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1. Introducció 

El treball de fi de grau “Les rutines de producció del periodisme radiofònic 

esportiu a Barcelona des dels anys 50 fins a l’actualitat” és de recerca i consta 

d’un marc teòric, d’una metodologia, d’una investigació de camp, de 

conclusions, de fonts bibliogràfiques i dels annexos.  

En el marc teòric s’hi podrà trobar com s’estructurava i organitzava la ràdio a 

Espanya i, conseqüentment, a Barcelona, des del 1950 fins a principis del 

1970. També, per a aportar una contextualització més completa de l’objecte 

d’estudi, hi ha un redactat sobre la ràdio espanyola. A la metodologia, estan 

explicats quins criteris metodològics, eines i procediments s’han seguit per a fer 

aquest treball, a més de l’objecte d’estudi, dels objectius i de les hipòtesis. 

Respecte a la investigació de camp, consta de trenta-cinc pàgines, en les quals 

s’explica i es mostra com han evolucionat, a Barcelona entre el 1950 fins a 

l’actualitat, quatre rutines de producció de periodisme radiofònic esportiu, 

triades per l’autor. Aquesta explicació està molt més detallada, però val avançar 

que s’ha dut a terme a partir de cinc entrevistes a cinc periodistes de diferents 

edats. A les conclusions es dóna resposta a allò plantejat  a la metodologia i 

s’aporten una sèrie d’opinions i reflexions personals sobre la investigació. A la 

bibliografia s’hi troben, de manera detallada, les fonts consultades. I finalment, 

als annexos es poden consultar les cinc entrevistes transcrites. 

Els motius i la justificació alhora que m’han dut a voler fer aquest de treball de 

recerca són la meva passió per la ràdio i la meva inquietud i sensacions sobre 

la nova ràdio esportiva que esta apareixent i s’està produint. Als 17 anys vaig 

començar a fer transmissions esportives de futbol, a una emissora local del 

barri d’Horta-Guinardó de Barcelona (7 de Ràdio), a elaborar informatius 

d’esports i a col·laborar en programes esportius. Hi vaig estar dos anys i em va 

apassionar, amb la qual cosa, amb aquest treball, volia tornar a endinsar-me de 

ple en el món de la ràdio i també esbrinar i investigar d’on ve la professió a la 

que em vull dedicar i que em trobaré quan surti de la universitat. 
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2. Marc teòric 

Abans d’abordar l’objecte d’estudi, en aquest marc teòric, es trobaran una sèrie 

de continguts que contextualitzin les rutines de producció del periodisme 

radiofònic esportiu a Barcelona des dels anys 50 fins a l’actualitat. Cal destacar 

que, la investigació de camp engloba la dècada dels anys 50 i dels anys 60, 

però escassegen les fonts documentals sobre les rutines de producció. Per 

aquest motiu, a continuació faig un context sobre la ràdio a Espanya entre 

aquests anys.  

El periodista ja jubilat, Joan Manuel Surroca, explica que la ràdio pública a 

l’època del franquisme estava totalment controlada per l’estat. Aleshores existia 

Ràdio Nacional, que era la ràdio de l’estat i tres cadenes que estaven sota el 

control del règim que eren: la CAR, la Cadena Azul de Radiodifusión (era Radio 

Juventudes i, teòricament, era l’emissora de les Frentes Juventudes), la cadena 

CES, que significava Centros de Emisores Sindicales i era la cadena dels 

sindicats verticals i, finalment, la REM (Red de Emisoras del Movimiento). 

Surroca declara, que l’indicatiu de la CAR era Radio Juventud, el de la REM 

era Radio La Voz i una ciutat espanyola i el de la CES, era Radio, una ciutat 

espanyola, de la cadena CES. A més, relata que dins d’aquest procés, es van 

començar a produir fusions per rendibilitzar, ja que a molts llocs d’Espanya hi 

havia emissores de la CAR, de la REM i de la CES i no tenia sentit. Aleshores 

parla sobre la fusió entre la REM i la CAR i, conseqüentment, totes les 

emissores van passar a anomenar-se La Voz de Radio Juventud i a Barcelona 

va esdevenir Ràdio Joventut La Veu de Catalunya (aquesta va agrupar les tres 

emissores REM que hi havia a Barcelona).  

El periodista continua narrant que en el moment en que va arribar la 

democràcia, l’estat va crear l’agrupació Medios de Comunicación Social del 

Estado i aquesta ho va reconduir tot i totes les emissores es van quedar 

fusionades en una cadena que es deia Radio Cadena Española. També, 

comenta, que a l’any 1989 hi va haver una nova reestructuració i Ràdio 

Nacional va absorbir totes les emissores mencionades i es va convertir així en 

Ràdio Nacional Espanyola. Sobre aquest fet, recorda que la gran majoria 

d’emissores van desaparèixer i moltes es van tancar. Explica que a Catalunya 
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n’hi havia a Igualada, a Ulldecona, a Girona, a Lleida, a Tortosa, a Tarragona, 

entre d’altres. Les de capital de província van seguir, però es van quedar com a 

centres emissors i com a corresponsalies de Ràdio Nacional. Després 

d’aquesta explicació, el periodista, anecdòticament, declara el següent:  

“Vaig estar a punt d’anar a Ràdio Nacional abans, l’any 81 vaig tenir peu i mig a 

