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ecorde que, abans, quan en te-
rritori casolà o veïnal, sorgia la
disputa sobre l’autoria de
qualsevol malifeta infantil (el

trencament d’un objecte, la pèrdua d’un
altre, una baralla...), el fet més habitual era
que cadascun dels implicats en culpara
l’altre de ser el causant de la malesa i que
no s’avançara res en  la solució del conflic-
te. Aleshores sorgia, providencial, una veu
autoritzada que deia: «Au! Ja n’hi ha prou
del tema, el que ha passat és culpa del di-
moni». I aquelles paraules tenien un efec-
te balsàmic i oblidador de la renyina, i els
litigants es dirigien, absolts, cap a la pro-
pera trapelleria. 

Ara és temps de fallida. D’enfonsa-
ments en tots els camps. Però, el que més
ens preocupa i ens ocupa és la situació de
crisi econòmica que ens ofega. Crisi veri-
nosa. Ningú confessa ser-ne el causant. O
tenir-ne alguna culpa. Al contrari, fa anys
que estem escoltant els responsables de la
cosa pública acusant-se, els uns als altres
de ser els causants de la situació de catàs-
trofe. A més a més, les acusacions són
agressives, amb intenció de destruir. Quo-
tidianament. Les reprovacions, fetes en els
mitjans de comunicació, són tan reiterati-
ves que fan ois i són ja, fins i tot, avorrides.
Mai van acompanyades de propostes de
caràcter constructiu, de sinèrgies, de re-
mar en la mateixa direcció. La qual cosa,
donava la gravetat de la situació, sembla
l’única via que mana el trellat. I no es fa.

Quasi tots els dies ens trobem amb la
notícia d’una nova calamitat en la qual
està immers el destí de tantíssimes perso-
nes i el de les seues famílies. Aquesta set-
mana la societat valenciana s’ha desper-
tat, un matí, amb la noticia  que la Justícia
declarava no ajustat a dret l’ERO que ha-
via fet RTVV feia uns mesos i l’obligació de
readmetre els 1.200 treballadors de Canal
9 acomiadats. I a la nit, es gitava amb la
bomba informativa del tancament de la
radiotelevisió valenciana.

Dir que la culpa de la situació de l’ens
públic valencià és del dimoni no es pot. La
situació a la qual s’ha arribat té culpables.
Igual no té noms i cognoms determinats,
però si que té culpables. Tots aquells que

al llarg de 24 anys han permès que la insti-
tució fora el reducte de l’amiguisme i del
nepotisme, engrossint, de manera inexpli-
cable, el personal fins als mil set-centes
treballadors. Són tots aquells que obliga-
ren i permeteren que la RTVV fora un niu
de manipulació informativa, de censura
de persones i d’idees. Són aquells que han
malbaratat els diners de tots els valen-
cians. 

La idea d’una televisió pública dels va-
lencians i per als valencians fou il·lusio-
nant. El seu esperit inicial d’aconseguir la
vertebració del territori, la cohesió social,
la defensa de la nostra idiosincràsia valen-
ciana amb els seus valors culturals, histò-
rics i patrimonials, enganxava. Sobretot,
perquè pretenia fer-se amb la nostra llen-
gua. I això si que era important en aquell
temps, en el qual era prou menyspreada. I
jo em vaig apuntar a aquell comboi tan
il·lusionant. I he sigut un espectador fidel
de Canal 9. Diari. I, a pesar de ser cons-
cient de tot el que abans els comentava
pejorativament, m’agradava escoltar les
notícies i l’oratge en la meua llengua i veu-
re, i escoltar, les cares i veus de la gent de
la meua terreta que coneixia i estimava:
Xelo Miralles, Xavi Blasco, Victòria
Maso, Llorenç Abril, Eduard Forés, el
meu benvolgut Ximo Rovira, els periodis-
tes esportius Miguel Angel Picornell i
Manolo Varó. I he conegut els estudis de
la RTVV i he estat entrevistat allí per raó
de la meua professió per aquell incompa-
rable periodista, José Ramón Lluch. I, en

l’actualitat, tinc amics allí que respecte i
estime: Josep Lluís Marín, lingüista, su-
pervisor i corrector dels textos que vostés
escoltaven als locutors de Ràdio 9 i acaro-
nador final de la puresa lingüística que
sempre m’he obligat tindre en tots els es-
crits que he publicat en la nostra llengua.

