del punt de vista de la seva

construcció interna sinó de les demandes que es fan a la ficció com a gènere específic per

tal de constituir-se com un gènere de qualitat. En aquest sentit es fa referència a la funció

d'experimentació atribuïda pels professionals de les cadenes i al seu paper polític en la

conformació de les identitats personals i socials que tenen un component ètic de primer

ordre.

L'experimentació

Pel que fa als programes de ficció, l'informe del BRU assenyala que l'objectiu primordial

deixa de ser la imparcialitat i afirma que el que és important, precisament, "és no ser

imparcial sinó oferir reptes, marge per a l'experimentació, oportunitats a les veus que

dissenteixen"434. Entre els programes de ficció inclou la ficció pròpiament (drama) i

l'entreteniment lleuger.

La controvèrsia

Paradoxalment, el discurs sobre la qualitat de la ficció inclou més referències polítiques

que el discurs sobre els gèneres informatius i conté reflexions més compromeses i

agosarades. S'afirma, per exemple, que "la ficció ha de despertar aquells que tenen ulls

434 Op.Cit.p.16,
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per veure i orelles per escoltar aquells qui tenen motius de queixa - amb diferents graus

de justificació - cap a la societat de la qual formen part; aquells que no poden creure

estar inclosos quan la societat declara que tots els seus membres són iguals (...). La

societat ha de donar-se una veu per la incredulitat, qüestionar-se si les seves declaracions

de principis són sinceres"435.

La formació personal, social i ètica

Mepham fa una declaració de principis sobre el paper de la ficció que inclou en un

projecte global de democratització social. El component ètic de la seva proposta està

recollit en l'apartat 3.5.2.3.2 sobre l'avaluació dels programes televisius des de l'ètica

però en aquest apartat es recull l'èmfasi que posa aquest autor en qualsevol tipus de

programes de ficció

La proposta que J. Mepham436 fa a continuació es basa en el reconeixement del paper

que juga la ficció, no només com a pur entreteniment sinó des del punt de vista ètic.

Inclou en la noció de ficció tant les cançons, els espots, els vídeos musicals, les bromes,

les soap òperes, els concursos, etc. i recull el paper que tenen en el desenvolupament de

la personalitat individual, en la manera d'entendre's a si mateix i en la socialització dels

individus. A través de la ficció i a part de la seva funció d'entreteniment, la societat busca

imatges de si mateixa no només per confirmar els significats ja triats sinó per veure

articulades les seves preguntes i problemes, explorades les seves incòmodes

contradiccions, les seves mitges veritats i els absurds que es veu temptada a creure, les

seves experiències invisibles i les veus dels marginats. Emfasitza el fet que la concepció

de qualitat proposada és una concepció sobre l'excel·lència vinculada a consideracions

ètiques.

En la societat contemporània, Mepham considera que les ficcions porten a terme una

funció encara més primordial a causa de la inexistència d'un Llibre Sagrat, d'una Veritat,

que fa que els individus hagin de conèixer moltes versions i vides d'altres persones per

435 Op.Cit.p. 16-17. Veure l'apartat 3.5.3.2.2 sobre la controvèrsia com un tipus de tractament del
contingut que caracteritza els programes de qualitat.
436 MEPHAM, J. (1990): "The Ethics of Quality Television" a The Question of Quality. BFI, London.
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escriure la seva pròpia vida. La televisió és un mitjà primordial en el desplegament de les

ficcions, malgrat no ser l'única institució que ho fa437.

La qualitat de les ficcions, des d'aquesta perspectiva, no privilegia gèneres concrets o

formes estètiques concretes. Com afirma l'autor, no es tracta tant d'oferir històries

previsibles o familiars sinó més aviat hipòtesis o experiments a la imaginació. "És una

qüestió de la societat buscant a la televisió imatges de si mateixa, no només per

confirmar les significacions establertes sinó per veure articulades les seves preguntes i

problemes, per veure explorades les contradiccions pròpies, les mitges veritats i els seus

absurds satiritzats, les seves experiències invisibles a la llum, per permetre sentir la veu

als seus marginats"438. En aquest sentit afirma que la televisió juga avui en dia el paper

que abans havien tingut el jazz o el cinema. De vegades, i l'autor recull els exemples de

Mash o EastEnders, sèries o culebrons d'èxit han perdut aquest esperit i han caigut en

una sentimentalitat fàcil, un riure enllaunat o en formats estereotipats i s'han volgut

mantenir en el terreny confortable de la mitjania, amb la qual cosa han perdut aquesta

ètica de la sinceritat de què parla l'autor.

La qualitat, des d'aquest punt de vista, es decideix des de la recepció, a través de la

confrontació del text amb les interpretacions i valors dels espectadors. De vegades, el

criteri de la sinceritat afavoreix determinades formes de traïció a la realitat: les

ambientacions domèstiques, la fàcil simulació de la sinceritat, el poder de manipulació de

les imatges, la directa interpel·lació de l'audiència, etc.

3.5.3.5.4. La qualitat dels programes d'entreteniment

Respecte als programes d'entreteniment, el discurs que mantenen els professionals

entrevistats pel BRU inclou perspectives més globals sobre la seva funció i reconeix la

437 La reflexió sobre el paper de la ficció s'estén a l'origen d'aquestes ficcions, del gènere que siguin, i és
un debat que se superposa a la consideració de la programació de qualitat com una programació que
equilibra les ficcions de producció pròpia amb les ficcions forànies (capítol 3.4.2.4). En aquest sentit és
nombrosa la literatura acadèmica que assenyala la importància de la ficció pròpia pel paper que té en
l'articulació de les particulars maneres de concebre el món de cada societat particular. Més enllà del
paper que té la ficció en l'espectador (Wolton parla del desig d'escoltar que te arrels mítiques), les
ficcions de producció pròpia són històries sobre "nosaltres". En aquest sentit, veure, per exemple,
Buonanno (al capítol 5.4.2)
438 Op.Cit.p.65
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funció política i de conformació de models socials que no incorporen, en canvi, en el

discurs que fan per exemple sobre els programes informatius. S'afirma, per exemple, que

donada la gran quantitat de temps que es passa davant el televisor en busca de relaxació,

"els polítics aprofitarien millor el temps i els recursos si en comptes de mirar tant els

guions dels gèneres informatius buscant atacs explícits a les seves accions, analitzessin

els valors implícits als programes de varietats, les comèdies, o els culebrons. "Creiem que

allò que creiem, dubtem, que pensem que és veritat o mentida, que ens mou i ens deixa

passius està contingut en les bromes, les burles i en la manera en què l'entreteniment

lleuger parla de la fragilitat humana".

Amb aquest tipus d'afirmació es fa referència a \'ethos, a la manera de ser de cada

societat i com expressa a través del sentit de l'humor i de les narracions més diverses

aquestes peculiaritats que tenen components polítics profunds i lligats a la ideologia més

global de les societats. A aquesta idea fa referència Adorno quan afirma que el temps

penetra sempre l'obra literària i també Booth amb la noció d'ethos (veure capítol

5.4.3.2), i a la noció de racionalitat de què parlava Mannheim.

Segons l'estudi del BRU, l'entreteniment lleuger de qualitat primer i principal, "té la

funció d'entretenir però també ha de mostrar respecte envers aquells que hi participen

així com sentit de l'humor, inventiva i intel·ligència"439.

3.5.3.5.5. La barreja de gèneres com un criteri de qualitat

S. Jenkins esmenta com un dels criteris de qualitat dels programes televisius, en la seva

anàlisi de Hill Street Blues, el fet de trobar-se entre dos gèneres, entre la soap opera i el

cop show (sèrie de policies) que agrada als crítics. L'autor ressegueix aquesta sèrie i la

seva evolució en el temps i observa també la creació de referències intertextuals al llarg

dels capítols.440

Thompson esmenta la dificultat d'encasellament en les categories de gènere com una de

les característiques dels programes de qualitat, pel fet que constitueixen un nou gènere, a

439 Op. Cit. p. 16
440 JENKINS, S. (1984): "Hill Street Blues" aAffiW "Quality Television". BFI, London (183-197).
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través de la barreja d'elements típics d'altres gèneres. Aquest tret s'esmenta en el cas de

Hill Street Blues i també en l'anàlisi dels Simpsons, on es barregen elements de drama,
• • • f • i • / i441misten, acció i aventura, romanç i musicals en un mateix capítol .