Ràdio Nacional, perquè em van venir a buscar, però va donar la casualitat que 

quan jo estava amb tractes amb Ràdio Nacional, van canviar el director i el meu 

pare es va convertir en el nou director. El meu pare va ser director de Ràdio 

Nacional durant un any, de Ràdio Joventut durant 30 i llargs. Ell hauria d’haver 

continuat a Ràdio Joventut, però faltaven pocs mesos per les eleccions i ja era 

evident que, al 82, el PSOE les guanyaria. I aleshores els delegats del govern 

intervenien molt en el nomenaments i els pactaven amb la Generalitat, però la 

decisió del delegat del govern pesava molt, sobretot quan es tractava de fer 

canvis a la televisió pública. Radio Cadena en el seu  moment ho tenien tot, 

tenien els estudis, l’antena, tot, però van voler muntar el seu i així no dependre 

de ningú i la broma ens va costar 7000 milions de pessetes. Un delegat del 

govern, quan ja pràcticament estava nomenat el nou director de Ràdio 

Nacional, va dir que el que anava a Ràdio Nacional anés a Ràdio Cadena i el 

de Ràdio Cadena cap a Ràdio Nacional. Va argumentar que el meu pare era la 

persona més adequada per gestionar la transició sense problemes, perquè era 

un professional del mitjà i no tenia interès polític. Hi va estar un any, fins que 

els socialistes van arribar al poder i ja va tornar cap a casa.”. 

En aquest apartat del treball, considero necessari i adequat investigar sobre el 

naixement de Ràdio Joventut. Joan Manuel Surroca diu que Ràdio Joventut va 

néixer a Sant Just Desvern. Relata com el seu pare vivia a Barcelona, però 

durant la Guerra Civil una bomba el va deixar sense habitatge i es va haver de 

traslladar. El pare de Surroca va entrar a l’ajuntament com a delegat de cultura 

i l’any 1950 va muntar a Esplugues, amb l’ajuda de molts, Ràdio Unió. El 

periodista, recorda que era una emissora molt jove i que a molta gent de 

Barcelona li agradava, aleshores, per aquest motiu van començar a impartir, a 

l’emissora mateix, cursets de ràdio. Com Sant Just Desvern se’ls hi va quedar 

petit i tenien moltes limitacions van decidir traslladar-se a Barcelona, a més, no 
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hi havia cap emissora de les característiques que ells proposaven. Explica que, 

a partir de llavors, va començar a créixer Ràdio Joventut, hi van crear l’escola 

de la ràdio i, fins l’any 1973, es van quedar al carrer Saragossa. Més tard, van 

passar a la Via Augusta.  

En aquesta mateixa línia, en el llibre 10 años de libertad de información en la 

radio española 1977-1987, en la presentació, Emili Prado explica una sèrie de 

fets sobre la ràdio espanyola que, també contextualitzen, l’objecte d’estudi 

d’aquest treball.  

Prado escriu, que a principis dels anys 60, es permetia a les emissores 

privades incloure dins de la seva programació notícies locals. Sobre aquest 

tipus de notícies, relata que, en un principi, no eren informació radiofònica, però 

a mesura que la disciplina es va relaxar i amb el pas dels anys, doncs ja sí. 

Quan a l’octubre del 1977 es dóna, mitjançant decret, llibertat a les emissores 

per a fer els seus propis informatius, Prado diu que hi va haver un “boom de la 

ràdio informativa”. Per argumentar això, aporta que les audiències van 

augmentar de manera considerable: l’índex d’audiència global del 1976 es va 

situar en un 37,8 % i l’any 1978 es va col·locar en un 50,9 %. També exposa 

que, des de que les emissores comercials van poder fer els seus informatius, 

van entrar en un espiral informatiu, que va anar millorant de qualitat i quantitat, 

amb el pas dels anys.  

Emili Prado, destaca que els plantejaments informatius de la ràdio van 

evolucionar, ja que els micròfons van començar a sortir al carrer a palpar la 

realitat i, a més, es van començar a obrir els estudis a polítics, a treballadors i a 

diferents grups socials. En la seva presentació, Prado indica que l’any 1978 es 

va iniciar un fenomen conegut amb el nom de Radios Libres. Segons l’autor, 

eren unes emissores que dinamitzaven la producció radiofònica, establint un 

procés de socialització de l’ús de la tecnologia, amb uns plantejaments de 

rendibilitat social i cultural i al marge de qualsevol objectiu comercial, 

impulsades per associacions i col·lectius de tot tipus. Continua dient, que en 

aquest clima d’eufòria radiofònica, van néixer l’any 1979 les emissores 

municipals. Aquestes impulsades pels ajuntaments democràtics, es van 
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constituir en serveis públics de comunicació local i van arribar a tenir molta 

transcendència.  

Emili Prado, manifesta que tot això succeeix en un context en el qual la 

legislació no està al dia. D’altra banda, explica que des del 1977 al 1987, es 

van registrar una sèrie de transformacions amb l’objectiu de respondre a les 

diverses demandes socials d’informació. Per a Prado, la primera va ser 

l’aparició de Ràdio 4, perquè va marcar una fita en la recuperació de les 

llibertats a l’hora de fer una programació íntegrament en català. La segona, la 

creació de noves emissores privades FM i, finalment, la constitució de les 

noves emissores públiques autonòmiques.  
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3. Metodologia 

L’objecte d’estudi d’aquest treball de fi de grau correspon amb el títol del 

mateix: Les rutines de producció del periodisme radiofònic esportiu a Barcelona 

des dels anys 50 fins a l’actualitat. 

Tenint en compte el títol del treball, els objectius són els següents:  

 Explicar l’evolució dels elements tecnològics. 

 Mostrar com ha variat la manera de treballar dels periodistes radiofònics 

esportius. 

 Aprofundir en l’evolució que s’ha donat en les relacions laborals entre els 

clubs de futbol i el periodisme radiofònic esportiu. 

 Aportar com s’ha vist alterada la rutina d’una transmissió esportiva. 

 Plasmar com ha variat la manera de produir continguts. 

 Indicar com s’ha anat formalitzant el periodisme esportiu. 

 Demostrar de quina manera ha afectat la crisi econòmica, dels últims 

anys, a l’hora de crear continguts i/o apostar per segons quins tipus. 