Per això visc aquestos dies amb desas-
sossec. En el moment d’escriure aquest
article, la situació és certament caòtica,
amb el Govern mantenint la postura de
tancament i els treballadors continuant
amb la programació i airejant la roba bru-
ta de tant anys. Per tot arreu brollen veus
demanat que no es tanque la RTVV. Jo
també, com a president de l’Associació
Cultural Iaraní (l’objectiu de la qual és la
promoció i patrocini de premis de poesia i
literatura en llengua valenciana), ho he
fet. Però com a ciutadà valencià jo no vull
més aquest tipus de televisió. No puc do-
nar suport al monstre en què s’ha conver-
tit per culpa de tants, que no del dimoni.
Estaré, una altra vegada, per aquella idea
inicial d’una televisió publica dels valen-
cians i per els valencians. Sostenible eco-
nòmicament i socialment. Amb voluntat
de servei públic i, el mínim possible –que
tampoc cal ser il·lús– sota el domini del
poder. Escrita i parlada en la meua estima-
da llengua i, si pot ser, amb cura fonètica
perquè no es perda. Tant de bo que quant
vosté llija aquestes línies s’haja trobat al-
guna solució. O que s’albire alguna llum.
La desaparició d’una televisió pública és
signe de gangrena política i social.

R

PER CULPA 
DEL DIMONI

Pasqual Molina

Anem fent!

esaparició per decret, decisió
política unilateral, mandat in-
negociable, aniquilació i silen-
ci absolut. El tancament de la

ràdio i televisió pública del País Valencià
és el darrer episodi del progressiu des-
mantellament de l’estructura administra-
tiva autonòmica. Perquè, i ara ja ho puc
dir amb la mateixa alegria amb la qual els
periodistes de Canal 9 han qualificat de
lladres a qui fins abans-d’ahir eren els

amos del carxofar; intocables, tot  podero-
sos, immortals.

El president de la Generalitat Valencia-
na no pinta «faba». Perquè aquesta deci-
sió, el tancament del millor instrument de
propaganda política creat per un govern
des que Joseph Goebbels organitzà el Mi-
nisteri de Propaganda de l’Alemanya nazi,
ha estat una decisió presa des del govern
de l’estat. ¿O és que oblidem que el País
Valencià està en mans de la hisenda es-
panyola amb un gravíssim problema de
finançament autonòmic que ens con-
demna, any rere any, a perdre gairebé
quasi 5.000 milions d’euros dels nostres
impostos que no ens són retornats ni en
inversions ni en suficients dotacions per
pagar els nostres serveis públics? Entre els
quals, la televisió, i també la sanitat i l’e-
ducació públiques.

Però hi ha més, perquè el País Valencià
és un laboratori on s’està experimentant
des de fa anys la implementació de políti-
ques on les majories absolutes de Partit
Popular han servit per cometre el saqueig

més gran de l’administració pública que
hem patit en dècades (seria interessant
que algú en fera el càlcul, perquè potser
ens hauríem de remuntar a la guerra de
successió del 1707). Ací la bombolla im-
mobiliària es començà a unflar amb l’arri-
bada d’aquell Eduardo Zaplana, que des
de Benidorm havia de posar el nom del
País Valencià en les agendes de tots els es-
peculadors de la terra. Tots ens han seguit
amb l’exemple. Atenció a les declaracions
dels dirigents de Telemadrid, que ja pen-
sen en tancar el servei públic de la seua
televisió, a l’espera de les conseqüències
que tinga el tancament de Canal 9. 