3.5.4. El discurs sobre la qualitat dels programes televisius en funció de V habitus

3.5.4.1. Introducció

Al llarg de les diferents característiques que defineixen la qualitat dels programes

televisius s'han anat especificant les diferències en uns o uns altres aspectes dels

programes - forma i contingut, interrelació entre un i altre, gèneres - com a definicions de

la qualitat en funció dels tipus d'aproximacions fetes als programes.

Aquestes diferències en les aproximacions depenen en gran part de l'exercici de

determinades professions vinculades a la televisió. La noció d'habitus esmentada en la

primera part permet explicar aquestes diferències.

El reconeixement de la rellevància no només de {'habitus sinó de la situació històrica,

generacional i contextual de cadascun dels individus i/o col·lectius que formulen

discursos sobre la qualitat dels programes televisius contribueix a definir encara més les

variables que afecten les diferents nocions de la qualitat televisiva en determinats

moments històrics. Per exemple, no és el mateix el discurs que puguin formular un

professional de la televisió en els primers anys de l'existència dels monopolis públics on

podia existir una consciència d'estar educant i formant el públic en la filosofia de Reith,

que el discurs sobre la qualitat que es pugui formular en l'actualitat des de la televisió

pública.

En aquest apartat es distingiran algunes variables que apareixen explícitament formulades

en el discurs sobre la qualitat dels programes televisius i sobre la qualitat televisiva en

441 Un anàlisi del concepte de "teleescombraries" probablement afegiria matisos interessants a la qüestió
de la barreja o hibridació dels gèneres. Precisament aquesta peculiaritat caracteritza els nous formats
com l'anomenat infotainment, els reality shows, els talk shows, les docusoaps, etc.
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general que permeten explicar l'existència de nocions diferenciades sobre la qualitat.

Específicament les variables recollides són les següents:

1. Variables situacional i generacional en el discurs sobre la "televisió de qualitat".

2. Variable empresarial, que afecta les diferències en el discurs entre els profesisonals

que treballen a les televisions públiques, les televisions privades i a les productores

independents.

3. Variable metodològica sobre els mètodes utilitzats per analitzar els criteris de qualitat

segons els professionals, on es distingeixen els diferents tipus de judicis que fan els

professionals com a col·lectiu si són entrevistats o si han de valorar específicament

determinats programes.

Cal recordar, pel que fa a l'anàlisi dels diferents elements identificats en el discurs, que

actuen com a variables explicatives de la diversitat de nocions sobre la qualitat televisiva,

que no es tracta d'un llistat representatiu de cap àrea geogràfica concreta. Cada país,

cada cadena de televisió, cada col·lectiu professional i cada individu concret en el seu

entorn particular i en funció de la situació de poder simbòlic en què es trobi dins la seva

organització (la situació particular en la què porten a terme la seva feina, el grau de

llibertat de què disposen, el tipus d'empresa televisiva en què treballen, el context de la

televisió en el seu país, etc.) té uns condicionaments específics que contribueixen a la

conformació d'habitus particulars que, alhora, generen particulars concepcions sobre la

qualitat televisiva.

Per això un dels enfocaments útils per a la consideració del tipus d"habitus generat en les

diferents situacions i contextos socials és una perspectiva com la que desenvolupa Ellis

per al cas dels professionals del Regne Unit. Es tracta de l'especificació del desencant

amb què s'han trobat els professionals de la televisió i les condicions amb què duen a

terme el seu treball.

L'explicitació d'aquestes condicions i per a cada cas de referència i de cara a futures

recerques sobre la noció de qualitat dels professionals en altres països i contextos, ajuda

a entendre les particularitats de les nocions de qualitat assenyalades. Per exemple, és

bastant probable que les condicions dels professionals de les diferents televisions
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públiques europees es trobin en situacions semblants en el sentit que han patit de manera

bastant paral·lela el pas d'una situació de monopoli en la producció televisiva a la

irrupció de les empreses privades de televisió, l'increment de la competència, els canvis

en les polítiques de producció i de programació de programes i l'entrada de "gestors de

la comunicació" i experts en finances internacionals que no precisen necessàriament de

coneixements específicament televisius ni cap consciència del que suposa una servei

públic mes enllà d'un servei al públic entès en termes d'oferta i demanda.

Dels estudis realitzats sobre la qualitat dels programes televisius, la recerca al voltant del

punt de vista dels professionals és la que preval, de llarg, en la formulació d'un discurs

sobre els valors i els paràmetres avaluadors de la qualitat dels programes televisius.

A excepció de la reflexió feta per J. Ellis, un productor independent del Regne Unit,

recollida a The question of quality442, la resta d'aproximacions realitzades sobre el

significat de la qualitat pels professionals de la televisió ha estat realitzada a través

d'entrevistes en profunditat a professionals i de qüestionaris.

3.5.4.2. La qualitat des d'una perspectiva situacional i generacional

La reflexió que fa Ellis és significativa perquè intenta entendre l'actitud dels professionals

del mitjà envers la qualitat des d'un punt de vista històric, situacional (la particular

conjuntura dels anys vuitanta al Regne Unit) i generacional (les diferents perspectives

sobre la televisió i la qualitat en funció de l'edat). Aquest estudi posa en relació la crisi

de la televisió de servei públic i la seva manca d'objectius amb la crisi dels professionals

de la televisió.

Ellis lamenta la trista rèplica feta pels emissors de la televisió anglesa davant els

esdeveniments de finals dels vuitanta amb la publicació del White Paper i la participació

de Murdoch en el debat públic. "Sembla que nosaltres, els programadors, no tenim una

idea clara del sentit de l'objectiu, tant col·lectivament com, i fins i tot encara és més

preocupant, a nivell personal". La raó d'aquesta crisi és el descrèdit que pateix la

doctrina del Servei Públic i la incertesa sobre allò que hauria de reemplaçar-la.
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La crítica a la noció de Servei Públic articulada tant des de la dreta a través de les

doctrines liberals del mercat com per un corrent de pensament compromès amb els valors

democràtics que titlla la mateixa noció Servei Públic de "paternalisme inacceptable",

deixa els professionals de la televisió sols i dividits davant la seva tasca: "n'hi ha que no

saben gaire bé què fan però que saben que no ho fan només per diners i els que saben que

estan en el negoci de la televisió per fer diners".

Ellis ubica la causa de la crisi en el col·lapse del consens en els mètodes de gestionar

l'existència cultural de la societat anglesa. Considera que la societat ja no comparteix un

conjunt de creences sobre allò que és acceptable i el que no ho és i percep una nostàlgia

envers els temps en què hi havia un consens entre la política i l'ètica i la substitució del

debat al voltant de l'ètica per la idea de què cal tirar endavant les coses, fer-les i ser

recompensat per la feina feta.

S'ha produït, segons Ellis, una crisi en la transmissió dels valors i les pràctiques

fonamentals. Afirma que des dels anys seixanta s'ha comès l'error fonamental d'assumir

que la pràctica bàsica havia de ser instintiva per tal de ser efectiva, i que s'havia

d'aprendre en la pràctica. Com a resultat, es va generar una hostilitat activa cap a aquells

que des de fora intentaven codificar les pràctiques instintives de la indústria i una

desgana dels propis professionals, a l'hora de sistematitzar la pràctica professional.

Afirma Ellis que l'aprenentatge a través de la pràctica té els seus avantatges però també

els seus inconvenients: s'ensenya a través de l'exemple però no a través de la força dels

arguments.

