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Canal 9: mil 
milions de deute

ANNA GIMENO

E
l deute acumulat de RTVV
previst per a 2007 és de
més de 997 milions d’eu-
ros, segons fonts del Con-

sell d’Administració de l’ens.
Aquesta xifra, que traduïda a
pessetes es situa en més de
166.000 milions, supera la suma
dels pressupostos per a 2005 de
totes les televisions autonòmi-
ques d’Espanya (a excepció de
Catalunya que té un finançament
plurianual).  Almenys fins les re-
cents eleccions autonòmiques i
municipals, la Generalitat Valen-
ciana no ha volgut informar so-
bre la liquidació del 2006 de les
empreses públiques, en particu-
lar la de RTVV, de manera que el
veritable alcanç del deute públic
valencià, concentrat en aquestes
empreses, s’ha quedat en xifres
estimades abans de la cita elec-
toral tot i que des de l’oposició
s’ha demanat la informació en
reiterades ocasions. El membre
socialista del consell d’Adminis-
tració de RTVV, Miguel Mazón,
asegura que enguany la Genera-
litat haurà de demanar un près-
tec per a fer front a les quotes

del deute de prop de mil milions
d’euros contret per RTVV amb
diferents entitats bancàries, so-
bre tot estrangeres (Deutsche
Ostbank AG, HVB Banque Lou-
xembourg SA, Dresdner Bank
Aktiengesellschat, DGZ Deka-
Bank Deutsche Kommunalbank
y BBVA SA). Fins ara l’ens públic
ha estat pagant els interessos,
però el present exercici ha de co-
mençar a amortitzar el capital i
haura de fer front, per aquest
concepte, al pagament de 188
milions d’euros, més de la mitat
del seu propi pressupost. Com
que la Generalitat Valenciana és
l’avalista d’aquests prèstecs de
RTVV, ha de fer-se càrrec. Però
la falta de liquidesa de la Gene-
ralitat fa preveure que haurà de
recòrrer al prèstec per a pagar
la primera amortització de capi-
tal dels prèstecs de RTVV. És a
dir que es recurrirà a un prèstec
per a pagar-ne un altre. Cap pre-
guntar-se com pagaran el crèdit
que servirà per a pagar l’anterior
crèdit. 

En 1995 el dèficit acumulat de
Canal 9 era d'1,4 milions d'eu-
ros, una xifra que contrasta for-
tament amb els quasi 1.000 mi-

lions d’euros de 2007. La Sindi-
catura de Comptes en el seu in-
forme de 2002 ja deia que RTVV
es trobava en situació de disso-
lució per fallida, donades les pèr-
dues acumulades i que calien
mesures excepcionals, però l'ens
públic no ha fet més que aug-
mentar les despeses i ignorar re-
petidament les recomanacions
del síndic. 

No és massa difícil fer un re-
corregut per alguns dels forats
en els que s’han quedat els di-
ners de RTVV. De tota la progra-
mació, Canal 9 sols es fa càrrec
directament dels Informatius i
de set programes, però les des-
peses de personal han anat pu-
jant i a elles s’han sumat les
quantitats abonades a les em-
preses privades que s’han fet cà-
rrec dels programes des de fora
de la casa, algunes d’elles, tot i
cobrant xifres milionaries, fent
ús de les instal·lacions públiques
de la televisió valenciana i dels
materials audiovisuals públics
del centre de documentació de
Canal 9.

Per cada emisió del programa
“Panorama de actualidad”, sen-
se pràcticament audiència, Ju-
lián Lago va arribar a cobrar 3’5
milions de pessetes i això que la
televisió autonòmica posava al
servei del programa el decorat,
els tècnics, la realització, els cà-
meres i els pagaments als con-
vidats. Cada programa costava
a RTVV al voltant de 25 milions
de pessetes. Fernando Sánchez
Dragó cobraba a la televisió va-
lenciana fins i tot els dinars amb
el col·laborador del programa “El
Faro de Alejandría”, que en rea-
litat no eren només que una per-
sona, però les factures arribaren
a pujar fins a 40.000 pessetes.
Cada edició del programa costa-
va a RTVV 9 milions de pessetes
del quals Sánchez Dragó en co-
brava dos per programa, però a
més exigia xofer i vehicle, entre
altres despeses. 

