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Josep Cuní inicià la seva carrera professional a 
Ràdio Joventut i va treballar també a Ràdio 
Terrassa i a Ràdio Barcelona (Cadena SER). 
També ha treballat a Catalunya Ràdio, on va 
exercir de responsable de programació de 
l’emissora. L’any 1995 va entrar a COM Rà-
dio, on va presentar el magazine matinal Els 
matins de Josep Cuní durant quatre tempora-
des. L’estiu de l’any 2000 va traslladar el seu 
programa i l’equip a Ona Catalana, on va tre-
ballar durant tres anys. 

A la televisió ha presentat diversos programes, 
com ara L’aventura quotidiana o Coses que pas-
sen, ambdós a TV3. Actualment dirigeix el 
programa Tvist i dirigeix i presenta la setena 
temporada d’Els matins, un programa televisiu 
matinal informatiu de debat social i polític 
que s’ha convertit en una referència i en un 
èxit d’audiència ininterromput.

Com a director de la productora Broadcaster 
ha creat i dirigit La vida segons Pla, García Lor-
ca. La resurrección –guanyador d’un premi On-
das l’any 1988–, He heretat l’esperança. Home-
natge a Miquel Martí i Pol i Així sona el nou 
Liceu. Aquest últim va rebre una menció espe-
cial als Premis Ciutat de Barcelona l’any 1999. 

Ha col·laborat com a articulista a Presència, La 
Vanguardia i l’Avui i escriu a El Periódico de Ca-
talunya i al diari digital 3cat24.cat. 

La seva trajectòria l’ha fet mereixedor, en cinc 
ocasions, del Premi Ondas.
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Canvi d’època en els mitjans  

de comunicació públics i privats

Com algunes de les persones assistents 
ja sabeu, en general acostumo a dir 
les coses tal com les penso. Hi ha 

d’haver una certa prudència dient el que pen-
sem, però no ens podem trair a nosaltres ma-
teixos no fent-ho. Anant amb el fre de mà  
posat tenim por de dir coses políticament in-
correctes. Si això m’hagués ocorregut no hau-
ria pogut sobreviure a l’evolució d’aquesta 
feina, perquè ja fa un temps que, per sort per 
uns i no tanta per als altres, el periodisme ha 
canviat. Ara, el periodisme serveix per no 
amagar l’opinió implícita de qualsevol mani-
festació. La notícia mai no serà neutra, perquè 
quan el periodista explica un fet ho fa des de la 
seva subjectivitat. Els periodistes continuem 
parlant d’objectivitat perquè ens neguem a fer 
públic allò que sabem. Hem de lluitar contra 
la subjectivitat però, evidentment, hi és. A la 
vida tots depenem d’una manera de pensar, 
d’una manera de fer, d’una hipoteca o de les 
relacions familiars que ens condicionen, entre 
d’altres factors que no són innocus en el mo-
ment de traslladar allò que pensem.

D’entrada voldria corregir el títol de la po-
nència. No hi ha mitjans públics i privats.  
A Catalunya, hi ha mitjans públics i mitjans 
subvencionats. Tots els mitjans privats reben 
subvencions sense exclusió, com també ho fan 
les empreses tèxtils o les patronals, entre d’al-
tres. Catalunya és un país eminentment sub-
vencionat. Per tant, és lògic que els mitjans 
privats també estiguin subvencionats mitjan-
çant publicitat institucional, avals per superar 
entrebancs o contribucions per crear nous 
projectes. Properament assistirem al llança-

ment de la versió catalana d’un diari que tam-
bé serà subvencionat. No ho posaran a la por-
tada ni s’indicarà enlloc, però no estarà menys 
subvencionada que la versió catalana d’El Pe-
riódico. Els polítics que han de subvencionar 
aquest naixement editorial, als quals els agra-
da penjar-se medalles, argumenten que s’ha 
produït gràcies a ells. 

«No hi ha mitjans públics i privats.  
A Catalunya, hi ha mitjans públics i mitjans 
subvencionats. Tots els mitjans privats reben 

subvencions sense exclusió, com també  
ho fan les empreses tèxtils o les patronals, 

entre d’altres. Catalunya és un país  
eminentment subvencionat.»