La segona i tercera generació dels professionals de la televisió no van participar en el

debat d'idees inicial; aquesta va ser la contribució de la primera generació i, com a

resultat, aquests professionals que han après a través de l'exemple van reaccionar

emocionalment en contra d'algunes creences bàsiques que els havien ensenyat, igual que

els nens en relació als seus pares. La situació resultant ha estat la desaparició dels valors

fonamentals i, malgrat que la pràctica diària continua, les creences que les van originar

no.

442 A The question of quality. London, British Film Institute, 1990, pp.33-42.
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Com a punt de partida per a l'anàlisi lúcid de la situació dels professionals anglesos,

esmenta dues característiques que considera comunes al sector: en primer lloc, parla de

la fantasia de poder, donada pel fet de treballar en la televisió i de tenir la capacitat

d'ampliar la repercussió de determinades idees que sorgeixen a la societat. La coartada

que la televisió ha desenvolupat per encobrir aquest poder ha estat la idea de veracitat i

d'autenticitat; afirma que en comptes de parlar de la "recerca de la veritat" com un

objectiu s'hauria de reconèixer i parlar de "recerca de prioritats"443.

Per una altra banda, Ellis parla de la compulsió a parlar dels professionals que treballen a

la televisió, fins i tot parla de paranoia, del sentiment estès de tenir tothom en contra. Els

professionals de la televisió no tenen la possibilitat d'establir cap contacte real amb els

seus espectadors - a diferència dels escriptors o els directors de cinema, que són

reconeguts com a "autors" de les seves obres, són entrevistats i reconeguts als mitjans de

gran difusió, en el cas dels professionals televisius no són considerats "autors" de la feina

que desenvolupen - i tenen el "desig de ser estimats", de ser volguts i de què es parli de

la seva feina.

"Un nen en aquesta situació intenta una quantitat d'estratègies desesperades i

contraproduents per tal de provocar alguna resposta. El nen intentarà molestar, ferir i

fins i tot fer mal. La majoria d'adults - o com a mínim la majoria dels que es converteixen

en productors - han desenvolupat maneres de suportar-ho que no involucrin respostes

directes com aquestes"444.

Les reaccions més comunes per part dels professionals de la televisió, segons Ellis, són

esperar el rebuig, fins i tot provocar-lo i el "síndrome dels premis", és a dir, sobrevalorar

el reconeixement dels col·legues o buscar aquest reconeixement a l'exterior de la

professió, en partits polítics o el govern. La importància dels premis i del reconeixement

social és un criteri que s'esmenta com una característica dels programes de televisió que

s'analitza en profunditat en el proper apartat.

443Op.Cit. 1990:38.
444 "A child in this situation tries a number of increasingly desperate and counterproductive strategies to
incite a response. The child will try to annoy, to hurt, even to damage. Most adults -or at least most who
become programme-makers- have developed ways of coping that do not involve such a direct response"
Op.Cit. 1990: 40.
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Malgrat el to irònic que respira l'article d'Ellis, afegeix claus per a la interpretació

d'algunes de les actituds dels professionals de la televisió. Per exemple, ajuda a entendre

per què una quantitat gens menyspreable de professionals parlen de la qualitat dels

programes des del punt de vista tècnic sense fer referència ni al contingut dels programes

ni a valors que poguessin guiar la seva realització. També ofereix un context per

entendre per què quan es premia la qualitat als diversos concursos, certàmens, trobades,

etc. sobre programes televisius, amb uns jurats que són, la gran majoria, professionals

que treballen a la televisió, es premia la tasca "d'ofici" per sobre de qualsevol altra (veure

l'apartat de la qualitat dels programes televisius segons els premis). Els arguments

aportats per Ellis poden donar una explicació a aquest fet.

3.5.4.3. La qualitat des d'una perspectiva institucional / empresarial

Malgrat l'existència de situacions similars, no tots els professionals que treballen a la

televisió manifesten de manera unànime els criteris per parlar de la qualitat televisiva.

L'estudi dut a terme per Greenberg i Busselle445 al 1992 resulta interessant perquè remet

a qüestions lligades a l'habitus en el sentit que la noció de qualitat de la programació i

dels programes televisius varia segons si els professionals treballen a la televisió pública o

a la televisió privada.

El seu estudi consisteix en una sèrie d'entrevistes a professionals de la televisió per tal de

conèixer quina és la seva opinió sobre el paper dels barems qualitatius en el futur de la

televisió. Alguns dels professionals esmenten el context de canvi en què es troben les

televisions públiques i privades, fet que obliga els directius d'aquestes televisions a

reavaluar els criteris utilitzats per jutjar la seva programació i per vendre el seus espais

publicitaris. En aquest sentit, van argumentar que:

- Les televisions públiques o governamentals es troben forçades a competir amb les

televisions comercials, se n'adonen que el tamany de l'audiència esdevé rellevant;

importa poc el bo que pugui ser un programa si ningú el mira.

445 En l'article "Television Quality from the Audience Perspective", publicat al n°28 de la revista Studies
on Broadcasting, pp. 157-194.
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- Calia trobar mètodes alternatius d'estudis de la recepció que treballessin amb

l'audiència segmentada. El que esdevenia important era arribar a l'audiència més útil

en termes de mercat, no necessàriament la més gran. En aquest cas, la qualitat és

definida per la capacitat d'un programa d'arribar al target previst.

Quan es parla de la qualitat, segons els executius de les cadenes caldrà distingir,

resseguint les argumentacions presentades anteriorment sobre {'habitus dels

professionals, que la percepció de la qualitat variarà no només en funció del segment

professional, de l'edat i del context, sinó també d'on treballen aquests professionals. És a

dir, la percepció de la qualitat per un executiu d'una televisió comercial/ privada serà

diferent que la percepció de la qualitat d'un executiu d'una televisió pública, que

segurament té un mandat legal per acomplir o unes especificitats particulars en la difusió

de programes.

L'únic estudi entre els que formen part de la mostra d'aquesta tesi, que distingeix

aquesta diferència és el d'aquests dos autors que en recollir les afirmacions dels

professionals sobre l'avaluació de la qualitat de la televisió, distingeixen tres tipus

diferents d'interessos: els dels professionals que treballen en les indústries de televisió,

els que treballen en les televisions comercials o privades i els dels professionals que

treballen en les televisions públiques.

Els tres sectors utilitzen estudis qualitatius sobre l'audiència però les motivacions que els

porten a fer-los i la utilitat que n'esperen treure és diferent.

Com es veurà, en el cas dels professionals de les indústries vinculades a la televisió i els

de les televisions privades es produeix una equiparació entre la qualitat televisiva i la

realització d'estudis qualitatius sobre l'audiència. Per a uns, aquest estudis serveixen de

reforç a les dades quantitatives i en canvi els segons perceben la diferència entre dur a

terme estudis qualitatius i reconèixer que els programes siguin de qualitat.

3.5.4.3.1. La perspectiva dels professionals de les indústries vinculades a la televisió

Segons les afirmacions destacades per aquest col·lectiu i tal com recullen Greenberg i

Busselle, "la qualitat vol dir grans audiències pels programes televisius. Qualsevol altra
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mesura de la qualitat és subjectiva"446. Altres indicadors de la qualitat apuntats són: el

que siguin considerats com programes "populars" (high profile), amb això es refereix als

programes dels quals se sap que tenen molta audiència. De dos programes amb la

mateixa audiència real, el que és percebut com el que més es mira, és més valuós; altres

indicadors son l'atenció al programa o la familiaritat.

