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Amb la nova TDT som molts els catalans que ara podem veure els canals 
de la televisió IB3 de les Illes Balears o el Canal 9 del País Valencià. Crec 
que la TV3, Canal 33, el 324 o el K3 alguna cosa en podrien aprendre. 
Els ciutadans valencians i els de Mallorca, Menorca o de les dues Pitiüses 
poden veure a les seves televisions i gaudir de les festes populars més 
importants. Enguany he pogut veure per aquestes televisions : les 
fogueres de sant Antoni, les festes de la Beateta de Valldemosa, les de 
Moros i Cristians de Sóller o de Pollença, els Bous de les Festes de la 
Magdalena de Castelló, les Falles de València, les Fogueres d’Alacant, 
festes valencianes de Moros i Cristians .... els Jaleos de Ciutadella i el 
setembre passat ja vaig veure el Jaleo de Maó, o la Beateta de la Ciutat 
de Mallorca.... i no parlem d’excel·lents programes de cultura popular 
que fan com els dedicats a les Glosses de IB3.

Els directius de IB3 i Canal 9 no tenen aquesta mena de estúpids 
complexos que fan que els de “la nostra” els de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió que apliquen un criteri de suposada modernitat i 
allunyant-se de tot el que és popular, festiu i/o català. No han 
retransmès mai sencera ni directe cap festa catalana, llevat de les 
manifestacions castelleres. Els valencians i els mallorquins, menorquins, 
eivissencs i formenterencs poden gaudir de tot el seu ric folklore empra, 
mentre que aquí ni de les sardanes, la televisió nacional catalana en té 
la mínima i deguda cura.

De vegades un diria que a TV3 no fan res de res per la cultura autòctona 
i pròpia catalana, llevat com s’ha dit dels castells i si volem veure 
sardanes s’ha de mirar-ho a unes hores intempestives i encara sort que 
la gent de Nydia fa tot el que poden. Tants anys d’espera per tenir una 
televisió nacional catalana i sembla que la única feina i per cert molt ben 
feta, per cert que fan, es la de la normalització lingüística. Vull dir que 
tot ho fan, quasi tot, en català però els continguts no són els de casa. 
Clar que fan coses com : Serrallonga, però poc més ja que els “serials” 
com El Cor de la Ciutat o el mateix Ventdelplà no presenten ni 
dignament ni realment la realitat nacional catalana actual. Sort n’hi ha 
que hi ha alguns programes com els d’en Josep Cuní, que van fent molt 
de tant en tant el que podent per divulgar la cultura nacional, tradicional 
i pròpia de Catalunya. No defenso pas un model antropològic de 
televisió, com volia aquells sinistres assessors del president del PSOE 
Felipe González, en Calviño o Julio Feo per a TV3. L’únic que demano es 
poder veure coses catalanes com : la Patum, la processó de Verges, la 



Festa Major de Solsona, Reus Tarragona o ...de Vilafranca del Penedès, 
el Córrer el Bou de Cardona, la festa de l’Os, la Passió d’ Olesa 
o . ..Esparraguera, l’Aquelarre de Cervera, els Pastorets de Calaf o 
l’Ametlla de Merola, les Faies o els raiers pallaresos, la Fia Faia de sant 
Juià de Cerdanyola o Bagà, la Llum o els Armats de Manresa, els 
Manaies de Girona, algun que altre Córrer Foc, Nans, Diables, Mulasses, 
Àligues o Gegants .... els bous de les Terres de l’Ebre o els centenars que 
encara em deixo.

Sort n’hi ha hagut, fins ara, de les televisions locals com les de Berga : 
el Canal Català i el Canal Taronja del Berguedà, però amb l’arribada de la 
TDT, aquestes dues empreses de comunicació berguedanes, pel que 
sembla hauran de deixar d’emetre i aleshores que passarà amb la 
retransmissions de la Patum?.... penseu que es tal la popularitat d’un 
dels berguedans que la televisen com en Manel Medina, que té un grup 
d’admiradors el “Manel on ets, soc a la farmàcia”. al Facebook de varis 
centenars de membres.

Els directius de TV3 han de saber que : el rock, la “nova” cançó, les 
sardanes i sobretot les festes populars i tradicions també existeixen, 
malgrat el silenci i l’oblit a que les tenen sotmesos. Aquest silenci 
sembla, només voler un país pur, uniforme i amb un català neutre com 
el dels telenotícies o El Cor de la Ciutat o Vendelplà. Això sí, sense fer un 
us normal dels pronoms febles i considerat prioritari el xava barceloní. 
Algú li pot passar pel cap per que mai TV3 no ha retransmès, encara, 
sencera la Patum de Berga?, la més emblemàtica de les festes catalanes 
i la única a qui la UNESCO ha declarat Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat. La Patum es una festa tant important que el propi President 
de la Generalitat José Montilla la va pujar a veure el primer any del seu 
mandat, com abans ho havien fet els altres presidents democràtics 
catalans : Pasqual Maragall del PSC i Jordi Pujol de CiU; o en Josep 
Tarradellas retornat de l’exili, per la II República tant els president Macià 
com Companys la van veure la Patum un a Barcelona i l’altre a Berga. I 
si voleu més encara els reis d’Espanya Alfons XIII i Joan Carles a les 
seves primeres visites oficials a Catalunya cop coronats van pujar a 
Berga on els van fer Patum “extraordinària” com la que per cert també 
van fer al dictador feixista i militar Franco en una d’aquelles les seves 
“giras triunfales”.

Ara volen clausurar, per això de la nova TDT, les dues emissores de 
televisió locals de Berga, que haurem de fer per veure la Patum l’any 
que ve?.Els politics locals de berguedans han fet o faran quelcom per 
salvar la tele berguedana?. No soc gens optimista, després de veure 



com , fa uns anys, es van deixar prendre la Ràdio de Berga que hi havia 
a la plaça de sant Joan.

Sort que ens queda de la gent d’On Sortir – en Jordi Boixader i en Jordi 
Millan - que fa dos anys que retransmeten sencera la Patum per 
Internet, a veure si l’any vinent la gent gran i/o malalts de Berga com 
tots els altres catalans que no tinguem la sort d’estar a la plaça de sant 
Pere haurem de veure la Patum només per Internet a les webs : d’On 
Sortir, del Regió 7,  ...  Festes.org o de l’Avui.
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