Un capítol més d’aquest des-
gavell econòmic és la compra de
drets de retransmissions espor-
tives de futbol, sobre el que la
sindicatura ha insistit des de fa
anys en els seus informes. En
2005, i no era la primera vega-
da, RTVV va perdre 21 milions
d’euros amb la venta dels drets
que havia comprat al Valencia CF
i al Vilarreal CF, sense aportar
“documents sobre les raons jus-
tificatives i mediàtiques” diu el
Síndic de Comptes, a més de re-
comanar un estudi sobre els pos-
sibles ingressos per l’emissió
d’estos events esportius. Però a
més, el portaveu adjunt d’Esque-
ra Unida-L’Entesa a les Corts,
Joan Antoni Oltra, va denunciar
pèrdues per l’aplicació de des-
comptes discrecionals en publi-
citat, també criticats per la sin-
dicatura, i que han arribat en tres

anys a pèrdues superiors als in-
gressos per publicitat d’un any.

IRREGULARITATS. No sols el
deute, també la manipulació de
la informació, la castellanització,
la depuració de professionals
discrepants amb la linia ideolò-
gica del govern valencià, la pràc-
ticament privatització dels pro-
grames de Canal 9, les adjudica-
cions irregulars a productores
privades que no presenten ni
pressuposts abans del contrac-
te, el sectarisme, són cuestions
reiteradament denunciades per
sindicats, partits polítics de l'o-
posició, treballadors de l’ens,
col·lectius socials, usuaris, exu-
suaris (que per qüestions de sa-
lut han decidit desintonitzar Ca-
nal 9), mitjans de comunicació i
la Sindicatura de comptes. Però
les denuncies de tot tipus, judi-
cials o a través dels mitjans, pro-
testes a la porta de la televisió,
manifestacions a les portes del
Palau de la Generalitat, xarrades
i taules rodones amb treballa-
dors de Canal 9, publicacions de
llibres, recollides de signatu-
res,... no han fet possible que les
condicions reclamades per la
ciutadania s’imposen. No cal
més que recordar l’absència
d’autèntics debats entre els can-
didats de les ben recents elec-
cions autonòmiques i munici-
pals, encara que el coneixement
de les propostes és bàsic per a
una elecció lliure i fonamentada.

Els objectius per als que la
radio i la televisió publiques fo-
ren creades han sigut comple-
tament pervertits i han deixat
al descobert no sols quina és la
manera d’entendre la democrà-
cia del Partit Popular sinó la
qualitat mateixa de la democrà-
cia i de l’Estatut que ens hem
donat, tan pobra que un partit
amb majoria absoluta pot se-
grestar els mitjans de comuni-
cació públics i fer un ús abso-
lutament privat d’ells, posant-
los més al servei d’interessos
com la permanència del partit
governant en el poder que de
les necessitats, els drets i els
desitjos de la ciutadania.

TRIOMFALISME I MANIPULA-
CIO. A Canal 9 una part de la re-
alitat valenciana simplement no
existeix, precisament la realitat
que trenca el discurs triumfalis-
ta del PP, la realitat que posa en
evidència les mentides, els in-
cumpliments o les contradic-
cions del govern popular. Enca-
ra que hi ha molts, no cal més
exemple que l’ordre de no entre-
vistar a familiars de l’accident
del metro de València en el que
varen perdre la vida 43 persones
i de no informar sobre les mobi-
litzacions i protestes per recla-
mar més mesures de seguretat,
per a il·lustrar la manipulació.

El deute acu-
mulat de la Te-
levisió Pública
valenciana evi-
dencia una ma-
nera particular
d’entendre la
gestió dels mit-
jans públics de
comunicació.
La manipulació
informativa al
servei del Con-
sell i la falta de
transparència
en la gestió
també són mar-
ca de la casa.
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Els Informatius han sigut acusats
de funcionar com si foren el ga-
binet de premsa de presidència
de la Generalitat, de fet els direc-
tors generals de RTVV han eixit
tots de l’entorn de Presidència,
o be assessors o be caps de
premsa. 