En altres ocasions aquests professionals parlen de la qualitat com un argument de venda

de cara als anunciants; aleshores la qualitat es converteix en un "afegit" al programa. Per

exemple, un executiu de l'empresa Mediamarc Research parla de la qualitat que

s'atribueix a un programa que és més desitjat: "...els publicistes entenen que les grans

audiències són bones, però no volen ser associats amb un programa de baixa qualitat

(...), aleshores les agències publicitàries venen programes amb audiències baixes dient a

l'anunciant que encara que els ratings siguin baixos, la qualitat és elevada"447. Uns altres

afirmen també en aquest sentit: "un publicista pot establir-se en una audiència més

reduïda si el seu anunci apareix en una cadena que és percebuda com de major qualitat o

que té una millor imatge".

La qualitat dels programes o de les cadenes és important per a aquest tipus d'executius

per la necessitat, arran d'una major competència entre les cadenes, de conèixer més

sobre l'audiència, quina és l'actitud que té davant els programes televisius, en el

convenciment expressat per Schafer de que "si la gent s'entusiasma per un programa,

seran més receptius als anuncis que hi surtin (...) Si un programa té un índex elevat de

recolzament o de preferència per part dels espectadors durant un període llarg de temps,

probablement és un programa de qualitat..."448. Per a aquest executiu la qualitat és una

qüestió redundant amb el fet que el programa sigui el preferit per l'audiència o un sector

d'aquesta. Aquest enfocament contrasta amb la recerca duta a terme al voltant de la

qualitat segons el criteri de l'audiència, on aquesta diferència entre la qualitat i

l'apreciació (veure capítol 3.5.2.3.3.). Per als professionals de les indústries vinculades a

la televisió, la recerca sobre l'audiència no té més valor que el de reforçar les dades

quantitatives sobre el consum televisiu.

446 op. at, ni.
447 Op. Cit. 172
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En definitiva, per a aquests professionals el paper de la qualitat en la televisió queda

resumit en el següent paràgraf: "El paper de les dades qualitatives és i serà el mateix que

als anys 40 i 50 (...), ajudar-nos a entendre les dades quantitatives. Mai substituiran les

dades quantitatives perquè unes mesuren allò que la gent diu i les altres allò que fan. Si

concorden, és més senzill mesurar allò que fan. Si les dades no concorden, és qüestió de

a veure qui cal creure... i et creus les mesures quantitatives. El que canviarà és la manera

com estem en contacte amb el públic... la recerca haurà de ser més específica i més

segmentada per aconseguir bona informació. Avui l'audiència està més fragmentada i,

per tant, la recerca haurà de ser més fragmentada per tal d'aconseguir informació més

acurada i fiable"449.

3.5.4.3.2. La perspectiva dels professionals de les televisions comercials/privades

Les televisions independents poden voler saber si les audiències consideren que un

programa té una qualitat elevada abans de comprar-lo. A causa del fet que les televisions

independents són unes grans compradores de programació, hi ha hagut una pressió per a

que facin una recerca prèvia sobre com les audiències perceben un programa abans de

llançar-lo al mercat.

Els directius de les televisions afirmen gastar-se molts diners per fer recerca qualitativa

sobre els seus programes. Segons un executiu sènior d'una d'aquestes televisions,

aquesta recerca qualitativa duta a terme consisteix en una primera recerca sobre

programes pilots, en la qual es pregunta a uns espectadors després d'haver visional un

programa pilot allò que els agrada o no dels personatges, de la història, el seu grau

d'atenció, l'estona en què l'han mirat, etc. Una segona recerca continua al llarg de la

temporada televisiva per tal de detectar elements específics que necessitin alguna

reformulació.

Aquesta informació es creua amb les dades proporcionades per Nielsen (educació, sexe,

ingressos, tamany de la llar, àrea geogràfica, característiques del cap de família, etc.).

"De tot això s'obté un conjunt d'informació de les avaluacions qualitatives i de la

448 Op.Cit.p.113.
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resposta quantitativa de l'audiència".

Malgrat utilitzar igualment els estudis qualitatius per conèixer l'apreciació de l'audiència

sobre determinats programes, els professionals vinculats a les televisions privades els

distingeixen de la qualitat dels programes televisius.

Per als productors "les mesures qualitatives avaluen la propensió de la gent a mirar un

programa. No és el mateix que dir que els programes siguin programes de qualitat...

diran. Això és teleescombraries, però és deliciós. Un gènere sencer pot no ser de gran

qualitat però un programa concret d'aquest gènere pot ser jutjat com excel·lent..."450.

3.5.4.3.3. La perspectiva dels professionals de la televisió pública

Sovint els professionals de la televisió pública utilitzen els serveis i les anàlisis dutes a

terme per empreses d'estudis de mercat per conèixer la percepció de la qualitat per part

de l'audiència però es considera que els objectius dels programes han de ser diferents. En

el cas dels professionals de la televisió pública, la consideració que fan dels estudis

qualitatius és en termes de valoració per part de l'audiència de la noció de qualitat de la

cadena, com si es busqués conformitat en l'audiència sobre la pròpia noció de qualitat.

En aquest sentit és significativa una de les aportacions recollides sobre la noció de

qualitat a la televisió pública - en concret es parla de la PBS - on s'afirma que "no pots

deixar decidir als espectadors el que és la qualitat. Has de definir la qualitat i després

preguntar a la gent quant t'hi has acostat".

Implícitament es reconeix que se sap allò que és la qualitat, que l'opció de decidir què és

i què no és qualitat és de la televisió i que, com a molt, a l'audiència se li demana que

ratifiqui l'opció proposada. En aquest sentit, la indagació sobre la qualitat que es fa des

de les televisions públiques és molt més tancada que la que es proposa des de les

televisions privades i els estudis de mercat, on es pregunta als espectadors sobre els

temes, el tractament, els personatges, etc. - amb finalitats comercials, evidentment - ,

però es fa una aproximació a l'audiència en termes "d'algú que sap coses que volem

AA9Op.Cit. 175
450 Op. Cit, p. 179.
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saber" i no "d'algú de qui volem que ens doni el seu consentiment".

3.5.4.4. Mètodes d'anàlisi sobre els criteris de qualitat dels programes televisius

utilitzats pels professionals

El mètode d'anàlisi utilitzat per a la identificació dels criteris de qualitat utilitzats pels

professionals, com en altres camps de la recerca o respecte de qualsevol altre objecte

d'estudi, té la seva influència en l'obtenció de les dades. Els treballs duts a terme sobre el

significat de la qualitat dels programes televisius segons els professionals utilitza dues

grans fonts d'informació:

- Per una banda hi ha una sèrie de treballs basats en entrevistes en profunditat amb

diversos professionals de la televisió on identifiquen els valors, temes, idees que

consideren definitoris de la qualitat dels programes televisius.

- Per una altra banda hi ha els estudis que es concentren en l'avaluació sistemàtica dels

formularis que s'utilitzen en els diversos certàmens per tal que els professionals

decideixin sobre els millors programes. L'àmbit dels premis, els certàmens, els

festivals televisius són uns espais on els professionals premien la tasca dels companys,

atribueixen valor a les seves obres i obtenen reconeixement interprofessional. En

aquesta atribució de valor i en la seva quantificació s'han localitzat items avaluadors

per poder parlar de la qualitat dels programes televisius.

La informació facilitada a través de les entrevistes és una informació de tipus qualitatiu,

sobre allò que els professionals, entrevistats per un "expert", manifesten considerar

d'importància, sobre allò a través del qual volen ser reconeguts i que es considera com el

seu criteri; en canvi, la informació proporcionada pel segon tipus de treballs és un

examen sobre allò que els professionals "realment" premien, sobre allò que en la pràctica

consideren que cal ser premiat. En aquestes ocasions, els professionals emeten un judici i

jerarquitzen uns ítems per sobre uns altres que potser en una entrevista haurien

equiparat.
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3.5.4.4.1. La qualitat "manifestada" pels professionals

Llevat d'alguns estudis inicials en els quals es treballa la noció de qualitat pels

professionals segons les àrees geogràfiques, com és el cas de l'estudi esmentat al llarg

d'aquest capítol de Blunder i Nossiter, la resta dels estudis conclouen amb la

identificació d'una sèrie de criteris bastant similars.

