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Sorn al segle mi. ES una obvietat dir-ho? Potser si, pero no es- 

ta de rnés recordar-ho per si algú encara esta despistat, al m. 

El segle que tot just ha acabat ha viscut una transforrnació es- 

pectacular en rnolts aspectes. Nosaltres ens centrarem en el 

que ens han encarregat: els rnitjans de cornunicació i les rnun- 

tanyes. Abans, pero, de la transforrnació "cornunicativa", hi ha 

hagut la transforrnació dins I'arnbit de les infraestructures, 

sense la qual, com anirern veient al llarg de I'article, no haurí- 

ern pogut parlar d'evolució en el rnón de la cornunicació, so- 

bretot de desenvoluparnent relacionat arnb les rnuntanyes. 

A Catalunya, quan parlern de rnuntanyes és imprescindible 

mirar cap als Pirineus, la gran serralada que ha rnarcat bona 

part de la historia passada, present i segurarnent futura del 

nostre país. El 2002 és un any rodó, ja que es ret hornenat- 

ge a les rnuntanyes pirinenques per partida doble. Se cele- 

bra I'Any Internacional de les Muntanyes i es cornrnernora 

I'Any Verdaguer, probablernent el poeta que ha evocat rnés 

rnagistralrnent els Pirineus. 

La figura de Jacint Verdaguer la destaquern en aquest arti- 

cle tarnbé pel seu vessant cornunicatiu. Les aportacions pe- 

riodístiques del poeta al concepte renovador del relat de 

viatges en llengua catalana', arnb el Dietari d'un pelegrí a 

Terra Santa i I'exercici periodistic de I'articulisrne arnb la se- 

rie En defensa propia, donen cornpte de la doble faceta de 

Mossen Cinto. El poeta de Folgueroles ens serveix en safata 

els dos ingredients que ens ajudaran a preparar aquest re- 

lat: Pirineus i cornunicació. 

La diversificacio del saber s'ha incrernentat d'una manera 

espectacular al segle xx, fruit del desenvoluparnent tecnolo- 

gic i I'avanc de les cornunicacions. L'evolució dels rnitjans 

de locornoció i la rnillora de les infraestructures han perrnes 

que en un rnateix dia es pugui anar de qualsevol punt del 

país a un altre, un fet impensable al cornencarnent del segle 

passat, quan els rnals carnins i les nevades aillaven els Piri- 

neus bona part de I'any. 

Aquest és un fet que horn pot pensar que és secundari en 

I'evolució de la inforrnació, pero a les zones de rnuntanya 

catalanes ha estat transcendental. Un exernple que il4ustra 

rnolt bé la importancia de les cornunicacions és la lectura 

dels diaris. Fins als anys vuitanta rnolts pobles de rnuntanya 

rebien el diari d'un dia per I'altre, és a dir, sernpre llegien I'e- 

dició del dia anterior. ES mes, encara avui, els diaris barce- 

lonins d'abast catala envien la primera edició al conjunt 

d'Espanya, a I'estranger, a les llles i, tarnbé, a les cornar- 

ques dels Pirineus. 

La primera edició dels diaris és la que s'irnprirneix abans, i 

recull I'actualitat fins a les nou o les deu del vespre del dia 

anterior. Aixo vol dir que el dia que juga el Barca no hi figu- 

ra la cronica sencera del partit per als pirinencs. Un fet que 

no deixa de ser anecdotic, pero que explicar-lo no té cap 

altra raó que evidenciar les encara difícils cornunicacions 

per carretera entre Barcelona i les cornarques de rnuntanya 

catalanes. 

Molts podran rebatre I'argument de la primera edició dels 

diaris arnb les possibilitats que avui ofereix lnternet i altres 

rnitjans de cornunicació que no precisen presencia física per 

a difondre els rnissatges corn passa arnb els rotatius. És 

evident que avui rnolta gent ja pot llegir el diari a través de 

la xarxa a qualsevol hora i des de qualsevol racó del rnón, 

pero encara hi ha cornarques de rnuntanya que no tenen 

I'Assyrnrnetric Digital Subscriber Line, és a dir, I'ADSL, i 

aquesta rnancanca genera desigualtat. 