Tot això no implica que, globalment, la titula-
ritat d’aquests mitjans sigui privada o pública, 
encara que amb les actuals legislacions aques-
ta titularitat pública no té la dimensió que te-
nia abans quan depenia directament d’un go-
vern. En aquest cas, el seu control depèn dels 
parlaments en una decisió que es va prendre a 
Catalunya en el decurs de la darrera legislatu-
ra i que sincerament no ha servit per millorar 
els mitjans públics com es pretenia, sinó per 
perjudicar-los, ja no per la gestió política sinó 
pel condicionant legislatiu de la seva acció 
empresarial. L’actual llei de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals és un desastre.

Alguns vam tenir l’oportunitat, mentre es de-
batia la llei, d’analitzar-ne els riscos i d’altres, 
a més, van ser convocats per la comissió parla-
mentària per explicar-los la seva experiència. 
No va servir de res, no els van tenir en comp-
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te. La bona intenció dels ideòlegs d’aquesta 
llei es va veure frustrada quan el text va acabar 
ampliant el nombre dels consellers d’adminis-
tració fins a dotze, va acabar donant poder 
executiu al president i dedicació exclusiva als 
altres onze membres obligant-los, per tant, a 
fer una acció de gestió. Tot això succeeix per 
l’execució de les polítiques d’aquest consell 
d’administració d’un director o directora ge-
neral que, curiosament, és el càrrec més inde-
finit de tots els càrrecs que es contemplen a la 
llei. La directora general podia fer-ho tot si el 
president del consell d’administració li dele-
gava aquella gestió. Ella no podia prendre cap 
decisió si no li delegava prèviament el consell 
d’administració. ¿Vostès creuen que això és 
una bona manera de portar una empresa inde-
pendentment de la seva titularitat?

«No ha servit per millorar els mitjans públics 
com es pretenia, sinó per perjudicar-los, ja 

no per la gestió política sinó pel condicionant 
legislatiu de la seva acció empresarial. 

L’actual llei de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals és un desastre.»

Estem sotmesos a aquesta llei. El que succeeix 
és que, per primera vegada, els resultats elec-
torals no canviaran res, perquè la llei permet 
que els períodes de vigència dels membres del 
consell d’administració siguin de sis anys, per 
la qual cosa s’aconsegueix que no hi hagi una 
supeditació a cap canvi polític ni de majories 
parlamentàries, ni de color en el govern de la 
Generalitat. Una cosa semblant va passar amb 
la llei de Madrid però en relació amb la Ràdio 
Televisió Espanyola. Aquesta llei dificulta 
l’acció de l’empresa en el cas concret de l’evo-
lució per tecnologia, però també per compe-
tència del mercat individual. 

Com a exemple gens exagerat els comentaré 
la següent situació. Imaginem, per un mo-
ment, que el cap de programes de TV3 creu 

que el serial de quarts de quatre de la tarda, 
per una qüestió purament d’estratègia, de 
màrqueting i de competència convindria que 
comencés a dos quarts i cinc de quatre, és a 
dir, cinc minuts més tard. Com que hi ha una 
legislació que diu que cal anunciar-ho tot amb 
temps –no fos cas que algú pensés que l’han 
eliminat i hi hagués un daltabaix emocional en 
el país– aquest responsable ho documenta bé, 
va a veure el director de TV3 i li planteja 
aquesta qüestió de forma raonada. El director 
li dona el vist-i-plau i l’engranatge es posa en 
marxa de seguida. Amb l’actual llei, aquest 
responsable de programació li diu a la direc-
tora, a ella li sembla bé, ella ho comenta al di-
rector general, aquest ho comunica al presi-
dent –que també té poder executiu– i, mentre 
ho han parlat quatre persones i ja han passat 
quatre dies, algú els diu que cal portar la qües-
tió al consell d’administració, que es reunirà, 
per exemple, dimarts de la propera setmana, 
però resulta que l’ordre del dia ja està tancat, 
de manera que es busca un forat per poder 
afegir la qüestió a la següent reunió. Possible-
ment, la decisió no s’executarà fins al cap de 
tres setmanes. La decisió absurda i ridícula 
triga ben bé un mes en poder ser executada 
generant, a més, un debat entre els membres 
del consell d’administració. I no els paguem 
perquè perdin el temps prenent aquest tipus 
de decisions. Ara se’ls paga per debatre, al cos-
tat de coses importants, les coses insignifi-
cants, emparats per la llei. Això és un exemple 
del que no pot succeir. 