La qualitat com una variable geogràfica

En l'estudi de Blumler i Nossiter contingut en el document Research on the Range and

Quality of Broadcasting Services. A Report f or the Committee on Financing the BBC4*1,

Nossiter i Blumler presenten els seus estudis referits respectivament al cas anglès i a

l'americà, realitzats a partir d'entrevistes.

Aquest estudi mostra dues versions diferents de la qualitat segons el criteri dels

professionals que treballen a la televisió en funció de l'àrea geogràfica. Segons aquest

estudi, els productors dels EUA intenten maximitzar la seva audiència a través de

produccions cada vegada més sofisticades (personatges estrella, tècniques

cinematogràfiques, etc.) on l'objectiu no és la qualitat sinó l'obtenció d'audiències cada

vegada més grans. En concret, l'estudi de Blumler452 se centra a la televisió americana,

on la discussió sobre la qualitat remet als efectes del sistema publicitari i l'efecte dels

ratings sobre la producció. L'opinió de Blumler és que l'èmfasi del sistema en la

competència pels ratings restringeix "els tipus de qualitat dels programes que es poden

assolir".

Tal com afirmen Greenberg, Albers, Busselle, LaRose i Litman453 això està en oposició

directa amb la situació que Nossiter descriu sobre la Gran Bretanya "on la qualitat és

451 Aquest document va ser encarregat pel Centre for Television Research al 1986 amb l'objectiu
d'identificar formes alternatives de finançament per proveir la televisió de varietat i de qualitat. London;
Her Majesty's Stationary Office (HMSO), 1986.
452 Titulat Television in the United States: funding sources and programming consequences contingut en
el mateix document.
453 Greenberg, B.S., Albers, R., Busselle, R., LaRose, R i Litman, B. A Production, Technological,
economic and audience factors in assessing quality in public service television, publicat en la revista
Studies on Broadcasting, n°27, 1991.
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presumptament la meta i el tamany de l'audiència el resultat inevitable de la qualitat."

Segons Blumler, els professionals americans tenen dificultats per parlar sobre els

estàndards de la qualitat en abstracte. La qualitat és sovint equiparada amb "agradar i

mantenir una gran audiència" però no amb estàndards clarament articulats, siguin

tecnològics o de contingut. Blumler afirma que la televisió americana està guiada per la

competència per l'audiència i cita com a representatiu de "l'obtenció de qualitat" l'alt

nivell del valor de l'entreteniment, els programes de notícies lúcids i encertats, magazines

punyents i talk shows del dissabte a la nit i el tractament de temes socials en les tele-

movies. Això és una lloança dèbil tenint en compte la manca de preocupació per la

qualitat expressada independentment dels ratings.

Els resultats de Blumler indiquen que els productors de la televisió americana tenen

dificultats per parlar de la qualitat en abstracte, que estan més interessats en la quantitat

de l'audiència que en la qualitat dels programes per se i que els valors superficials i

l'entreteniment són les preocupacions principals.

Cinc anys més tard, es porten a terme un parell d'estudis a partir d'entrevistes amb

professionals que treballen a la televisió, en el marc d'una recerca feta en paral·lel al

Regne Unit, els Estats Units i Suècia sobre la qualitat dels programes televisius segons el

punt de vista dels professionals per tal de trobar criteris sobre la qualitat que tinguessin

un reconeixement internacional454.

L'objectiu d'aquests treballs era analitzar com els professionals conceben i avaluen la

qualitat dels programes televisius amb el convenciment que cada persona involucrada en

el procés de producció de programes ha interioritzat algunes idees sobre el significat de

la qualitat. Segons el rol i les preferències personals, la qualitat s'expressa en termes que

van des de l'excel·lència tècnica a la significativitat cultural.

Els estudis es refereixen als casos americà i anglès respectivament amb el referent proper

i contrastat dels primers estudis duts a terme per Blumler i Nossiter455. Albers i Leggatt,

454 Aquests estudis són recollits en els capítols de R. Albers "Quality in television from the perspective of
the professional programme maker" i de T. Leggatt "Quality in television: the views of professionals" a
ISHDCAWA, S. (1996: 145-167 i 101-143).
455Cal remarcar, pero, que l'estudi que fa Leggatt, a part de comentar les especificitats del Regne Unit,
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els seus autors, acaben proposant diferents tipologies sobre el significat de la qualitat per

als professionals que quedaran reformulades en aquest capítol.

Pel que fa a les entrevistes amb els professionals, el que resulta més rellevant del seu

estudi és l'oberta oposició dels professionals entrevistats als resultats obtinguts per

Blunder. Aquests professionals van manifestar la dificultat de parlar de la qualitat en fred

però a mesura que es van desenvolupar les converses quedava clar que cadascun tenia

una idea personal sobre el significat de la qualitat.

A l'inrevés que els resultats de Blumler i Nossiter, Albers va trobar aquests professionals

perfectament capaços d'articular uns estàndards personals sobre la qualitat i també els va

trobar interessats a aconseguir aquesta qualitat en la seva àrea de producció.

Les tipologies establertes a partir de les entrevistes amb els professionals

1. En l'estudi d'Albers es posa de manifest el fet que segurament hi ha tantes

perspectives professionals sobre la qualitat dels programes televisius com professionals hi

ha involucrats en la realització d'un programa. Existeix el reconeixement general de la

dificultat de definir la qualitat; gairebé tothom va afirmar que la qualitat era quelcom

altament subjectiu i que la seva avaluació es feia en funció de l'experiència, el gust i les

preferències personals.

Malgrat que cap dels professionals utilitza un marc de referència específic per avaluar la

qualitat, a mesura que es desenvolupen les entrevistes cadascú respon de manera diferent

a la pregunta però s'observa que emergeixen algunes nocions paral·leles.

Determinants de la qualitat: Albers agrupa els estàndards esmentats pels professionals

en cinc categories generals:

- Elements de la forma, (recollits en el capítol 3.5.3.3.);

Elements del contingut, (recollits en el capítol 3.5.3.2).;

és en alguna mesura posterior, malgrat el fet que es publiquen al mateix moment en l'estudi d'Albers
referit al cas americà; Leggatt coneix l'estudi d'Albers quan redacta el seu capítol perquè aprofita
algunes de les seves aportacions però també en rebat unes altres, de manera que l'estudi d'Albers
engloba els estudis anteriors (de Nossiter, 1986 i de Blumler 1991) i també els estudis coetanis.
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- Artisticitat (artistry), (recollit en el capítol 3,5.3.4.);

- Aproximació a i efecte en l'espectador,( recollit en el capítol 3.5.2.3.2.);

- Èxit empresarial/comercial, (recollit en el capítol 3.5.2.2.).

En l'estudi que fa Albers sobre la qualitat dels programes televisius, els quatre primers

elements formen part explícitament dels programes (la forma, el contingut, la interrelació

entre forma i contingut i alguns elements de la manera com es planteja la relació amb

l'espectador) i el darrer fa referència als resultats obtinguts pel programa a nivell

d'audiència, amb la qual cosa aquest element deixa de ser un element que formi part de

les característiques del programa.

2. En l'estudi de Leggatt, les característiques que defineixen els programes de qualitat

han estat agrupades, sota els següents encapçalaments:

- Habilitats professionals (craft skills), que engloba tota una gamma d'habilitats

tècniques i professionals (recollides en l'apartat 3.5.3.3.3.);

- Recursos i valors de producció; (recollides en l'apartat 3.5.3.3.3.)

- Característiques dels programes (recollides en l'apartat 3.5.3.2.);

- Característiques dels professionals, entre les quals es troben la claredat en l'objectiu i

la passió (u 3.5.3.2.3.) i

- Reacció de l'audiència (a 3.5.2.2.).