 Aportar anècdotes viscudes i explicades pels periodistes entrevistats, 

que permetin mostrar amb claredat i d’una manera real, l’evolució de 

l’objecte d’estudi.  

Encara que el títol del treball i l’objecte d’estudi coincideixin, per dur a terme la 

investigació he partit de dues hipòtesis:  

 Actualment és més fàcil fer periodisme radiofònic esportiu, gràcies als 

avenços tecnològics i socials, però alhora és més difícil arribar a la 

notícia per culpa de l’hermetisme dels esportistes i de les institucions 

que hi ha darrere d’aquest món. 

 La manera de treballar dels periodistes i la de crear continguts esportius 

ha variat molt des dels anys 50 fins a l’actualitat, per culpa del negoci en 

el que s’ha convertit l’esport pels mitjans i pels clubs.  
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Pel que fa els criteris metodològics, eines i procediments emprats i seguits per 

desenvolupar el treball:  

El marc teòric està composat per una font documental i pel testimoni del 

periodista entrevistat, Joan Manuel Surroca. S’aporta informació sobre la ràdio 

a Espanya i d’aquesta manera s’aborda la part de les teories que tenen a veure 

amb l’objecte d’estudi. Joan Manuel Surroca, en aquest apartat, exposa com 

s’estructurava i organitzava la ràdio durant el franquisme a Barcelona, com va 

ser la regeneració radiofònica després de la mort del dictador i com va néixer 

Ràdio Joventut, emissora que aporta molta informació i dóna sentit a aquest 

treball. 

La investigació de camp està dividida en tres períodes d’anys i en cada un es 

tracten quatre apartats, en els quals s’hi expliquen, desenvolupen i analitzen 

diferents rutines de producció del periodisme radiofònic esportiu. Els períodes 

van del 1950 al 1976, del 1977 al 1990 i, l’últim, del 1991 fins a l’actualitat. Els 

apartats són: l’evolució dels elements tecnològics, l’hàbit de treball del 

periodista radiofònic esportiu, la rutina d’una transmissió esportiva i la 

producció dels continguts.  

Els anys han estat dividits seguint els següents criteris: la primera etapa acaba 

l’any 1976, ja que va ser la primera vegada que el periodista, Joaquim Maria 

Puyal va fer la primera transmissió radiofònica esportiva (futbol) en català de la 

història. La segona, comença l’any que es decreta la llibertat d’informació a 

Espanya (1977) i s’acaba quan la digitalització comença a agafar embranzida. 

L’última etapa, s’inicia l’any 1991 per la proximitat dels Jocs Olímpics de 

Barcelona i així aquest últim període contrasta, de manera considerable, amb la 

resta (per les aportacions dels entrevistats).   

Els continguts que hi ha dins de la investigació de camp provenen de cinc 

entrevistes realitzades als següents periodistes radiofònics esportius d’edats 

diferenciades: 
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 Jaume Rius (es va iniciar com a periodista en el món de la ràdio 

esportiva l’any 1961 i va ser un dels fundadors de TV3, a dia d’avui està 

jubilat). 

 Joan Manuel Surroca (el seu pare va ser durant un temps director 

general de Ràdio Nacional, ell es va iniciar als 70 a Ràdio Joventut i, 

posteriorment va entrar a treballar a Ràdio Nacional i a Ràdio 4. A dia 

d’avui també està jubilat). 

 Santi Carreras (és periodista de Catalunya Ràdio i va ser el segon cap 

d’esports que va tenir l’emissora). 

 Jordi Basté (amb 17 anys ja estava treballant a Catalunya Ràdio i 

actualment és periodista de RAC1). 

 Albert Benet (es va iniciar en el món de la ràdio l’any 1997, l’any 2001 va 

fitxar per Catalunya Ràdio, actualment hi continua treballant i ha estat 

set anys fent-hi transmissions esportives). 

Arran de cada un dels temes principals han anat sorgint subtemes que han 

esdevingut clau i han servit per redactar les preguntes per les entrevistes, un 

exemple a continuació:  

L’evolució dels elements tecnològics:  

 Els micròfons amb cable  

 Els micròfons sense cable 

 Les unitats mòbils 

 El so ambient radiofònic  

 El paper dels tècnics 

 Les línies microfòniques  

 La digitalització  

 Els programes informàtics 

La primera entrevista va ser amb l’Albert Benet, la segona amb el Santi 

Carreras, la tercera amb el Joan Manuel Surroca, la quarta amb el Jaume Rius 

i la última amb el Jordi Basté. L’Albert Benet em va facilitar el contacte del Santi 

Carreras i del Jordi Basté, mentre que Carreras em va posar en contacte amb 
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els dos periodistes jubilats (Surroca i Rius). Abans de començar cada entrevista 

hi havia un previ diàleg de reconeixement i per posar en antecedents als 

entrevistats, amb la qual cosa s’agafava certa confiança i els periodistes 

desestimaven la opció de ser tractats de vostè. Totes han estat gravades amb 

un Iphone 6-S i, si s’escau, l’àudio està disponible. A més, als annexos del 

treball estan les cinc entrevistes transcrites. Totes ordenades per l’edat dels 

entrevistats (de més veterà a més jove) i les preguntes també estan ordenades 

en funció dels quatre temes principals que s’aborden, és a dir, primer estan les 

preguntes que tenen a veure amb la tecnologia, després les de l’hàbit de 

treball, les de la rutina d’una transmissió i les dels continguts. Un cop 

transcrites les entrevistes he dut a terme el redactat de la investigació de camp. 
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4. Investigació de camp 