Caldria modificar aquesta llei. Els partits majo-
ritaris tenen la voluntat de fer-ho. D’altra ban-
da, els ideòlegs s’han lamentat afirmant que 
ells no pretenien crear aquesta llei i que durant 
la tramitació parlamentària es va desvirtuar. 

Sempre és habitual que el polític pretengui 
interferir en el món de la informació. Qualse-
vol polític de qualsevol tendència en qualsevol 
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mitjà, ja sigui públic o privat. Això comporta 
relacions que no són especialment complica-
des. Formen part de la feina i, possiblement, 
també del sou. Quan em pregunten per les 
pressions polítiques les minimitzo, perquè 
crec que formen part de la meva feina, de ma-
nera que no els atorgo la transcendència que 
alguns col·legues els donen com si haguéssim 
de creure en un món feliç on no hi ha interfe-
rències i nosaltres som professionals incòlu-
mes on no se’ns poden apropar a dir-nos res, i 
menys un polític. Nosaltres també som perso-
nes, amb virtuts i defectes, i agents socials amb 
les nostres característiques i opinions i la vo-
luntat d’executar el màxim possible les nostres 
opinions com succeeix en qualsevol organit-
zació o família. No dic res nou. S’ha magnifi-
cat un discurs que a uns els permet fer-se les 
víctimes i a d’altres convocar manifestacions 
de protesta, perquè diuen que els fan fora per 
ser víctimes polítiques, quan resulta que tot 
plegat ha estat provocat per desacords econò-
mics, tot i que no quedi bé acceptar-ho o re-
conèixer-ho. Les coses són més senzilles i 
simples del que semblen. 

«Sempre és habitual que el polític pretengui 
interferir en el món de la informació. Qualse-
vol polític de qualsevol tendència en qualse-

vol mitjà, ja sigui públic o privat. Això 
comporta relacions que no són especialment 

complicades. Formen part de la feina  
i, possiblement, també del sou.»

Els dic això des de la tranquil·litat que, a dia 
d’avui, em permet l’aval del que he viscut i pa-
tit. Quan després d’uns anys de dedicar-me a la 
ràdio i a la televisió, preferentment, has estat 
convergent, pujolista, roquista, socialista i no 
sé quantes coses més, quan ho has estat tot, ar-
ribes a la conclusió que no deus ser de ningú.

Vaig ser convergent només perquè treballava 
a Catalunya Ràdio en els seus inicis i els que 

érem allà, per definició, érem tots conver-
gents. Com que Jordi Pujol ens trucava cada 
dia per dir-nos el que havíem de dir, érem pu-
jolistes. Quan un dia en Roca va plantar cara a 
Jordi Pujol des del meu programa, i aprofitant 
que en Pujol era a Montevideo, em van titllar 
de roquista per ser-ne còmplice. Si no hagués 
estat per mi, en Roca no hauria estat a la ràdio 
precisament aquell dia i en aquella hora. 

Després, vaig fer un parèntesis perquè neces-
sitava reciclar-me i vaig marxar als Estats 
Units. La paradoxa és que aquells que em  
deien convergent, quan vaig tornar dels Estats 
Units i vaig treballar a COM Ràdio –que era 
gestionada per la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de la ciutat– van dir que jo era 
amic de l’ànima dels socialistes. 

«Quan després d’uns anys de dedicar-me  
a la ràdio i a la televisió, preferentment,  
has estat convergent, pujolista, roquista, 

socialista i no sé quantes coses més, quan  
ho has estat tot, arribes a la conclusió  

que no deus ser de ningú.»

Quan vaig treballar en un projecte del sector 
privat també va semblar que hi havia una in-
fluència política. 