D'aquests cinc ítems que Leggatt distingeix, tres fan referència directament a l'àrea de

producció del programa, un a l'audiència i un de més general als programes. En aquest

estudi sorgeixen amb especial èmfasi aquells trets vinculats a la producció i als aspectes

tècnics dels programes en la definició de la qualitat televisiva.

Permeant les categories identificades es troben idees com la innovació, l'originalitat i el

risc. Aquestes idees, però, estan tractades de manera separada i l'efecte és que donen una

dimensió extra a les categories; no són tan importants en si mateixes sinó que reforcen

les altres.
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Dels cinc encapçalaments distingits per Leggatt de les característiques dels programes de

qualitat segons els professionals, només una fa referència explícita a les característiques

dels programes televisius; la resta fa referència a l'àmbit específic de la producció i dels

productors. Implícitament hi ha present la reivindicació per part dels professionals de què

la qualitat dels programes va lligada inevitablement a unes condicions mínimes - de

recursos i de professionalitat - dels professionals que hi intervenen.

L'anàlisi final de Leggatt, després d'avaluar les diferències entre les nocions de qualitat

segons els professionals esmentades pels diversos estudis, proposa un breu test sobre el

valor de les categories que han sorgit del seu estudi456.

D'aquests dos estudis és possible destriar aquelles categories que es refereixen

explícitament a la qualitat dels programes i separar-les d'aquelles que són exteriors als

programes però que per als professionals formen part de la qualitat del programa:

1. Característiques dels programes:

- La forma

- El contingut

- La interrelació entre forma i contingut (artistry)

- Els recursos i els valors de producció

- La manera d'adreçar-se a l'espectador

2. Característiques externes als programes:

- Característiques dels professionals

- Èxit comercial, reaccions de l'audiència.

456 Proposa les següents deu preguntes per identificar i avaluar la qualitat dels programes: Les habilitats
professionals involucrades en la realització del programa, han estat d'alt estàndard?; El programa ha
tingut els mitjans adequats? ; És seriós i veraç?; És rellevant per les preocupacions/ Els problemes
actuals?; La narració toca les emocions de l'espectador?; Provoca la curiositat/ o la reflexió?; Tenia el
professional un objectiu clar? Ha lluitat per fer-lo realitat?; Ha tingut la passió/ El compromís que dóna
energia al programa?; El programa és innovador, original, arriscat?; Com ha reaccionat l'audiència al
programa - en termes d'apreciació i de número? Afegeix dues qüestions suplementàries: té el programa
una dimensió extra, una "patada" (kicker in the side)! És apropiat per al seu context cultural?; té allò
indefinit que el fa art creatiu?
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- Apreciació de l'espectador

Aquests són els paràmetres que, teòricament, i segons els professionals que treballen a la

televisió, caracteritzen els programes de qualitat.

3.5.4.4.2. La qualitat premiada pels professionals

Els premis constitueixen un àmbit important per als professionals perquè és on es

manifesta el reconeixement i es premia la tasca realitzada pels companys de professió.

Premiar un programa comporta fer una sèrie de judicis de valor respecte a uns programes

a partir d'uns criteris prèviament establerts.

Així com quan es parla de la qualitat a nivell teòric s'entra en un terreny que esdevé

necessàriament subjectiu, i en el qual per tal de poder explicitar el seu contingut un està

forçat a relacionar allò que normalment "reconeix" però que no sap ben bé com explicar,

quan la qualitat esdevé un criteri per premiar un programa en comptes d'un altre és

irrenunciable haver d'especificar els valors que guien les eleccions fetes i jerarquitzar-les.

Aquest és el cas dels premis437.

Blumler, Brynin i Nossiter458 parlen de l'actuació en dues competicions internacionals

com una mesura de qualitat "tolerablement objectiva" (tolerably objective). A causa del

fet que els professionals intenten, en part, guanyar premis, aquests autors consideren

raonable afirmar que allò que les competicions valoren pot donar algunes indicacions

sobre allò que els professionals intenten aconseguir quan fan els programes. L'actuació

en les competicions sovint és utilitzada pels individus i les organitzacions com una

457 Quan la qualitat queda introduïda en els ordenaments jurídics amb objectius diversos també esdevé
necessari especificar en què consisteix per tal de poder justificar les decisions preses posteriorment. Per
exemple, quan el govern francès ha de distribuir els impostos per tinença d'aparells televisius, o premiar
el "cinema de qualitat" es genera un debat en diversos sectors de la societat sobre la substantitvitat de la
qualitat. El cas anglès és un bon exemple de com la introducció de la qualitat dels programes televisius
com a condició per a la renovació de les llicències de les cadenes de televisió genera un debat al si de la
societat anglesa (centres de recerca, professionals, televisions, etc.) per tal de poder identificar
paràmetres útils per discriminar allò que sí que és qualitat d'allò que no ho és. El cas canadenc dóna un
exemple també de com, a partir de la introducció de la paraula qualitat en els textos legals referits a la
programació televisiva, obliga els òrgans que han de desenvolupar els ordenaments a dotar de contingut,
en aquest cas en un sentit ben diferent, que és el de la nacionalitat canadenca.
458 A Research on the range and quality ofbroadcastig services, 1986.
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mesura de la qualitat i de la credibilitat.

Per tal que els diversos membres del jurat avaluïn els programes de manera equilibrada,

cal especificar uns paràmetres de referència comuns. L'estudi dels formularis que

s'utilitzen per puntuar els programes dóna una mesura de la "qualitat" premiada en els

programes, on el jurat està obligat a prioritzar uns criteris per sobre uns altres i a

assignar-los un valor.

La comparació de criteris utilitzats en aquestes competicions permet veure si s'utilitzen

estàndards i criteris similars o diferents a l'hora de fer els judicis. El grau de similitud

entre els paràmetres utilitzats en l'avaluació de la qualitat al llarg dels diversos festivals

pot ser un indicador de la rellevància o de la força d'una determinada característica.

L'estudi de la qualitat premiada als certàmens televisius ha estat duta a terme a través de

l'anàlisi dels formularis utilitzats per valorar i per premiar finalment els programes

televisius. En un primer estudi exploratori, publicat al 1991, s'avaluaven els criteris

utilitzats en tres premis com una mesura d'avaluació externa459. Posteriorment, en el

marc de la recerca duta a terme pel Centre de Recerca Teòrica de la televisió japonesa

(NHK) es va ampliar aquest estudi a dotze certàmens d'abast local, regional, nacional i

internacional i es va realitzar una tasca important d'avaluar les diferents qüestions que

són formulades als professionals per tal de poder ubicar-les en marcs més amplis

d'avaluació de la qualitat dels programes televisius460.

Hi ha centenars de competicions i de premis des dels Emmies, a nivell de tot EUA, fins

als premis locals per als programes de les televisions locals per cable. Per tant, en el

disseny d'aquesta investigació va ser precís reconvertir les escales utilitzades en els

formularis de cada competició per tal de poder fer els resultats comparables. Deu de les

dotze competicions utilitzen diversos tipus d'escales numèriques per avaluar els

459 Greenberg, B.S., Albers, R., Busselle, R., LaRose, R., Litman, B.: "Production, Technological,
Economic and Audience Factors in assessing Quality in Public Service Television", publicat en el n° 27
de la revista Studies of Broadcasting, NHK, 1991.
460 Albers, R.: "Quality in television from the perspective of the professional programme maker",
publicat a Quality Assessment of Television, pp. 101-143. L'estudi definitiu es publica al llibre de
ISHKAWA, S. (1996) signat només per Albers, amb la qual cosa no és agosarat pensar que és aquest
autor qui va realitzar la part de l'article corresponent a aquesta qüestió l'any 1991.
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programes i dues són obertes. Albers reconverteix les escales i divideix els criteris en tres

gran àrees:

- Criteris que fan referència al contingut. Aquests són elements del programa

relacionats bàsicament amb el tema (significativitat, originalitat, autoritat, cura en el

tractament dels fets, etc.).