4.1 Del 1950 al 1976 

4.1.1 L’evolució dels elements tecnològics 

El periodista, ja jubilat, Jaume Rius explica que, tot i que va néixer l’any 1947, 

té molt en ment com era la ràdio esportiva a Barcelona als anys 50 i als 60. A 

mesura que Rius comença a créixer s’endinsa en el món del periodisme, però 

no pas en el radiofònic, sinó en l’escrit. Va començar a col·laborar amb una 

revista barcelonista, que parlava molt del Barça i, sense estar-hi treballant, 

estava a Ràdio Barcelona, ja que el Peris Vidal, un dels seus caps de la revista, 

hi treballava, amb la qual cosa estava al dia del que passava en el mitjà 

radiofònic. També, declara que era molt amic del Joaquim Maria Puyal, que 

havien fet moltes coses junts i que era un altre motiu per visitar Ràdio 

Barcelona. Destaca que als anys 50 i 60 la ràdio era un altre món, que se’n 

sortien com podien, escrivien a mà, no hi havia telèfons i només portaven un 

magnetòfon. Pel periodista, es feia ràdio de més qualitat que ara, s’emetien 

programes molt bons, tot era més natural, diferent i casolà. Per interioritzar 

aquesta última paraula, relata que el Peris Vidal per dir-li a la seva dona si 

dinava a casa o no, doncs començava el programa amb una frase o amb una 

altra.  

Per a Jaume Rius, actualment, tots els mitjans informatius van de cara a 

l’audiència i l’espectacle, mentre que entre aquests anys s’apostava per la 

informació. Creu que, tot i que sempre hi ha hagut periodistes de sobres, anys 

enrere aquest món no estava tan supeditat als clubs com a dia d’avui. Com a 

anècdota per demostrar que era una època totalment diferent a l’actual, el 

periodista narra que la primera vegada que el Barça va jugar al camp de 

l’Steaua de Bucarest, el Puyal va fer la transmissió passant molt de fred i un 

cop finalitzat el partit havien de tornar cap a Barcelona, però el Puyal no hi era. 

Rius se’l va trobar en un lavabo de l’aeroport amb una hipotèrmia i el va poder 

pujar a l’avió.   

A partir dels anys 70 només podien comptar amb un tècnic els programes d’èxit 

i, de manera excepcional, el Luis del Olmo tenia el seu propi productor. Ara bé, 
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amb el pas dels anys, per exemple a Ràdio Nacional, tots els programes ja 

tenien un tècnic i un conductor, però no hi havia productor i mentre estaven 

entrevistant dins de l’estudi, algú s’encarregava de trucar al convidat que venia 

després. Rius feia locucions de bàsquet i de futbol i declara que a Ràdio 

Nacional eren uns privilegiats, perquè anaven amb un cotxe amb la bandereta, 

un xofer i el tècnic de so.  

Continuant en la dècada dels 70, un altre periodista ja jubilat, el Joan Manuel 

Surroca destaca que els periodistes es barallaven pels telèfons dels bars dels 

camps de futbol, ja que era l’única manera que tenien per connectar amb les 

emissores de ràdio. També, comenta que havien de sortir dels recintes 

esportius per aconseguir un telèfon i així poder trucar. Surroca declara que això 

va ser només durant un temps, perquè més endavant van començar a emprar 

les línies microfòniques, però amb un sol sentit, amb la qual cosa significava 

que mentre parlaven no podien rebre i si se’ls hi tallava no s’assabentaven. 

Durant aquesta època va aparèixer el doble circuit (ja hi havia retorn) i el va 

començar a utilitzar només Ràdio Nacional. Quant al so ambient radiofònic, el 

periodista explica que en funció del tipus de micròfons que es feien servir era 

millor o pitjor, però que l’aparició dels micròfons auriculars van ser clau en 

aquest aspecte. Surroca recorda que aquest model de micròfons es van fer 

servir per primera vegada als jocs de Tòquio del 64 i a partir dels 70 van arribar 

a Barcelona, però com un tresor, perquè eren molt cars. També, relata com els 

periodistes de Ràdio Nacional duien micròfons que per un costat agafaven el so 

ambient i el filtraven i per l’altre la veu i sonava bé.  

Pel que fa a les unitats mòbils, a principis dels 70 Ràdio Joventut va ser la 

primera emissora que en va muntar. Al començament es tractava de posar una 

emissora dins d’un cotxe i, més endavant, es van anar modificant 

tecnològicament incorporant antenes que pujaven i baixaven soles i els 

paraigües per connectar. Anecdòticament, Joan Manuel Surroca narra que 

Ràdio Joventut va muntar un petit estudi dins d’una rulot, on posaven els dics i 

hi tenien un petit locutori. Aleshores la posaven en un lloc concret, demanaven 

una connexió telefònica i emetien, era una unitat mòbil fixa. Ara bé, anys més 
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tard van muntar el cotxe amb una certa autonomia i així podien enllaçar sense 

fils des de determinats llocs.  

Durant aquest període van aparèixer els múltiples. Surroca diu que un dels 

grans problemes que tenien quan feien un programa de connexions era la 

limitació de les taules, ja que per entrar varies connexions a una taula s’havia 

d’anar rotant i canviant el retorn de les línies. Aleshores els avisaven que 

entraven i a la vegada havien d’estar escoltant la ràdio, ja que no hi havia 

retorn. Les taules de múltiples era una taula que podia rebre varies connexions 

a la vegada i amb un sol àudio el tècnic podia parlar amb tots els camps de 

futbol o pistes de bàsquet amb les que es volgués connectar. El periodista 

comenta que els tècnics d’aleshores feien meravelles, ja que, per exemple, 

posaven les línies en paral·lel i totes podien entrar en directe i d’aquesta 

manera ningú s’havia d’esperar.  