I en tornar a TV3, després de cinc anys de no 
poder-hi fer res, com que era l’època Mara-
gall, vaig tornar a ser socialista, tot i que tam-
bé semblava que m’havia reconciliat amb els 
convergents. He estat, per descomptat, el por-
taveu preferit dels tripartits i ara estic a l’espe-
ra que em diguin què sóc des del canvi de go-
vern. Seré obedient i em posaré l’etiqueta de 
lliure per no defraudar a ningú. Això és així 
d’infantil. Tot això em diverteix, encara que, a 
vegades, m’he preocupat, indignat i, en oca-
sions, m’he disgustat perquè aquest és un país 
que imita. A més, tenim una tendència a enlai-
rar per fer caure.
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Passen els anys i sobrevivim. Em trobo més a 
prop de la retirada que del debut i faig balanç. 
En primer lloc, vull agrair als que m’han aju-
dat a continuar encara en actiu. Per la meva 
manera d’entendre la professió, per l’escola de 
la meva pràctica i pel que he après. He acumu-
lat molts coneixements i he pertangut a un 
grup amb ja pocs efectius. L’altre dia vaig tenir 
l’ocasió de convidar al lliurament dels títols 
del màster de Periodisme que dirigeixo –que 
vaig crear i del qual en sóc director fundador, 
conjuntament amb l’escola de periodisme de 
Columbia de Nova York i la Universitat de 
Barcelona– a Iñaki Gabilondo, amb qui havia 
treballat a la Cadena SER i amb qui tinc una 
molt bona amistat. Ell és dels últims periodis-
tes de la meva generació i ja no hi és per diver-
sos motius. Em sento molt vinculat a la seva 
manera de fer i d’entendre la professió. Ara 
miro el meu entorn i ja no hi ha ningú així, 
amb l’estatus adquirit de manera instintiva 
que permeti opinar amb una major llibertat, 
mantenint fresca la ment i la capacitat d’anàli-
si. La llibertat ajuda a no deixar-nos endur per 
prejudicis humans ni per tendències delibera-
des i ens permet relativitzar més les coses, 
contextualitzar i transmetre aquest relativis-
me contrastat a l’espectador per facilitar el seu 
judici i per convèncer-lo que el nostre paper 
no és opinar per la societat en general ni ser 
portaveus de res, sinó opinar a través de les 
persones. 

El que pot passar a partir d’ara, no necessària-
ment pel canvi polític a Catalunya sinó des del 
punt de vista mediàtic i periodístic, és que això 
que ara els explico sigui cada vegada més 
comú. Estem en un moment molt complex i el 
món dels mitjans de comunicació, indepen-
dentment de la seva titularitat pública o priva-
da, no n’estan al marge; és més, arrosseguen 
un dèficit propi de debat intern, posposat du-
rant molts anys, i inevitable de realitzar i que 
la crisi econòmica ha impedit visualitzar. 

«La llibertat ajuda a no deixar-nos endur  
per prejudicis humans ni per tendències 

deliberades i ens permet relativitzar més les 
coses, contextualitzar i transmetre aquest 
relativisme contrastat a l’espectador per 

facilitar el seu judici i per convèncer-lo que  
el nostre paper no és opinar per la societat 

en general ni ser portaveus de res, sinó 
opinar a través de les persones.»

Parlo especialment de l’audiovisual perquè és 
l’àrea que conec més. Gràcies a la generositat 
d’Antonio Franco encara publico a El Periódico 
de Catalunya des de fa quinze anys i de manera 
permanent. Sempre m’he sentit molt vinculat 
anímicament als postulats que l’Antonio ha 
defensat, encara que no tinguéssim els matei-
xos punts de vista. Sempre he compartit amb 
l’Antonio Franco, però, la manera d’entendre 
la professió, una convicció que s’està exhau-
rint per dues raons: l’evolució pròpia dels mit-
jans a causa de les noves tecnologies i l’evolu-
ció pròpia de les empreses que, en aquests 
moments, siguin públiques o privades, estan 
desconcertades. 

Els periodistes i els que ens hem dedicat a 
aquesta feina, que és més àmplia que la de pe-
riodista perquè en el món de l’audiovisual el 
periodista treballa en conceptes més amplis, 
tenim una visió que s’assembla més a la d’un 
director de diari que no pas a la d’un redactor, 
perquè els programes com el meu, per exem-
ple, són diaris per ells mateixos i contenen pà-
gines de política, d’internacional, d’actualitat i 
d’espectacles. 