Des de maig de 2003 no hi ha
Comité de Redacció, un òrgan in-
tern de control de continguts. La
participació a les eleccions no va
arribar al 50% necessari, front al
80% de les convocatories ante-
riors. La causa hi ha qui la situa
en el 60% de temporalitat del
personal, motiu de que els tre-
balladors tinguen por a represà-
lies, i és probable que també en
una part d’indiferència. Durant
els anys 2005 i 2006, segons
CCOO i CGT, la TVV va formalit-
zar 3.000 contractacions ver-
bals. No cal que, amb aquesta
precarietat, reben massa ordres,
ja que poden vore perfectament
qué els passa als que discrepen.
Se’n van a treballar a Guantána-
mo, que és el nom que reb la
zona de l’exili, on es treballa amb
els ordinadors del rebuig, allun-
yada de l’àrea VIP d’Informatius,
que s’anomena per contrast ING,
pel disseny i perquè predomina
el color taronja i les tecnologies
d’ultima generació. 

La politica del govern valencià
cap als mitjans de comunicació
públics no sols causa un mal a
l’hisenda pública, també danya
la imatge de la propia televisió i
la radio públiques i ocasiona un
perjudici a la professió i a l’exer-
cici del periodisme. Queden
doncs un fum d’assignatures
pendents i d’exigències que amb
la formació del nou govern hau-
ran de formular-se de nou, co-
mençant per una nova gestió
econòmica i acabant per la cre-
ació d’un Consell Valencià de
l'Audiovisual amb capacitat san-
cionadora que puga garantir la
pluralitat informativa i la inde-
pendència, i una nova llei de ra-
diotelevisió valenciana amb fór-
mules de consens parlamentari
per a l'elecció dels màxims res-
ponsables dels mitjans de comu-
nicació públics. 

Des de maig de
2003 no hi ha
Comité de
Redacció, un
òrgan intern de
control de contin-
guts. La participa-
ció a les eleccions
no va arribar al
50% necessari,
front al 80% de
les convocatories
anteriors.

OPINIóN

PACO J. MONTAÑANA. Filósofo

El gran filósofo F. Nietszche
nos dejó un martillo en la
mesilla de noche, seguramen-

te para seguir dando golpes a ese
pulgón inextinguible e incansable
que es el hombre adormecido y
excesivamente domesticado por
ideas y pensamientos que solo bus-
can retener el tiempo, olvidar que
todo pasa y por supuesto no asumir
la fuerza creadora que cada persona
tiene. Si Dios ha muerto – como
inauguró nuestro pensador – el
camino debería estar allanado pero
no es así, rápidamente se incorporó
una idea de cultura, entre muchas
otras, que tiende a crear un hombre
domado y con ello un único pensa-
miento.

Sin ánimo de divagar, cogeré el
martillo para acercarme a las insti-
tuciones políticas y por concretar
un poco más a las instituciones
locales. Éstas han creado medios
sociales, culturales y educativos,
seguramente
necesarios, que
nos hacen pare-
cer más moder-
nos. Pero, al fin
y al cabo,
medios con
fines que no se explicitan
de ninguna manera y que
vienen a ser las ideologías
particulares de partidos o
grupos de influencia. Así
pues, cualquier localidad
que se precie de moderna
necesitará emisoras de
radio, gabinetes psicope-
dagógicos, servicios
sociales, escuelas de
adultos y como no,
casa de cultura; pues
bien ya tenemos las formas.
Veamos ahora el fondo: un entra-
mado cultural fragmentado, indivi-
dual, separado de la persona y con
un solo lema -–recordando a
Woody Allen – “coge la subvención
y corre”. Así es y no es difícil de
observar estas casas de cultura vací-
as, emisoras de radio sordas, biblio-
tecas del libro cerrado, gabinetes
psicopedagógicos autistas, servicios
sociales de la “ instancia oficial” y
escuelas de adultos desde donde
caen proyectos educativos, ladrillos
y alumnos sin poder obtener una
respuesta educativa.... en fin todo
ello sin objetivos, ni planteamien-
tos, ni organización. Ante la moder-
nidad y el “atrévete a pensar”, ante
la idea de libertad que llegaría al
hombre, hemos pasado desde las
instituciones al “cuidado con dis-
crepar”.