4.1.2 L’hàbit de treball del periodista radiofònic esportiu 

Jaume Rius explica, que dins d’aquesta etapa, les emissores barcelonines de 

ràdio que apostaven per emetre esports eren: Ràdio Barcelona, Ràdio 

Joventut, Ràdio Nacional-Peninsular i Ràdio 4. Sobre aquestes comenta que hi 

havia periodistes i no persones que només opinaven i feien tertúlies. Durant 

aquells anys, declara que a més d’opinar, analitzaven, deien el per què de les 

coses, no felicitaven als equips per haver guanyat i no utilitzaven la primera 

persona del plural en les transmissions. Rius es defineix com un periodista de 

Barcelona i no del Barça i recorda que va fer una entrevista al Benítez, un 

central defensiu del Barça, i el van fer fora del club per culpa de les 

declaracions que havia fet. Sobre les emissores locals destaca que, exercien 

un paper molt positiu, eren molt importants i, normalment, feien molta ràdio de 

carrer, ràdio de proximitat.  

El periodista relata que durant aquells anys treballaven totes les hores del dia i 

havia arribat a tenir set feines, en diferents mitjans, com el Noticiero, Ràdio 

Nacional, Ràdio 4, Ràdio Joventut o Murcia Deportiva. Quant a la variació dels 

horaris de feina, des de la seva experiència, comenta que no tenien ni horari 

d’entrada ni de sortida, si feia falta treballaven tres dies seguits i, a vegades,  
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plegaven a les quatre de la matinada. Com a anècdota, Rius recorda que si 

sortia molt tard de la ràdio, se n’anava amb el Puyal a passejar per les rambles 

fins les vuit del matí. Respecte als sous declara que, en aquells anys, se’ls 

havien de guanyar, és a dir, havien de demostrar que eren vàlids i si els hi 

deien que agafessin un vol, doncs ho havien de fer.  

Pel que fa a les relacions dels periodistes amb els esportistes, Rius narra que 

seguia el Barça des de que tenia 14 anys i havia vist com el Cruyff entrava al 

vestidor fumant-se un puro i havia fet entrevistes als jugadors del Barça 

banyant-se amb ells a la piscina del vestuari. Les rodes de premsa com a tal no 

existien i la rutina que seguien els periodistes de l’època era anar a veure els 

entrenaments i després, dins del vestuari entrevistaven al jugador que volien. 

Anecdòticament, comenta, que a finals de la dècada dels 60, el futbolista del 

Barça, Lucien Müller ve demanar-li parlar amb ell, perquè no estava d’acord 

amb la crònica que havia publicat. Jaume Rius recalca que era una altra època 

en la que viatjaven junts, podien entrar a les sales d’operacions, feien amistats 

de veritat, s’escrivien, sortien de festa i anaven als cabarets.  

Sobre el tipus de ràdio que es feia, el periodista recorda haver narrat el 

següent:  

“he arribat a narrar per la ràdio com un pilot d’avió deia que portava tres dies 

sense dormir, dotze whiskeys, no sé quantes pastilles i que l’únic que li faltava 

era haver de portar als fills de puta del Barça. També vaig narrar com en un 

xàrter cap a Amsterdam l’avió quasi s’estavella amb el Cruyff de jugador i 

companyia dins i els periodistes. Feia molt mal temps i l’aterratge va ser fora 

pista.”.  

Ara bé, també diu que, per exemple, el del Olmo no feia res, ja que tenia un 

grup de periodistes molt bons que li escrivien tot i com ell tenia molt bona veu, 

doncs feia molt bona ràdio. Explica el mateix del Butano, però en aquest cas, 

eren la Isabel Bosch i el Puyal els qui li preparaven el que havia de dir. Per a 

Rius, aquests periodistes feien una ràdio un pèl diferent a la de buscar la 

notícia, tot i que als anys 70 sempre anaven a per la notícia. Durant aquells 

anys feia un programa d’esports que es deia “En Profundidad” i cada dia 
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cercava un tema, el desenvolupava i portava al protagonista a l’estudi de ràdio. 

A més, deixa clar que no s’agafava el diari per donar les notícies, com passa a 

dia d’avui.   

Quants als gabinets de comunicació dels clubs de futbol, dins d’aquesta etapa, 

assegura que no existien i afegeix que l’aparició d’aquests va ser culpa dels 

periodistes.  

El periodista ja jubilat, Joan Manuel Surroca, exposa que als anys 70 a la ràdio 

només hi havia les transmissions de futbol de Ràdio Miramar, de Ràdio 

Peninsular, que era una emissora comercial de Ràdio Nacional, de Ràdio 

Espanya de Barcelona amb el Jose Luis Fernández Abajo i de Ràdio Joventut, 

on feia les transmissions l’Agustín Rodríguez. Surroca recorda que, en un 

primer moment, retransmetien els partits fent carrusels i al cap d’uns anys la 

cadena SER va apostar pel Puyal en català. Ara bé, el periodista vol deixar clar 

que Ràdio Joventut va tenir la primera proposta formal per fer les transmissions 

en català. Recorda que, dins d’aquest període, només es feien les 

transmissions dels partits del Barça i de l’Espanyol quan jugaven fora de casa i, 

també, carrusels de tots els partits de primera i segona divisió. A més, destaca 

que alguna emissora local començava a retransmetre algun partit local. 

Continuant amb les emissores locals, del seu funcionament, diu que era molt 

sui generis, que cada emissora s’ajustava a les seves necessitats i només 

emetien uns dies o unes hores a la setmana. 

Surroca destaca que es trobaven a l’època del “pluriempleo” i era molt normal 

que un periodista tingués més d’una feina. Comenta que hi havia un locutor que 

treballava a la SEAT d’administratiu i un altre locutor que també era 

administratiu, però d’uns laboratoris mèdics. El periodista explica que, també 

era força habitual que les veus més professionals de la ràdio fessin doblatge. 