Es tracta d'una tecnologia que perrnet accedir a lnternet a 

través del telefon d'alta velocitat sense necessitat de blo- 

quejar la Iínia. Aixo és possible gracies a una tecnologia que 

treballa arnb el fil de coure de la Iínia telefonica, fet que fa 

possible la transrnissió de veu i de dades, sirnultaniarnent. 

Per tant, els pirinencs si que poden accedir a Internet, pero 

tarnpoc arnb les garanties que tenen en altres punts de Ca- 

talunya. 
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Més enlla d'lnternet, tarnbé és veritat que gracies a la televi- 

sió i la radio els pobles pirinencs han deixat d'estar aillats in- 

forrnativament pariant i, cada dia, accedeixen a bona part 

del gruix d'inforrnació d'un ciutada de Barcelona, París o Mi- 

la. Ara bé, diern bona part perque encara al segle MI rnoltes 

ernissores cornercials de radio, per posar un exernple, no 

tenen repetidors als Pirineus. Aixo nornés respon a una 

qüestió estrictarnent econornica. Pocs habitants -en les sis 

cornarques de I'Alt Pirineu2 catala hi ha uns seixanta mil habi- 

tants- vol dir poc irnpacte publicitari i, en conseqüencia, les 

ernissores estimen que no cal dernanar Ilicencia ni posar re- 

pet idor~ perque els costa rnés el farcirnent que el gall. 

Arnb els canals privats de televisió passa una cosa forca si- 

milar. Molts punts de les cornarques de rnuntanya van trigar 

anys a veure els canals privats espanyols Tele 5 i Antena 3. 

És rnés, el segon canal de Televisió de Catalunya, Canal 33, 

es va fer esperar rnés de dos i tres anys en algunes cornar- 

ques, després d'iniciar les seves ernissions regulars el 10 

de seternbre de 1989. 

Mitjans de co~municació pirinencs 

A les cornarques de rnuntanya I'oferta cornunicativa és es- 

casca. Podern passar per indrets forca poblats, corn capi- 

tals de comarca, on nornés podrern escoltar les ernissores 

de la Generalitat de Catalunya. Aixo vol dir que hi ha un buit 

irnportant en la llibertat d'elecció de cadenes de radio. 

Poques cornarques de rnuntanya disposen de rnitjans de co- 

rnunicació audiovisuals autoctons. Hi ha cornarques, corn el 

Pallars Sobira, on, segons dades de la Direcció General de 

Mitjans Audiovisuals de la Generalitat, no hi ha ni una sola 

ernissora de radio, ni local ni comarcal. A I'Alta Ribagorca, 

nornés erneten a través d'ones radioelectriques dues fre- 

qüencies locals associades. Altres cornarques de rnuntanya, 

corn el Ripolles o la Garrotxa, mes poblades i properes a Gi- 

rona o Vic, disposen de rnés rnitjans d'abast comarcal o rnu- 

nicipal i, fins i tot, cornpten arnb televisions locals a Ripoll, 

Berga i Olot. 

A la resta de les cornarques la televisió feta des dels Piri- 

neus presenta un panorama realment rnagre. Nornés Televi- 

sió Espanyola cornpta arnb una delegació a la Seu d'urgell, 

que cobreix inforrnativarnent des de la Cerdanya fins a la Val 

d'Aran. Televisió de Catalunya tarnbé té una delegació als Pi- 

rineus, pero nornés dóna cobertura a la Val d'Aran. La resta 

de cornarques pirinenques cobreixen els canals públics de 

televisió catalans a través de les delegacions de Lleida i Gi- 

rona, a rnés de cent quilornetres de distancia de I'Alt Pirineu. 

TV3 cornpta arnb una corresponsal al Principat d'Andorra, 

que cobreix algunes noticies de I'Alt Urgell, pero en cap cas 

es pot considerar que aquesta cadena hi tingui una delega- 

ció perrnanent. 