Als periodistes els deia que durant massa 
temps, i des del meu punt de vista, hem quedat 
tan embadalits amb les tecnologies que venien 
que hem parlat més com els enginyers, que no 
som, que com els periodistes, que som. Ens 
hem preocupat més pel continent que pel 
contingut, i mentre estàvem sorpresos i mera-
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vellats per tot això no hem dedicat ni un segon 
a reflexionar com aquestes innovacions condi-
cionaran finalment el producte. Podré donar 
la notícia exactament com la dono ara? El for-
mat canviarà? Canviant el format quedarà 
també matisat l’enfocament de la notícia? 
Hem canviat l’envàs però no hem canviat el 
contingut. I ara ens trobem que les revolu- 
cions tecnològiques també ens estan condi-
cionant el contingut i òbviament no podem 
dir que estem perplexos perquè això faria 
creure que som contraris a les noves tecnolo-
gies o que, a més, resulta que no les hem en-
tès, i això un periodista no ho admetrà mai.  
I aquest és un dels canvis que estem afrontant, 
i no em facin dir cap a on ens porta ni com 
acabarà, però tinc clar que estem començant a 
pagar algunes de les conseqüències d’uns fets 
que ja fa temps que van succeir. 

«Hem quedat tan embadalits amb les  
tecnologies que venien que hem parlat més 
com els enginyers, que no som, que com els 

periodistes, que som. Ens hem preocupat més 
pel continent que pel contingut, i mentre 

estàvem sorpresos i meravellats per tot això 
no hem dedicat ni un segon a reflexionar 
com aquestes innovacions condicionaran 

finalment el producte.»

Els explicaré una història al voltant de la qual 
he reflexionat des de fa unes quantes setmanes 
sobre un jove enginyer capaç, prometedor, 
brillant, amb màsters i títols, que va tenir l’op-
ció professional d’anar a treballar a una multi-
nacional. S’hi va presentar, l’empresa va veure 
clarament que era la persona que necessitava, 
però a la tercera reunió li van dir que ho la-
mentaven molt, que ell era la persona que 
complia millor amb el perfil de treballador 
que estaven cercant però que no el podien 
contractar. Ell va voler conèixer els motius 
d’aquesta decisió i el director de Recursos Hu-
mans li va donar una carpeta amb impresos del 

seu espai de Facebook, a través del qual feia 
ostentació de la seva vida privada (que ja no ho 
era). L’empresa el va incitar a fer el que volgu-
és amb la seva vida privada, però li van dir que 
dubtaven de la seva professionalitat i que po-
gués estar en condicions cada matí si feia tot el 
que publicava al Facebook, aquesta xarxa so-
cial on el més important és tenir com més 
amics millor i despullar-se voluntàriament. 
Doncs bé, crec que el Facebook comportarà 
una sèrie de problemes sobre els límits de la 
intimitat per part d’aquestes persones que ex-
pliquen coses íntimes de manera voluntària 
sense ser conscients que, al cap d’un temps, tot 
això els podrà jugar una mala passada de ma-
nera imprevisible. Aquestes problemàtiques 
que s’apropen van ser el detonant perquè pen-
sés, en clau professional, que ens trobem en un 
moment en el qual, a causa de diversos factors, 
hem tendit a oblidar el principi aristotèlic que 
propugna que no hi ha fets sense conseqüèn-
cies. Hem viscut molts fets i de forma molt 
veloç. Vivim tan solapats els uns amb els al-
tres que anem posposant les conseqüències.  
I aquestes conseqüències no arriben mai amb 
la mateixa immediatesa que els fets. 