Pel que fa els sous, els recorda normals. Els de Ràdio Nacional eren els 

millors. Tot i que, reconeix que no hi havia recursos suficients per pagar grans 

salaris, gràcies a la publicitat es podien cobrar una sèrie de plusos, ja que una 

part dels ingressos publicitaris que obtenia un programa es destinava a 
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gratificar als participants del mateix. També, relata que els periodistes que feien 

doblatge es feien d’or, perquè estava molt ben pagat.  

Sobre els horaris, destaca que, pràcticament, no hi havia programes gravats i 

quasi tot era en directe, amb la qual cosa els horaris eren complexes i més en 

el periodisme esportiu, perquè la majoria de competicions es feien en directe. 

Ara bé, narra que a la ràdio els administratius i els tècnics tenien horaris 

normals, però hi va haver un moment en que els tècnics bons eren reclamats 

pels periodistes més exitosos i, conseqüentment, els horaris de molts tècnics 

s’adequaven als d’aquests.  

De la mateixa manera que Jaume Rius deia que dins d’aquest període d’anys 

no trobàvem gabinets de comunicació en els clubs de futbol, Surroca ho 

reafirma i comenta que a partir dels anys 80 va ser quan es va iniciar aquest 

procés a Can Barça, sota la figura de Ricard Maxenchs.  

Sobre els entrenaments, el periodista recorda que hi anaven de tant en tant i 

que si volien saber alguna cosa destacable, trucaven al conserge i ell mateix 

els hi feia la crònica de com havia anat el dia. Normalment hi anaven quan 

havien de fer una entrevista o un reportatge.  

La manera de treballar que tenien els periodistes de l’època amb els clubs, la 

recorda d’una forma molt propera. Segons Surroca, el Barça tenia tres 

personatges molt coneguts amb els que hi treballava molt a gust. Eren el 

Comas, que portava la gestió de totes les instal·lacions, el González, que era el 

delegat i, finalment, el Jaume Ramón. Sobre ells destaca que sabien tot 

l’entrellat del club, per tant, el fet de tenir una bona relació, suposava obtenir 

una bona font d’informació, tot i que, no la feien servir periodísticament com ara 

es podria arribar a fer. Això ho exemplifica dient que quan el Jaume Ramón 

explicava alguna cosa important era per advertir al periodista i no per a que ho 

difongués. Quant a les fonts d’informació, recorda que el periodisme que es feia 

no necessitava fonts d’informació, ja que era el famós “corre, ve y dile”. El 

president o els directius els rebel·laven informació a canvi que els periodistes 

no donessin les seves identitats.  
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Per entendre millor quin tipus de relacions tenien els periodistes amb les seves 

fonts, Surroca relata el següent:  

“quan la selecció espanyola de bàsquet, en l’època del Díaz Miguel, es 

concentrava a Castelldefels, sempre s’organitzava un partit entre el cos tècnic 

de la selecció i els periodistes. Jo he estat fent-li una entrevista al Díaz Miguel 

al Palau Blaugrana i després l’he portat amb el meu cotxe a l’hotel. Era un altre 

rotllo. Amb la gent d’aquella època que ara ja tenen 70 i 80 anys et trobes amb 

ells i encara tens el tracte d’abans. Això ara no passa. Jo si ara em trobo amb 

l’Epi, ens donarem una abraçada, perquè jo conec a l’Epi des de que va arribar 

a Barcelona amb 18 anys. A dia d’avui, encara que jo faci el bàsquet i entrevisti 

moltes vegades a un jugador, aquest mai em donarà una abraçada.”. 

“Una vegada anava passejant per la rotonda de Francesc Macià i es va parar 

un Mini al meu costat, era el Rexach. Em va preguntar on anava i em va dir que 

m’hi portava i em va deixar a la porta de la ràdio. Era una relació molt més 

humana amb els jugadors,”. 

4.1.3 La rutina d’una transmissió esportiva 

El periodista Jaume Rius relata que a partir dels anys 70 va començar a fer 

transmissions esportives i que al llarg de la seva trajectòria professional n’ha 

arribat a fer centenars. Explica que no acostumava a preparar-se gaire, ja que 

confiava en les seves possibilitats, però sí que tenia certa noció de l’esport que 

li tocava retransmetre, fos boxa, motor, futbol o bàsquet. Ara bé, Rius comenta 

que la seva poca preparació li va provocar males passades: 

“al camp del Sabadell, anava amb un tècnic i jo entrava per “Tablero 

Deportivo”, que era el programa més escoltat de Ràdio Nacional i el presentava 

el Gozalo. Doncs a Sabadell, un a zero, dos a zero, aleshores demanaves pas i 

jo explicava com havien estat els gols i va arribar el tercer gol i jo vaig dir que 

arribaven tan ràpid els gols que no li donava temps ni a l’home del marcador a 

actualitzar-lo. Al cap d’una estona el tècnic em va dir que creia que el tercer gol 

l’havien anul·lat i vaig preguntar i, efectivament, gol anul·lat. Ja havien passat 
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15 minuts i vaig decidir callar-me i vaig tenir la sort que van fer un altre gol i 

vaig quedar com un senyor.”. 

“La més greu va ser amb un equip de bàsquet. Fèiem connexions des de 

l’Olímpic de Badalona, l’equip es deia el Pallacanestro i alguna cosa més i jo li 

deia només el Pallacanestro, que en italià, vol dir basquetbol. Ningú em va dir 

res i me’n vaig assabentar al final.”. 

Rius continua relatant que l’any 1973 va estar cobrint l’Euro bàsquet, que es va 

organitzar al Palau d’Esports de Badalona. Les narracions no eren íntegres, 

entrava en antena les vegades que feia falta i quan s’acabava el partit ja 

s’havia acabat la seva tasca, és a dir, no havia de fer un post partit amb 

entrevistes.  