- Criteris que fan referència a la forma. Aquests són elements del programa que fan

referència a les habilitats professionals (camera, il·luminació, àudio, direcció, etc.).

- Interacció de la forma i el contingut. Aquests són elements del programa relacionats

amb "l'art" o la "creativitat" involucrades en fer la televisió (qualitat artística,

creativitat, presentació, claredat del missatge, etc.).

En general es reconeix la necessitat de dominar el format segons el contingut i s'afirma

que és la interacció entre la forma i el contingut la que produeix l'art o la creativitat. La

categoria que reformula Albers sobre la interacció entre forma i contingut esdevé

fonamental i definidora de la interrelació en el procés creatiu.

A causa d'aquest fet, es parla dels mitjans "apropiats" o de "l'adequació" entre els

mitjans professionals i tècnics de què es disposa per la realització d'un programa i els

objectius perseguits pel que fa al tema concret. En aquest sentit hi pot haver un

programa extraordinàriament ben realitzat amb molts mitjans i molt pressupost en el qual

el tema esdevé irrellevant o que té un tractament pobre que desmereix els mitjans tècnics.

I a l'inrevés, és possible que un programa fet amb molt pocs mitjans tingui una

excel·lència notable a nivell del contingut.

La interpretació dels percentatges obtinguts en la recerca duta a terme per Albers són el

resultat de transformacions d'altres paràmetres:

1. El percentatge de categories codificades com a forma (F) és interpretada com un

indicador de la importància relativa de les habilitats professionals o l'estil.

2. El percentatge de categories codificades com a contingut (C) és interpretat com un

indicador de la importància relativa de la substància o el tema.

3. El percentatge de categories codificades com a interacció de forma i contingut (I) és
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interpretada com un indicador de la importància relativa de la qualitat artística.

4. La suma del percentatge de les categories codificades com a forma i el percentatge

de categories codificades com a interacció de forma i contingut (F+I) és interpretada

com un indicador de la importància relativa del muntatge.

5. La comparació del percentatge de F+I amb el percentatge de C és interpretada com

un indicador de la importància relativa de com el programa està muntat respecte al

tema del programa.

Com a resultat de l'anàlisi de la qualitat premiada pels professionals de la televisió, el

factor més important en l'avaluació de la qualitat del programa és la "qualitat" de les

habilitats professionals involucrades. Es remarca també la importància de la interacció

entre forma i contingut. La dada més significativa és el baix percentatge dels paràmetres

referits al contingut, que és el paràmetre que rep menys atenció. Tot plegat indica que la

mesura principal d'aquestes competicions no és el tema i el que mesuren és més un reflex

del les habilitats professionals i Partisticitat que del contingut i poden reflectir una major

preocupació per l'estil que per la substància461.

S'ha esmentat abans el fet que dos dels premis avaluats en aquest treball de recerca dut a

terme per Albers són premis que no tenen un formulari estructurat i tancat per avaluar la

qualitat dels programes i que són precisament els premis més codiciáis als Estats Units.

Es tracta dels National Emys for Sports, News, and Documentaries i el George Foster

Peabody Awards. Els Emys són uns premis altament valorats pels professionals perquè

representen el judicis fets pels experts. Albers comenta que existeix una sensació estesa

del valor que atorga a la qualitat el treball d'un professional "quan és escollit per altres

professionals molt prestigiats i reconeguts".

Pel que fa al George Foster Peabody Award, considerat com el reconeixement més

prestigiós en el camp de la televisió, evita deliberadament el procés d'avaluació

"professional" característic dels altres premis estudiats. Tal com afirma Albers, en els

461 Aquesta conclusió remet a una concepció de la qualitat oposada a la noció de qualitat que aplica
l'audiència en la seva anàlisi de la qualitat dels programes televisius en funció del gènere. L'audiència
reconeix una major qualitat en els programes informatius (seriosos), com els noticiaris, que en principi
no comporten cap dificultat des del punt de vista tècnic (camera fixa i plans fixos).
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Peabody Awards no hi ha cap intent de reduir l'avaluació de la qualitat d'un programa a

un procés ordenat i quantificat. Potser és precisament aquest procés d'avaluació externa

no estructurat i no professionalitzat el que dóna el prestigi a aquest reconeixement en el

qual els jutges de la qualitat no són professionals del mitjà sinó mestres, acadèmics,

educadors, periodistes o advocats.

Més que els criteris específics avaluadors i les categories, el Board dels Peabody valora

els programes des de la perspectiva del seu mandat primigeni, és a dir, l'acompliment

distingit i meritori del "servei públic" en la ràdio, la televisió i el cable. El director dels

Peabody Awards, entrevistat per Albers al 1990, emfatitza que aquests premis no es

donen simplement en funció de l'excel·lència tècnica, sinó pel guió, la construcció i

especialment per l'efecte conjunt que un programa té en l'espectador. "Hi ha alguna cosa

més enllà de l'origen i la composició dels programes, més enllà d'entendre com es fan els

programes, que és el que guia el comitè dels Peabody en les seves eleccions. L'alt nivell

de professionalitat no és suficient però els estàndards d'excel·lència s'han de donar per

descomptat i no ser examinats minuciosament pels experts (...), l'excel·lència és un

producte de la creativitat i això és identificable encara que és indescriptible". Reinhardt,

un dels membres més antics del comitè, sosté que els experts professionals no són els

millors jutges de la qualitat dels programes.

L'afirmació de Reinhardt corrobora la idea esmentada al llarg d'aquest capítol i les

conclusions que es poden extreure de la concepció de qualitat dels programes televisius

segons els professionals: les seves valoracions no són les millors per avaluar la qualitat

dels programes des de la perspectiva del servei públic de televisió.

Aquesta idea esdevé encara més important si se la posa en relació amb una de les

conclusions extretes de les recerques dutes a terme pels acadèmics sobre la qualitat dels

programes televisius. Com s'ha vist, no són pocs els autors que, davant la dificultat

d'establir barems de qualitat dels programes televisius (Ishikawa o Rosengren i Hillve)

acaben identificant el col·lectiu dels professionals com aquell que està en millor posició

per identificar criteris sobre la qualitat televisiva, amb el que comporta l'anàlisi dels

criteris utilitzats pels professionals.

Aquesta conclusió adverteix sobre els efectes d'una excessiva professionalització en la
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definició de la qualitat televisiva, com el que ha passat en la deontologia dels mitjans i,

especialment, en la deontologia de la informació, en la qual un determinat col·lectiu ha

monopolitzat els temes que guien l'elaboració dels codis deontologies sense entrar en

l'anàlisi de pressupòsits fonamentals sobre els gèneres informatius i els valors en què es

basen, que alguns autors des d'altres disciplines sí que denuncien.

3.5.4.4.3. El cas dels crítics televisius

L'apreciació dels programes per part de la crítica especialitzada és un dels factors

esmentats en diverses recerques com a elements definitoris de la qualitat (Ellis,

Thompson, Korte, Albers), Per a una definició dels criteris utilitzats pels professionals

per parlar dels programes de qualitat, si aquests esmenten el reconeixement de la crítica

esdevé de gran utilitat analitzar els criteris que alhora utilitzen els crítics televisius en les

seves avaluacions dels programes.

Els crítics televisius són un col·lectiu que, en la seva pràctica diària, fan judicis més o

menys directes sobre la qualitat dels programes televisius. Aquests judicis sobre la

qualitat no són només un judici més que representa una concepció addicional sobre la

qualitat dels programes televisius, sinó que és un judici particularment observat tant per

part dels professionals de la televisió, dels seus directius, com per part de les audiències.

En aquest sentit i recollint les observacions d'Ellis del capítol anterior, un dels feedbacks

més esperats pels professionals sobre la seva tasca, a part dels reconeixement que suposa

rebre algun premi, és la crítica rebuda pels crítics televisius. L'anàlisi de les crítiques pot

proporcionar informació sobre les característiques que els crítics utilitzen en l'anàlisi dels

programes i indirectament en la manera en què els professionals poden conformar la seva

tasca per complir les expectatives dels crítics.

