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En l'edició de dissabte, La Vanguardia titulava a portada: «¿Es sostenible 

el modelo de TV3?» L'avanttítol era: «Los gastos de la televisió pública 

no dejan de crecer mientras la audiencia va a la baja.» Caram! Amb un 

esquer tan substanciós, qui es resisteix a posar La Vanguardia a la 

cistella de la compra? Aviat vam poder comprovar que aquella crida a 

portada no enganyava ni decebia gens. A dins hi havia una doble pàgina i 

el primer dels dos editorials dedicats a la suposada insostenibilitat de 

TV3. Llegint aquests textos, un arribava a la conclusió que TV3 és un 

desastre en tots sentits, un pou sense fons econòmic i un fracàs 

creixent pel que fa a l'audiència. Vuit gràfiques il·lustraven la catàstrofe, 

acompanyades dels textos següents: 1) TV3 es la televisión autonómica 

con más empleados...; 2) ...la que tiene mayor coste por empleado al 

año...; 3) ...y la que presenta unas pérdidas mayores; 4) En los últimos 

10 años los ingresos se han ido reduciendo...; 5) ...los gastos 

aumentando...; 6) ...y el déficit de explotación se hunde un 220%...; 7) 

...lo que ha supuesto que las subvenciones casi se hayan triplicado; 8) 

...y desde 1997 los índices de audiencia no han dejado de caer. 

Impressionant. Suposem que un lector que desconegui el mapa 

d'interessos de les empreses de comunicació a Catalunya devia quedar 

astorat, en la mateixa mesura que, qui conegui aquest mapa, es devia fer 

un tip de riure. El grup que publica el diari té interessos importants en 

una cadena de televisió, 8tv, que mai no ha acabat de funcionar i que 

allò sí que és un pou sense fons econòmic. És fàcil atribuir el fracàs a la 

suposada competència deslleial de TV3. Però la causa real és la 

incompetència pròpia, el fet que 8tv és una cadena indefinida en tots 



sentits, en la programació i en la llengua, un estrany híbrid que no ha 

sabut trobar el seu públic, el contrari de TV3, que sí que té una audiència 

fidel. A Catalunya hi ha molta gent que creu a ulls clucs allò que publica 

La Vanguardia. Però, si continuen amb bromes com aquesta, ni 

enfonsaran TV3 ni enlairaran 8tv i l'únic que aconseguiran és soscavar la 

credibilitat del diari. 

 