El periodista Joan Manuel Surroca, gràcies a la seva experiència a Ràdio 

Joventut, Ràdio Nacional i l’haver mamat des de ben petit la ràdio per la figura 

del seu pare, declara que als 50 i als 60 no hi havia transmissions esportives 

com a tal, sinó que es feien cròniques dels partits de futbol connectant en 

directe des dels camps. Així, l’any 1971, es va iniciar ell en l’àmbit de les 

transmissions esportives.  

Per a Surroca, hi va haver dos factors que van marcar l’evolució de les 

transmissions esportives dins d’aquest període d’anys. Declara que les 

narracions seguien un estil, que va crear Ràdio Nacional, eren sòbries, 

planeres, no eren cridaneres i es podien escoltar. Recalca que el futbol dels 

anys 70 era molt tranquil, els jugadors jugaven caminant i sempre corria més la 

pilota. A més, diu que eren molt narratives i no hi havia comentaristes, per tant, 

el periodista que estava al camp de futbol era l’encarregat de cantar tota la 

publicitat i de fer-ho tot. A més, a vegades, Surroca les feia sense tècnic i ell 

mateix transportava l’aparell que utilitzaven per retransmetre i provava que tot 

funcionés correctament. Aquest és el primer factor i el segon va ser l’entrada de 

la televisió en la panorama esportiu. Les transmissions van canviar radicalment, 

perquè van començar a aparèixer les figures dels que entraven a fer 

recolzament des dels estudis de ràdio i van afegir un àrbitre per analitzar les 

jugades polèmiques. Aquests canvis es van produir a raó que, en aquells anys, 
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la televisió va inventar la moviola i la ràdio va buscar contrarestar-la. La ràdio, 

però, continuava tenint el monopoli del futbol, ja que la televisió només oferia 

un partit en directe. Més endavant, en aquest mateix context, va aparèixer el 

perfil del comentarista.  

Surroca va tenir força conflictes sobre la manera de com enfocar les 

transmissions i els carrusels, ja que per culpa de la televisió, des de la ràdio es 

donava per fet que la persona que estava escoltant el partit, doncs també 

l’estava veient i, en la majoria de casos, no era així.  

Normalment, només feien les transmissions íntegres dels partits de fora de 

casa del Barça i de l’Espanyol. Els carrusels eren pel matí i oferien el futbol 

regional dels històrics de Barcelona, com l’Europa, el Júpiter, el Sant Andreu o 

l’Horta. En aquest horari, a més de seguir el futbol, donaven l’última hora del 

que estava passant al Palau Blaugrana, ja que sempre s’hi jugava algun esport. 

Per entendre l’horari que tenia l’esport durant aquells anys, Surroca explica que 

els dissabtes per la tarda era quan hi havia més partits de bàsquet, els 

diumenges pel matí es feia el carrusel de futbol regional, en el que també hi 

entraven els partits de bàsquet que faltaven per jugar-se, el futbol nacional 

sempre era els diumenges per la tarda i el partit televisat el feien els dissabtes 

o diumenges al vespre. Sobre l’horari del futbol nacional, narra que els partits 

començaven tots a les quatre i mitja o cinc de la tarda i a l’estiu, per la calor, es 

movia una mica l’hora. Quant a les narracions dels partits del Barça i de 

l’Espanyol com a locals, destaca que hi havia una persona al camp amb la que 

només es connectava si hi havia gol. Entre aquests anys les transmissions ja 

estaven patrocinades i hi havia molta publicitat.  

De manera anecdòtica, el periodista comenta que ell va inventar la primera 

moviola radiofònica, amb la qual cosa, a la mitja part, si hi havia hagut gols 

doncs els repetien. Per aconseguir-ho, posava un paper petit a la cinta, 

rebobinava, buscava el gol i ja ho tenia. Respecte a la preparació, recorda que 

començaven les transmissions cinc o deu minuts abans que comencés el partit, 

a vegades, es pactava un breu diàleg entre el narrador i qui hi havia a l’estudi i 

sinó, doncs es connectava i el que estava al camp ja sabia que no havia de 

parar fins el descans, després es donava un respir al periodista i continuava 
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amb la segona meitat. Joan Manuel Surroca, com a anècdota, explica haver fet 

transmissions esportives per Las Palmas i Mèxic, ho relata a continuació:  

“Des de Las Palmas et demanaven que els hi fessis. Jo he fet moltes 

transmissions per altres llocs que no venien, ja que no tothom tenia els 

recursos necessaris pels desplaçaments. N’he fet per tota Espanya i fins i tot 

per Mèxic. Durant una època els mexicans transmetien molts partits d’Espanya. 

Vaig fer un partit de l’Espanyol per una emissora mexicana que es deia LVG La 

B Grande de Méjico. Aleshores els canaris et demanaven que els hi posessis 

un locutor i que fessis una transmissió adreçada als canaris. Doncs no sé que 

va passar en una transmissió, que es veu que el locutor que ho va fer no va 

estar bé i els canaris van decidir a partir de llavors que enviarien un locutor 

sempre i van començar a venir. I una vegada a Sarrià el locutor que estava fent 

el partit, a la meitat de la segona part en mig de la transmissió va dir que 

deixava la narració durant uns instants en mans del company de Barcelona, 

que era jo. No es podia aguantar, havia d’anar al lavabo i em va passar el 

micròfon i vaig estar deu minuts narrant pels canaris.”. 

Quan s’acabava el partit, Surroca comenta que baixaven de les cabines i feien 

un parell d’entrevistes i, posteriorment, com podien, ho enviaven per telèfon. 

Recorda, que tot era molt familiar, hi havia molt pocs mitjans i sortien tots els 

jugadors a parlar i es treballava d’una manera molt tranquil·la. Pel que fa els 

desplaçaments per territori nacional per a fer les transmissions dels partits de 

fora de casa, exposa que els feien amb l’equip o a vegades els tres locutors, 

que els hi tocava, anaven amb un cotxe i es repartien les dietes per poder 

endur-se uns quants diners a la butxaca.  