I ací ens trobem amb la pregunta ini-
cial. Serem un país sense opinió si no di-
mensionem adequadament que el tanca-
ment de Canal 9 respon a la inexistència
d’una opinió pública valenciana. Deia el
filòsof alemany Jürguen Habermas que
l’opinió pública d’un país està formada
pels components de la seua societat civil;
per les organitzacions que, al marge de
l’estat, poden situar els temes de debat a

l’esfera pública central, allà on es poden
introduir temes per tal que els polítics, els
mitjans de comunicació, i més recent-
ment els sondejos d’opinió, els recullen.
Però el problema és que la societat valen-
ciana no compleix cap dels requisits d’u-
na esfera pública moderna. No tenim mit-
jans de comunicació. ¿Canal 9 ho era?  No
es va permetre cap concessió per a la TDT
de mitjans que no foren afins al règim.
S’havia prohibit la recepció del senyal de
la TV3. D’altra banda, el nostre sistema de
representació política és necessàriament
millorable. Una barrera del 5 % que afavo-
reix els partits majoritaris, en un territori
amb quasi 4 milions d’habitants, i que ha
deixat fora de les Corts a milers de valen-
cians durant dècades. I, finalment, no te-
nim un sistema públic d’enquestes d’opi-
nió, un CIS autonòmic. Les enquestes que
es realitzen són privades i mai ixen a la
llum. Es guarden zelosament, negant-li a
la ciutadania la possibilitat de testar per
decisió pròpia l’estat de l’opinió pública
valenciana. És urgent reconstruir l’edifici
de l’esfera pública valenciana. Perquè
porta més de vint anys ensorrat. Anys du-
rant els quals hem estat un país sense opi-
nió.
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CANAL 9, UN PAÍS SENSE OPINIÓ

olia dir-vos que si us
serveix de consol, jo
també vaig passar, fa
ara molts anys, pel

mateix tràngol que esteu patint
tots vosaltres i, malgrat les adver-
sitats, vaig poder tirar endavant.
Mireu. Al juliol de 1989 vaig entrar
a treballar en Radio Nacional de
España a València, després de su-
perar unes proves d’accés, i allí
vaig estar fins que un ERO em va
enviar a l’atur. Això ocorria al ge-
ner de 1992.

Més tard, vaig intentar aconse-
guir un lloc de treball en Canal 9.

Però, «casualitats del destí», en les
oposicions de 1992 i 1995, em vaig
quedar «en portes» i sense plaça
després de l'entrevista. Tot i això,
arran d’aquelles proves, vaig ad-
quirir el dret a figurar en borsa.
Però, de nou, les «casualitats» em
van jugar una mala passada. En
comptades ocasions em van cri-
dar per a treballar en Canal 9, en
1992 per a formar part de l’equip
del programa efímer «Argu-

ments» i, en 1999, per a cobrir
substitucions en Ràdio 9. Per con-
tra, altres opositors que es troba-
ven per sota meu en la borsa i,
fins i tot periodistes que ni hi esta-
ven, van gaudir de totes les facili-
tats del món per a accedir a pres-
tar serveis en Canal 9 d’una forma
estable i continuada.
I, malgrat els entrebancs, vaig po-
der tirar endavant. Des del febrer
de 1994, sóc funcionari. He sigut

professor de valencià en l’Ivaspe i
corrector lingüístic de la Junta
Qualificadora. Entre el 2009 i el
2013 he publicat set llibres d'in-
vestigació sobre el bandolerisme
valencià del segle XIX. A més a
més, des del 2011 dirigisc la revis-
ta d’investigació «Cabdells» i, des
de la tardor del 2012, dirigisc i pre-
sente un programa «Paraules en
silenci» a Ràdio Pego, dedicat a la
poesia catalana. 

Si us serveix de consol, us seré
molt sincer. Sigueu forts i no defa-
lliu, perquè quan una porta es
tanca, se n'obrin cent.
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