El cas de la prernsa és diferent. No hi ha cap diari que es fa- 

ci des de cap ciutat pirinenca; els rnés propers són de Llei- 

da, Girona, Vic o Manresa, pero la cobertura informativa és 

irnportant. Els Pirineus de Lleida són coberts rnajoritaria- 

rnent pels diaris de la capital del Segria, La Mañana i Segre, 

rnentre que de la Cerdanya, el Ripolles i la Garrotxa, en par- 

len els gironins El Punt i Diari de Girona. El Ripolles i la Cer- 

danya tarnbé tenen diaris que els cobreixen aquests arnbits, 

en el primer cas, de Vic, El 9 Nou, i en el segon cas, de 

Manresa, Regió7. 

Pel que fa a les revistes no hi ha cap publicació diaria que 

parli estrictarnent dels Pirineus en conjunt, tret d'un suple- 

rnent setrnanal del diari Segre, "Pirineus", que informa de 

les sis cornarques de I'Alt Pirineu i del Principat d'Andorra. 

Altres publicacions rnés locals no són estrictarnent inforrnati- 

ves, pero sí que donen informació destinada rnajoritariarnent 

al turisrne. És a dir, tot i el seu alt contingut publicitari, tarn- 

bé difonen agenda i activitats. En un altre ordre, cal desta- 

car I'edició de revistes culturals corn ~ r n i c a  a les Valls 

d'aneu i altres. 



ielevisió Comarcal del Bemueda 

Menció especial rnereixen les revistes El mundo de los Piri- 

neos, de capital basc, i Pyrénées Magazine, editada a Tolo- 

sa de Llenguadoc, que s'han convertit en autentics referents 

(en espanyol i en frances) del que podríern anornenar "la di- 

fusió dolca" dels Pirineus. Ara Lleida, editada per la Diputa- 

ció de Lleida, tarnbé fa la seva funció de prornoció, encara 

que d'una part molt concreta. També volem esmentar Des- 

cobrir Catalunya. I no citarern totes les publicacions especia- 

litzades perque rnereixerien un capítol propi íi extens) per la 

seva especificitat. 

Resta pendent la interrelació entre cornunitats pirinenques. 

La llengua i I'orografia ho fan difícil, Televisió Espanyola i 

France 3 han intentat tírnides experiencies de fer progra- 

mes en comú, i alguns diaris i revistes plantegen, de tant 

en tant, algun suplernent conjunt, pero tot és relativarnent 

esporadic. Probablement les rnillores tecnologiques acaba- 

ran per facilitar la interrelació. El projecte Canal Pirineus, 

del qual parlern rnés endavant, és un exemple d'aquesta 

evolució. 

Informar "dels Pirineus" o "des dels 
Pirineus" 

L'explicació detallada de la realitat dels media als Pirineus 

no té més finalitat que evidenciar que a rnés de no tenir mit. 

jans de cornunicació propis, rnoltes vegades s'inforrna des 

de fora arnb un coneixement de la realitat molt desdibuixat. 

El bon moment econornic que travessen les cornarques de 

rnuntanya pirinenques, amb creixernents econornics impor- 

tants, ha provocat que els mitjans de cornunicació s'hi inte- 

ressin des del punt de vista (arnb la mirada) dels ciutadans 

de les grans rnetropolis. 

La riquesa cultural i natural dels Pirineus ha perrnes I'evolu- 

ció econornica gracies al turisme, pero tarnbé ha generat la 

construcció d'estacions d'esquí i de segones residencies 

que converteixen les comarques de rnuntanya rnés en un 

parc ternatic que en un indret per a viure-hi. Aquesta realitat 

fa que els rnitjans d'abast catala, quan informen, nornés ho 

facin des d'aquesta perspectiva. ES a dir, es queden amb 

I'anecdota etnologica, corn la baixada del bestiar de la rnun- 

tanya a Espinavell (Ripolles), o bé, amb I'interes Iúdic de la 

rnuntanya, corn ara I'arnpliació de I'estació d'esquí de Ba- 

aueiraBeret. 

La realitat social i econornica dels pirinencs és tractada amb 

més o rnenys encert pels diaris cornarcals. També ho hau- 

rien de fer els rnitjans de cornunicació públics i les grans ca- 

denes de radio i televisió privades, i alhora els diaris d'abast 

catala i espanyol. Parlar dels Pirineus vol dir anar més enlla 

de I'anecdota, cal que els ciutadans de la resta de Catalunya 

i, rnolt especialrnent els de I'area metropolitana de Barcelo- 

na, coneguin la realitat pirinenca. 