Hi ha poca recerca duta a terme sobre les anàlisis dels crítics televisius sobre els

programes. Albers, en la seva voluntat d'identificar els criteris utilitzats pels crítics

televisius en les seves valoracions de la qualitat, utilitza un primer estudi dut a terme per

Newcomb sobre la crítica de la televisió als Estats Units. Aquest estudi conclou que la

crítica televisiva americana té poca consistència o orientació sistemàtica; algunes sèries
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televisives han estat preses seriosament per la crítica i considera que la riquesa i la

complexitat assolides pels programes mostren una maduresa del mitjà televisiu que

mereix una crítica d'una qualitat més alta; finalment, observa que l'actitud dels crítics

televisius és la d'autoproclamar-se com a protectors del consumidor davant la futilitat del

mitjà, com si implícitament els crítics assumissin la banalitat del mitjà, la inconsistència

dels seus continguts i en volguessin protegir l'espectador.

La majoria de la crítica és més descriptiva que analítica, amb èmfasi en els personatges, la

història, les localitzacions, l'actuació i generalitzacions sobre la qualitat que es

manifesten en adjectivacions del tipus "magnificiència", "fantàstic", "expectatives

acomplertes", etc. En una actitud elitista i menyspreadora envers l'audiència, es dóna

l'explicació al fet que la crítica va adreçada a les audiències, que "s'interessen

principalment en la història i els personatges".

Amb aquests resultats, Albers es proposa dur a terme una anàlisi una mica més

sistemàtica sobre la crítica televisiva i elabora una metodologia pròpia consistent a

tractar cada article com una unitat d'anàlisi amb referències analítiques o descriptives

referides a certes característiques dels programes televisius. Codifica aquestes

característiques en cinc categories, tres analítiques (semblants a les que regeixen l'anàlisi

dels premis) i dues descriptives (en referència a la història, als personatges, etc.).

1. Referències al contingut. Es refereixen principalment al tema: significativitat, unicitat,

acuracitat, rellevància, etc.

2. Referències a la forma, en referència als oficis de la televisió: fotografia, so, guió, etc.

3. Referències a la interacció entre forma i contingut (a "l'art" de la televisió):

creativitat, "artisticitat", textura, etc.

4. Referències a la història o als personatges de la història, que pot incloure: què passa,

protagonistes de les accions, què diuen, qui són, on van passar els fets, per què van

passar, etc.

5. Referències a la qualitat de conjunt del programa (si estableixen un referent, premis o

guardons rebuts, etc.).
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La conclusió final de l'anàlisi d'Albers confirma l'afirmació de Newcomb de què la

majoria de la crítica és més descriptiva que analítica. Sembla que els crítics són més

específicament analítics quan es tracta de programes televisius de no ficció (magazines

informatius, documentals) i remarca, igual que Newcomb, el fet que alguns programes de

ficció televisiva mereixen unes anàlisis més serioses per part dels crítics462.

3.5.5. Resum del capítol

L'àmbit dels programes televisius és l'àmbit que, en la mostra analitzada, ha merescut, de

llarg, més atenció per part dels diferents investigadors sobre la "qualitat televisiva". Els

discursos que avaluen la qualitat dels programes televisius es poden classificar en dos

grans tipus:

1. Per una banda, els discursos que avaluen la qualitat dels programes televisius en funció

de criteris externs als programes i al mitjà i que per tant són fruït d'un determinat context

cultural i social d'avaluació. En aquest sentit, alguns discursos avaluen la qualitat dels

programes televisius a través de la consideració de la funció informativa de determinats

programes i, aleshores, es construeixen una sèrie d'índexs per a la valoració del grau en

que s'aconsegueix complir aquesta funció. Alguns dels índexs són el de la "qualitat

descriptiva" de la informació, la "informativitat" o la "objectivitat" i s'analitzen a partir

de la identificació d'una sèrie d'indicadors referits a la factualitat (veritat i rellevància) i a

la imparcialitat (equilibri i neutralitat). Aquests índexs utilitzen per a la seva aplicació les

referències a la realitat que es fan en els programes i les comparen amb la realitat.

462 Malgrat l'escassetat i pobresa de referències analítiques, Albers elabora un llistat de les categories i
adjectivacions utilitzades pels crítics en els seus articles. Pel que fa als elements de la forma, recull
elements i terminologia que fan referència a la qualitat del so (efectes simbòlics del so, música obsessiva
i hipnòtica, veus úniques, silencis efectius), respecte a l'escriptura (evolució dels personatges, riquesa del
diàleg, paraules subestimados), el casting, la cinematografia (que estigui ben rodat, moviments furtius de
la camera, èmfasi de la camera, moviments apropiats i lírics de la camera, imatges normals filmades de
manera sinistra), l'edició (es parla de ritme líric, ritme que exigeix paciència, snappy pace, mock-erotic
montage, duració de les preses apropiada, barreja de pans i zooms), grafisme i sobre l'audiència en viu.
Pel que fa als elements del continguts parlen de la història/guió (en termes com irreverent, arriscat,
dinàmic, estrany, ric, vague, absurd, ressonant, exquisit, refrescant), sobre el tema (amb referències als
fets, història fina, els detalls, si es tracta d'una peça lúcida, si utilitza bona documentació). Pel que fa a
la interacció entre forma i contingut, esmenta la narració (si és original, plausible, creativa,
idiosincràtica, o "texturada") i de la sensació d'autenticitat.
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Altres discursos valoren la qualitat dels programes televisius en termes econòmics i

equiparen la "qualitat" a l'eficàcia, a l'èxit empresarial i/o comercial, a la consecució

d'elevats índexs d'audiència o a la construcció d'una determinada imatge de la cadena,

que és un criteri indirectament econòmic perquè reverteix en la captació d'audiència i en

la inversió publicitària.

Una altra perspectiva de valoració de la qualitat dels programes televisius és l'ètica. Des

d'aquesta perspectiva es fan dos grans tipus de discurs: per una banda una sèrie de

discursos que plantegen un contingut substantiu de la qualitat en funció de la relació que

els programes estableixen i construeixen amb l'espectador. En aquest sentit es parla de

criteris de qualitat vinculats a la millora del flux de la comunicació que els programes

estableixen amb l'audiència, al tipus de consum que es proposa des dels programes, a

l'estímul de reflexions i de pensaments sobre qüestions que afecten l'espectador o a la

fiabilitat que els espectadors atorguen als programes. Es tracta d'una perspectiva

fonamentalment ètica respecte l'espectador, acceptant i respectant la seva complexitat i

les seves preocupacions més enllà de la perspectiva del consum.

Un altre tipus de discurs que es planteja inicialment des de la perspectiva ètica però que

ha tingut posteriorment aplicacions econòmiques, és la que partint del rebuig a la

consideració dels espectadors en termes d'audiències i en l'intent d'identificar els

conceptes i les valoracions que fa l'audiència sobre la qualitat dels programes televisius,

utilitza els índexs d'apreciació com a mesura. La filosofia de partida és la que aplica el

govern francès en la seva fórmula per al repartiment de la redevance, (l'impost televisiu),

en la que considera que s'ha d'avaluar la qualitat dels programes televisius a partir de la

valoració d'un comitè d'experts i també de la valoració que en fa l'audiència; a partir

d'aleshores es comença a desenvolupar la recerca sobre índexs d'apreciació, que

s'equiparen a la qualitat dels programes televisius segons l'audiència.

Altres estudis posteriors continuen en la tasca d'identificació dels criteris de qualitat que

l'audiència atribueix als programes televisius. Els principals resultats apunten al fet que

l'audiència no equipara la qualitat dels programes televisius amb l'apreciació, i que la

qualitat dels programes és dependent del gènere; concretament del grau d'atenció

requerit per mirar el programa.
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