Estamos pues, ante la “cultura
hacia ninguna parte” que coincide
justamente con el hombre actual,
un laberinto de formas, una
Ariadna que no tiene hilo. Porque
de eso se trata, ya no hay hilo; la
ideología dominante crea las formas
y con ella la contradicción, el des-
encanto, la pobre idea de ciudada-
no; mientras tanto la individualidad
es cada vez más sospechosa, for-
mándose una cultura con pilares
vacíos pero pilares al fin y al cabo
que vienen a sustentar los fines
nunca explicitados.

Al igual que el hombre, la cultura –
ese extraño entramado- es y será un
problema sin resolver, una pregunta
abierta, una pasión inútil a la
manera sartriana, que se pretende
controlar por parte del poder. Y
actualmente, desde la idea de demo-
cracia, que necesita evidentemente
la participación de los ciudadanos,
se encubre para ser manipulada por

pequeños políticos
sin miras,
pequeños polí-
ticos locales
que están for-
mando y valga
la redundancia
“pequeñas teo-

cracias” sin orden pero con
concierto, esto es, la cultura
de la subvención, la idea de
cultura rápida, ese “abierto
24 horas”, esta oferta “de
tiempo” que esconde más que
enseña. Estamos ante la cultura
parroquiana, donde se hace
parecer que todo vale dentro de
los cánones oficiales, del mode-
lo de instancia aceptado, del
sello oficial, donde el político

“da la voz” al ciudadano pero no
para que grite.

Por eso, cuando cualquier persona
eructa, parece que dijera algo sospe-
choso, cuando la digestión comien-
za a ser demasiado pesada, rápida-
mente se mueven esos pilares y
logran “tapar” el ruido con pala-
bras tales como participación o soli-
daridad en los discursos oficiales.

Todo queda deglutido y las heces ya
no son revolucionarias sino instan-
cias oficiales previstas para acuñar
el sello oportuno. Quizá una pre-
gunta sería: ¿si ya tuvimos heces en
forma de melena; como son hoy en
día, en un proyecto que se dice
moderno?. Podríamos empezar por
plantear la propia idea de participa-
ción, tan manida por los políticos y
darle la vuelta con el fin de conti-
nuar “desvelando” algo más que no
se oferta. Porque la cultura a la
carta es así: de primero una obra de
teatro, de segundo un coro musical
o visita al museo, de postre un pro-
grama de educación en valores; así
se cierra el círculo de la participa-
ción, sin olvidar que hay que relle-
nar un cuestionario para opinar
sobre lo dado. 

Se cierra la participación; el político
contento aplaude también. El famo-
so “pan y circo” se convierte en
“pan y tómbola”, por eso de que
estamos en la comunidad valencia-
na.

Una sociedad que necesita más poli-
cía y más psiquiatras no es una
sociedad que funciona. Una demo-
cracia formada por pequeñas enti-
dades teocráticas – pequeños alcal-
dioses- necesita de críticas radicales,
esto es, del fondo de la cuestión y
no simplemente de formas y mane-
ras de papel, un papel por cierto
que funciona aislando el pensa-
miento y con ello a la propia perso-
na.

Ante la oferta cultural, ante pasillos
– ahora de mármol- pero pasillos al
fin y al cabo, propuestas individua-
les. Aboguemos por una “cultura
no escrita”, como Antígona que sin
ser heroína de nada ni de nadie,
cuestiona la justicia de su tiempo,
por ende, la cultura oficial, creando
cultura realmente humana, íntegra-
mente humana. Donde el hombre
cree lo mejor de sí mismo. Aunque
para ello sea necesario sumergirse,
descubrir preguntas que no entran
en los parámetros oficiales, encon-
trar lo que no se deja preguntar,
arriesgando un tesoro que tiene el
ser humano, el tiempo.

Si el hombre es proyecto inacabado,
idea siempre de futuro igual deberá
ser la cultura. Y para esto tenemos
el martillo nitszcheano, un martillo
que asusta más por lo que crea que
por lo que destruye, derribar muros
y murallas de unas propuestas que
más que liberar al hombre lo opri-
men constantemente.

O por lo menos que se subvencione
la sal de frutas.

El martillo de Nietszche

Estamos pues, ante la
“cultura hacia ninguna

parte” que coincide jus-
tamente con el hombre
actual, un laberinto de

formas, una Ariadna que
no tiene hilo.