Viure a rnuntanya és car i tenir muntanyes tarnbé. Per tant, 

s'ha de prendre consciencia (prirnerament les adrninistra- 

cions) que els Pirineus no només són un indret per anar-hi a 

buscar bolets o esquiar, sinó que són indrets en que dotar 

de serveis a la gent que hi viu costa mes diners a i'erari pú- 

blic que dotar-ne als qui viuen a la plana. La feina de trans- 

metre aquesta filosofia correspon, en bona part, als mitjans 

de cornunicació. 

Posern corn a exemple el tancarnent d'una escola rural. Nor- 

rnalment els media es queden arnb I'anecdota del poble en 

que arriba una familia d'un altre indret per evitar-ne el tanca- 

rnent. Pero el debat és tot un altre. El problema és limitar, fi- 

xar, determinar o taxar a un rnínirn de cinc el nombre 

d'alurnnes en una escola dels Pirineus, tal com estableix la 

Ilei. Un any, en aquel1 poble hi haura quatre alurnnes i I'any 

següent, set; I'error és haver fet tabula rasa des d'un des- 

patx de Barcelona o de Lleida pensant en una ciutat i no en 

una comunitat rural, on la primera gelada de I'hivern dificulta 

les comunicacions i els nens han de fer desenes de quilorne- 

tres per anar a escola. 



La realitat que han de reflectir els rnitjans de cornunicació 

és la que suposa entendre que viure a les rnuntanyes vol dir 

adaptar-se a una idiosincrasia clirnatologica, econornica, co- 

rnunicativa i cultural diferent de la d'una ciutat o d'un poble 

rural de la plana. Cal apeblar a la responsabilitat social del 

periodisrne per tal que els polítics tinguin en cornpte, en les 

seves decisions, els habitants de les zones de rnuntanya. La 

forca dels seus habitants en nombre de vots és escassa; 

els rnitjans de comunicació, per als pirinencs, són els seus 

grans aliats per aconseguir que s'entengui la seva manera 

de ser i de viure i, sobretot, perque les decisions i actua- 

cions polítiques tinguin en cornpte els usuaris de les rnun- 

tanyes pero, sobretot, els qui hi viuen i les rnantenen vives. 

Bons auguris per al segle xxi 

Algunes iniciatives cornunicatives d'abast pirinenc poden 

trencar I'actual percepció de les rnuntanyes i dels seus habi- 

tants. El projecte de Canal Pirineus, la primera televisió via 

sateldit especialitzada en els Pirineus, és una bona notícia. 

El canal ternatic i portal d'lnternet considera "territori Piri- 

neus" I'espai que va des de I'Ebre fins a la Garona i des del 

Mediterrani fins al Cantabric. Així rnateix, rnés enlla de la co- 

bertura territorial de la televisió, cal dir que la tecnologia via 

satel4it perrnetra que aquest canal sigui vist arreu d'Europa, 

i, alhora, en qualsevol racó dels Pirineus que disposi d'elec- 

tricitat. Canal Pirineus busca dos objectius basics: el primer, 

crear "cornunitat", és a dir, que la gent dels Pirineus se senti 

part d'una cornunitat a pesar de les diferents Ilengües i de 

les dificultats orografiques, i el segon, donar a coneixer els 

Pirineus a tot Eurooa. 

Tant la tecnologia per mitja de les ones ertzianes corn la tele- 

visió digital terrestre no perrneten donar cobertura a totes 

les valls dels Pirineus atesa la difícil orografia del terreny. El 

projecte de Canal Pirineus, irnpulsat per qui firma aquest arti- 

cle, podria ser una realitat en pocs anys, encara que depen, 

des d'un punt de vista de financarnent, de la irnplicació de les 

adrninistracions i de les ernpreses privades. De mornent, el 

recolzarnent de la Cornunitat lnterpirenaica de Poders Locals 

(CIPL), encapcalada per I'Ajuntament de la Seu d'llrgell, apro- 

pa el projecte a la realitat a través del financarnent europeu. 