Ens trobem en un moment en el qual la proli-
feració dels mitjans que faciliten la informació 
mostra que no necessàriament augmenta el 
nostre coneixement. Cada dia tenim més faci-
litat per saber què passa a cada moment i a tot 
arreu, però això no implica que tinguem més 
coneixements. Estem en una societat de titu-
lars en què el zàping ha creat una necessitat de 
satisfaccions immediates i d’impaciència da-
vant de qualsevol cosa. Tot això acaba configu-
rant una mena d’argamassa que resulta molt 
difícil de desmuntar. Normalment, el món de 
la comunicació, aquí i a tot arreu, està sent víc-
tima de tot aquest procés i no sé quina solució 
pot tenir tot plegat, però sé que davant d’aques-
ta situació a l’única cosa que pot aspirar un pe-
riodista és a ser el més sincer i sensat possible 
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tot i que, ateses les circumstàncies, tampoc em 
sembla que sigui poca cosa. No és fàcil ser ho-
nest avui en dia perquè aquestes noves tecno-
logies, en una primera instància, no discernei-
xen entre la informació que dóna el periodista 
o la de qualsevol observador d’aquell fet. Nos-
altres, que hem seguit un procés per donar 
aquesta mateixa notícia com a professionals, 
necessitem una mica més de temps. Superat 
l’impacte emocional, només queda el que el 
periodista sigui capaç d’explicar. És en aquesta 
direcció que hem de treballar: entendre que el 
que ens faciliten les noves tecnologies no és ni 
competència deslleial ni tampoc una aportació 
gratuïta a la nostra manera de fer.

«Ens trobem en un moment en el qual,  
a causa de diversos factors, hem tendit  

a oblidar el principi aristotèlic que propugna 
que no hi ha fets sense conseqüències. Hem 
viscut molts fets i de forma molt veloç. Vivim 
tan solapats els uns amb els altres que anem 

posposant les conseqüències. I aquestes 
conseqüències no arriben mai amb la  

mateixa immediatesa que els fets.»

L’altre dia un estudiant em va preguntar si  
creia que les noves tecnologies eren una inge-
rència a la professió del periodista. Jo li vaig 
respondre que en absolut, que tot depèn de 
quin valor donem a aquestes tecnologies. Si les 
usem com a eina ens enriqueixen i ens donen 
facilitats. Però si considerem que la informació 
és matèria primera i no la passem pel sedàs del 
coneixement, l’única cosa que el periodista fa 
és copiar-ho tot i tornar-ho a enviar. Evident-
ment, arribarà un dia en què el lloc de treball 
d’aquest periodista serà innecessari. 

Un dia vaig viure una circumstància en direc-
te al programa que avala aquesta idea. Ens va 

arribar la notícia que havia caigut una bastida 
d’un edifici davant la Sagrada Família però, 
primer de tot, ens van dir que havia caigut una 
bastida del temple. En realitat va succeir uns 
carrers més enllà. Al cap d’un instant d’arri-
bar-nos la notícia un espectador ens va enviar 
unes fotografies realitzades moments després 
de la caiguda, en les quals encara es podia veu-
re la polseguera. El meu equip va trucar a 
aquest senyor perquè ens expliqués què havia 
passat, però no en sabia res. Simplement s’ha-
via limitat a fer les fotografies quan va sentir 
aquell gran estrèpit. Aquella matèria primera 
no servia de res perquè no ens va explicar cap 
detall útil. Simplement, eren fotografies. 

«Cada dia tenim més facilitat per saber  
què passa a cada moment i a tot arreu, però 
això no implica que tinguem més coneixe-
ments. Estem en una societat de titulars en 
què el zàping ha creat una necessitat de 
satisfaccions immediates i d’impaciència 

davant de qualsevol cosa.»

Tot això pot semblar molt anecdòtic però no 
deixa d’ajudar a contextualitzar unes circums-
tàncies i uns fets derivats d’aquestes noves 
tendències i nous usos que marcaran l’esdeve-
nir de la informació. Una informació que, lò-
gicament i a grans trets, cada vegada estarà 
més influenciada pels grans organismes pri-
vats que la controlaran en el seu origen i que 
necessitarà també d’unes quantes matisacions 
en la mesura que el periodisme estigui en 
condicions de poder-les fer, per coneixement 
propi o per capacitat però també per no con-
trariar els interessos de les empreses, una 
qüestió que cada dia és més vigent i que com-
portarà més riscos afegits a la tasca del perio-
dista, que és una de les feines més perilloses 
del món.




