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El futur de la televisió 

   

Som el 20 de novembre... de 2015 i continuem 

parlant de la televisió amb els mateixos prejudicis 

que el maig del 68, quan la televisió era un invent 

molt recent que tot just acabava d'entrar a les 

nostres vides i que, com tots els invents recents i 

potents, tenia la culpa de tots els mals. 

 

  

 A la tele tot és una merda!, se sent a dir el 

2015. 

 Serà a la teva. Què hi mires? 

 No, jo no la miro la tele. De fet, no tinc tele. 

 Ah, no en tens, no la mires, però saps que tot és 

una merda? 



 És que jo només miro sèries.  

  

“Només miro sèries” és el nou “jo no la miro mai, la 

tele”. Per aquest col·lectiu de gent, les sèries farien 

que la televisió es mereixés un gran elogi. Ens hem 

tornat bojos amb les sèries, ja ho sabeu. Però no. 

Quan ja estan a punt a punt, que dius: calla, ara 

parlaran bé de la tele, és quan et diuen: és que les 

sèries no són televisió. Són cinema.  

  

Avui m'heu demanat que parli del futur de la 

televisió. Per mi, el gran repte de la tele per als 

propers anys no és tecnològic. És de dignitat. És de 

respecte. És de reconeixement. És que ens 

comencem a treure el barret amb molts dels 

continguts televisius que consumim a través de la 

pantalla que vosaltres vulgueu. Moltes vegades 

comparo la tele amb el món del futbol. Per què 

molta gent n'està pendent, perquè tothom hi entén, 

per la pressió, perquè forma part de moltes 



converses. Doncs bé, a la tele li cal un Manuel 

Vázquez Montalbán. El que ell, i és evident que 

també altres, però sobretot ell va fer: crear un relat 

que dignifiqués el futbol. Que no et fes avergonyir 

perquè t'agradava l'opi del poble. Doncs bé, per la 

tele, l'altre opi del poble, calen Vázquez Montalbáns 

que construeixin un discurs que li doni el prestigi que 

crec que es mereix. 

  

Avui, doncs, no us parlaré de tdt's ni de plataformes, 

ni entraré en aspectes tecnològics, dels quals segur 

que en sabeu més vosaltres.  

Jo vull parlar de què ens hem cregut de tractar amb 

aquest menyspreu a la televisió. Per què aquesta 

desqualificació genèrica? Per què, salvant honroses 

excepcions, posem a fer crítica de tele a gent a qui 

no li agrada la tele? Ho faríem amb la música, per 

exemple? O amb la literatura? Amb el cine? Amb el 

teatre? Parlaríem, en alguns d'aquests gèneres, 

només dels llibres, de les pel·lícules o de les obres de 



teatre que ens fan caure la cara de vergonya? No ho 

faríem, oi? Aleshores, per què amb la tele, sí? Per 

què agafem la part pel tot? I només la part dolenta, i 

no la bona? 

  

Per què sempre aquest somriure de suficiència 

davant de la televisió? Per què aquesta superioritat 

moral? Jo porto 32 anys treballant als mitjans de 

comunicació. He estat molts anys a la premsa, uns 

quants a la ràdio i bastants a la tele. He treballat 

amb bons equips a tot arreu, però puc dir que la 

televisió és una indústria de producció de continguts 

on s'hi concentra una quantitat de talent, difícil de 

trobar en altres terrenys. I sí, hi ha programes 

pèssims. Hi ha programadors dolents. Hi ha cadenes 

infumables. Hi ha poc risc, a vegades. Hi ha prime-

times mimètics i previsibles. Hi ha defectes. Molts. 

Però hi ha tantes coses bones!!! Tantes, que el 

primer que hauríem de fer tots els que hi hem 

treballat o hi treballem és aixecar aquesta bandera. 

De la tecnologia ja hi haurà gent que se n'ocuparà. A 



nosaltres ens toca reclamar una mica de dignitat. De 

respecte. La tele són els programes, el talent, les 

històries que s'hi expliquen. L'amor amb què es fan 

molts programes. Tria'ls, busca. Remena. Com un 

llibre. O una pel·lícula. O un partit de futbol. O una 

exposició.  

  

  

Algú s'atreviria a dir tot el cine és una merda? O que 

tota la música és una merda? Algú s'atreviria en 

altres camps a agafar la part pel tot, com es fa a la 

tele? A dir que tots els llibres són una merda? Bé, 

això últim amb una excepció. Tots els llibres que 

escriuen periodistes que surten a la tele sí que són 

una merda. 

  

“Ja està tot inventat”, diuen els que no volen que 

s'inventi res de nou. I tot així, hi ha artesans que 

troben com explicar històries, com enganxar a la 

gent aprofitant el llenguatge àudiovisual. Ja està tot 



inventat. Als que diuen això els remeto a un article 

de Sergi Pàmies, a El País, de fa molts anys. 

Acceptem que fos veritat que ja està tot inventat, 

deia Pàmies. Des de quan? Des de l'1 de febrer de 

1958? Fa molt temps que se sent dir això, mentre es 

van inventant coses noves. 

  

“Abans tot era millor”, també se sent a dir. Sí, segur? 

Abans ja hi havia coses molt bones, és veritat. Però 

les crítiques a la tele, en conjunt, en global, com si 

tot fos un mateix paquet, una mateixa bossa 

d'escombraries, se sentien igualment en aquest 

“abans”. Potser els que érem millors abans érem 

nosaltres. Més joves. Més guapos. I ara del que 

sentim nostàlgia no és d'aquella tele, sinó d'aquell 

nosaltres que vam ser. Els que ara la critiquen, els 

que ara diuen que no la miren, o que només miren 

sèries, són els que d'aquí uns anys enyoraran la tele 

que es fa avui. 

  



El televisor -que no la televisió- ha anat perdent 

importància. Ja no és l'aparell únic sobre el qual es 

comença a edificar una casa. Ara hi ha pantalles que 

s'encenen per tot arreu. Podem estar amb tres 

pantalles a la vegada. El mòbil, la tauleta i la tele. I 

això ho hem de multiplicar per les tres o quatre 

persones que hi hagi a casa. Però encara hi ha 

programes, esdeveniments, que són capaços de 

reunir-nos davant de la tele per veure-ho i comentar-

ho en directe. El twitter ha ajudat a veure la tele en 

el moment que les coses passen. No veig que això 

hagi de canviar en un futur proper. Ens agrada ser al 

lloc on hi ha gent, ens fa sentir bé. 

  

La prova és que la tele, el 2015, encara continua 

tenint la culpa de tot. Que fàcil és culpar la televisió. 

Volem explicacions senzilles i la tele realment ho és 

molt. L'independentisme? Això és l'adoctrinament de 

TV3. Podemos? El Pablo Iglesias, que es passa tot el 

dia als platós (com si els altres polítics no hi 

anessin). La generació ni-ni: sí, clar, quins referents 



tenen a la tele. Gran Hermano, Gandía Shore. La 

llista seria molt llarga. El resum, 

televisió=manipulació. Com al maig del 68. 

Exactament igual. 

  

Els professionals de la televisió haurem de continuar 

preocupant-nos de produir bons continguts, de 

trobar la manera d'explicar històries. Però no ens 

hem de conformar amb això. Hem de reivindicar el 

mitjà amb orgull, perquè hi ha gent molt bona. 

Perquè s'hi fa un gran periodisme. I, mentrestant, 

anem buscant un Vázquez Montalbán, o dos, per 

crear el relat que la tele necessita.  

Visca la tele! Digna. 

  

 

 

 

 