En un altre ordre de coses, la Generalitat treballa en la con- 

fecció d'una freqüencia digital que donara cobertura a les 

sis cornarques de I'Alt Pirineu catala. La Direcció General de 

Mitjans Audiovisuals preveu que una de les noves freqüen- 

cies de la televisió i la radio digital terrestre abraci des de la 

Cerdanya fins a la Val d'Aran. Aixo es tradueix en el fet que 

les desconnexions d'alguns programes i inforrnatius de Tele- 

visió de Catalunya i Catalunya Radio podran parlar arnb in- 

tensitat de la realitat i actualitat pirinenca i ja no ho hauran 

de fer ernrnarcats en una província corn fins ara. 

A rnés, la concessió d'aquesta freqüencia, denominada re- 

gional, pot ajudar a crear noves iniciatives pirinenques tant 

de radio corn de televisió, ja que la digitalització perrnet 

que, des d'un rnateix canal, hi puguin ernetre diferents ernis- 

sores o canals. Aixo perrnetria que periodistes que treballen 

als Pirineus es poguessin dirigir al conjunt d'aquestes co- 

marques i no nornés a una vall, corn fins ara. 

lnternet 

lnternet ha aportat a les rnuntanyes "gairebé" els rnateixos 

avantatges que a la resta del territori. Malauradament, s'ha 

de dir "gairebé" perque les actuals xarxes de telecornunica- 

cions no perrneten la rnateixa velocitat ni rnolt menys la rna- 

teixa capacitat a les rnuntanyes que a les zones rnés 

poblades. És facil suposar que, arnb el ternps, tothorn sigui 

conscient de la necessitat de rnillorar les infraestructures 

tecnologiques i que els avencos tecnics siguin aplicats tarn- 

bé a les zones de rnuntanya, considerades "cares" des del 

punt de vista de la rendibilitat econornica que no computa 

deterrninats parametres corn ara sostenibilitat, equilibri o 

qualitat de vida. 



Pel que fa a la inforrnació que, per exernple, dels Pirineus hi 

ha a la xama, es percep un predornini rnolt gran de I'atomit- 

zació. No hi ha un dornini que sigui clararnent de referencia 

i, en canvi, et trobes sorpreses corn que darrere de "piri- 

neus.com" hi ha una botiga d'ernbotits "arnb seu a BrasiP!!! 

Coses de la globalització! Destaca, per la diversitat de con- 

tinguts i enllacos i per I'anirn de sumar, la web 

"pirineus.org", prornoguda pel Departament de Política Terri- 

torial i Obres Públiques. Pel que fa a I'espanyol i al frances, 

I'atornització és igualment rnolt gran i, en la practica totali- 

tat, hi predomina I'aspecte turístic (reserves, esquí ... ) per 

damunt de qualsevol altre. 

portuguesa, espanyola, francesa i gallega, i una demografia 

autoctona rnolt baixa han fet poc atractives les aventures 

periodístiques al país pirinenc. A tot plegat cal afegir el fet 

que als pocs periodistes que s'han atrevit a parlar des d'An- 

dorra per als habitants del Principat, en ocasions, de forma 

implícita, se'ls ha ernrnudit "per interessos econornics o polí- 

tics", segons afirma Josep Ferrer, historiador i arxiver del 

Cornú d'Escaldes Engordany. 

Pero, sobretot, la premsa andorrana no ha reeixit corn a 

conseqüencia de la manca de periodistes al país. El perio- 

dista ~ I v a r  Valls afirma, en un article a la revista Serra d'Or,3 

Televall de Ribes es un projecte interessant, rnostra dels re- 

sultats que ha aportat la xarxa. No és una iniciativa directa- 1 
rnent relacionada arnb els rnitjans de cornunicació, pero, 

corn ells rnateixos diuen, es "un projecte pioner de desenvo- 

luparnent economic i social en I'arnbit local, que potencia el 

teletreball corn a eina de reequilibri territorial de manera 

ecologica i sostenible en una zona rural pirenaica." 

Catalunya Radio a la Val dlAran. CCRW Jilaweb, arnb les seves edicions locals (Berga, Olot, la Seu, 

Solsona, Ripoll i Puigcerda) és un portal de difusió de la rea- 

litat dels Pirineus catalans a través de la xarxa. 

Andorra: la normalitat informativa arriba 
arnb la Constitució 

L'aparent norrnalitat que hauria de viure la prernsa en catala 

en un país corn el Principat dlAndorra, on aquest idioma és 

I'oficial, no s'ha traduit a la prernsa fins a I'últirna decada del 

segle xx. La influencia dels estats Espanyol i Frances sobre 

el petit Principat ha castrat, en bona part, les expectatives 

de la prernsa del país. 

La interferencia en els eixos basics de qualsevol col4ectivi- 

tat corn ara I'economia, arnb una forta presencia estrange- 

ra; la societat, poc estructurada i arnb una alta irnmigració 



que als anys cinquanta no hi havia cap professional de la in- 

forrnació a Andorra. Segons Valls "els periodistes no eren 

necessaris, ni gaire desitjats, i no ho havien de cornencar a 

ser, tírnidarnent, fins rnolt rnés tard, als anys setanta, vint 

anys abans tanrnateix de I'esclat definitiu dels rnitjans de co. 

rnunicació corn un fet quotidia". 

Els prirners a fer periodisrne al Principat dlAndorra van ser 

Lluís de Santiago, Michel Brardt o Maurice Vincent, la rnajo- 

ria corresponsals de diaris francesos que a Andorra escri- 

vien en catala. Altres els seguirien rnés tard, cap als anys 

noranta, i nornés escrigueren des d'Andorra per al propi 

país, Gualbert Osorio, Rosa Mari Sorribes o Mari Carrne Grau. 

El panorama de la premsa a Andorra no dóna un tomb signi- 

ficatiu fins als anys vuitanta, pero fins als noranta no arriba 

la norrnalitat. La creació del Diari Andorra i d'lnformacions, 

I'any 1991, aporta un tírnid bri d'esperanca a la creació d'u- 

na prernsa que parli del país, en catala i des del Principat 

rnateix. 

L'any 1997 arriba el Periodic dlndorra, I'edició per al país 

del grup de comunicació espanyol Grupo Zeta. Darrerarnent 

aquesta publicació s'ha dissenyat arnb un forrnat rnés inno- 

vador i ha incorporat rnés inforrnació de les comarques vei- 

nes dels Pirineus: Alt Urgell, Cerdanya i Pallars Sobira. 

D'altra banda, la creació d'Andorra Televisió i la concessió 

de diverses freqüencies de radio han perrnes que Andorra 

entri al segle xxi arnb unes expectatives en el rnón de la co- 

rnunicació rnés que acceptables. 

 e entrada al Principat dlAndorra d'ernissores que es produei- 

xen des de Catalunya ha estat constant. Avui hi ha delega- 

cions, arnb prograrnació propia, d'0na Catalana, Flaix FM i 

es pot rebre el senyal de les emissores públiques espanyo- 

les en catala, com ara Radio 4 i totes les ernissores del 

Grup dlErnissores de la Generalitat de Catalunya. A banda, 

el Bisbat d'urgell tarnbé ha creat Radio Principat, una ernic 

sora per a tot el seu Iírnit eclesiastic, associada arnb Radio 

Estel, I'ernissora de IcArquebisbat de Barcelona. 

Autopistes 

Acabern corn cornencavem, parlant d'infraestructures. I plan- 

tegern la construcció d'autopistes cap a les muntanyes. Pe- 

ro, corn és obvi, no parlern d'autopistes convencionals, ni 

rnolt rnenys de peatge, sinó d'autopistes de cornunicació i 

d'informació. lnfraestructures que cada dia esdevenen rnés 

necessaries per a mantenir-se en el "primer rnón". 

El segle xxi sera, sens dubte, el segle de la comunicació i 

no nornés per carretera. Les infraestructures viaries a Cata- 

lunya han rnillorat molt (mai prou) i han apropat les rnun- 

tanyes, les han fet rnés accessibles i han fet que viure-hi no 

sigui un calvari. Ara és el rnornent de la "connexió" de les 

rnuntanyes arnb I'autentic rnón de la cornunicació. Tenirn un 

país geograficarnent privilegiat. Si entre tots fóssirn capacos 

d'estendre una xarxa de telecornunicacions que no tingués 

por de les rnuntanyes ... 

Carles Porta i Carles Pont 
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