4.1.4 La producció dels continguts 

Sobre els continguts de l’època, Jaume Rius, recorda que eren molt bons, ja 

que els periodistes tenien moltes inquietuds, pocs recursos i s’havien 

d’espavilar per dur notícies noves. Sobre la competència entre les emissores, 

considera que era millor que actualment, perquè donaven informació, mentre 

que a dia d’avui només s’aposta per les tertúlies esportives. Rius explica que 

en les cròniques que ell escrivia deia, sense cap problema, si els jugadors 
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havien tingut una mala actuació. Creu que ara no es pot dir, per exemple, que 

un jugador del Barça ha jugat malament. A més, comenta que quan feien 

continguts que parlaven sobre jugades polèmiques o males decisions dels 

àrbitres, es llegien el reglament, cosa que avui en dia no fa cap periodista i 

molts assenten càtedres sobre com arbitrar.  

Respecte a la competència entre les ràdios, Joan Manuel Surroca, indica que 

era normal i sana, que la relació entre els professionals era bona, que dinaven 

junts i que cada emissora tenia els seus clients, el seu espai i els seus 

patrocinadors. També, declara que contra Ràdio Nacional no competia ningú. 

Quant a les redaccions d’esports, Surroca relata que quan va començar a fer 

ràdio a la dècada dels anys 60 no hi havia redaccions d’esports. El que hi havia 

era un senyor que recopilava els articles o comentaris dels seus col·laboradors 

i després feia un programa. A principis de la dècada dels 70, explica que es va 

crear “Avance de Antorcha”, el primer programa dialogat d’esports de Ràdio 

Joventut i el feien l’ Alex Botines i el Francesc Soler Marsal. El periodista, narra 

que tots dos van crear un estil molt particular i que durant el quart d’hora que 

durava el programa, doncs, en base a les seves fonts d’informació, comentaven 

les notícies esportives del dia i parlaven de futbol i del Barça.  

Surroca, destaca que, als anys 70, va començar a col·laborar al programa 

“Antorcha” de Ràdio Joventut, que es va convertir en el primer programa diari 

d’esports. Diu que hi havia gent molt poliesportiva i que dominava diferents 

esports, com l’Antoni Moragas, que era jutge internacional de vela. Això els hi 

va permetre oferir informació d’absolutament tots els esports. A més, declara 

que va treballar al programa “Campeones Blaugrana”, que es va inventar 

l’Agustín Rodríguez, en el que entrevistaven a jugadors de les diferents 

seccions i categories del Barça. Aleshores aquest va derivar en “Campeones” i 

cada dimarts donaven per antena tots els resultats dels campionats juvenils de 

futbol, d’handbol i d’altres esports. El periodista indica que cap més emissora 

ho feia i, per tant, tenien molt bona audiència.  

   



21 
 

4.2 Del 1977 al 1990  

4.2.1 L’evolució dels elements tecnològics 

Durant el període anterior Joan Manuel Surroca destaca la utilització, només a 

Ràdio Nacional, dels dobles circuits. El mateix periodista comenta que a partir 

dels anys 80 totes les emissores de ràdio ja el feien servir. Quant als micròfons 

sense cable, explica que l’any 1979 va arribar el primer a Barcelona. Surroca 

ho recorda perquè ho va viure en primera persona a Ràdio Joventut. De 

l’emissora narra que va trencar tots els motllos que hi havia instaurats, ja que 

era una ràdio molt jove i creativa. A més, emetien programes d’humor, feien 

coses atrevides i agosarades, que ningú del moment s’havia atrevit a fer, i 

conseqüentment van connectar de bon grat amb el sector més jove de 

Barcelona.  

Aquesta etapa la recorda força creativa, tecnològicament parlant, perquè, per 

exemple, Ràdio Joventut va ser la primera en emetre amb estèreo l’any 1979. 

Tornant al tema dels micròfons sense cable, gràcies als bons contactes que 

tenia amb l’estranger Ràdio Joventut, doncs van portar de Suïssa un 

“Sennheiser”. El periodista recorda que aquell mateix any a la semifinal de 

recopa contra l’Anderlecht, el Barça va igualar un 3 a 0 al Camp Nou en el partit 

de tornada i a la pròrroga es van endur la victòria i aleshores un company seu 

estava a la vora dels jugadors amb el micròfon sense cable explicant com 

estava sent la celebració i els propis jugadors li van dir al periodista que deixés 

de fer broma i anés a buscar el cable.  

Joan Manuel Surroca va viatjar a Suïssa per cobrir la final de la Copa d’Europa 

de bàsquet la temporada 79-80 i va tornar a Barcelona amb uns microtelèfons, 

que permetien la connexió d’entrada o sortida de casset i/o podies connectar-hi 

un micròfon. Es tractava de desenroscar el telèfon i posar el microtelèfon, que 

era un previ amplificador que oferia una qualitat de so superior. El periodista en 

va portar nou i era molt útil pels reporters que anaven pel carrer i havien 

d’enviar una crònica per telèfon, ja que la presència de so era més gran. Pel 

que fa els múltiples, citats per primer cop entre l’any 50 i el 76, Surroca gràcies 

a aquest avenç tecnològic, als anys 80 va poder fer un carrusel pels matins a 
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Ràdio 4 en el que hi havia fins a disset activitats esportives connectades a la 

vegada, gràcies en part, a l’espectacular control de Ràdio Nacional. Hi havia 

set línies alhora i per dos canals paral·lels enviaven dos senyals més a la taula 

i, d’aquesta manera, podien ampliar les connexions. Surroca també parla dels 

equips de transmissió de principis d’aquest període, explicant que tenien una 

doble posició, és a dir, que si estaven en transmissió estaven d’una manera  i 

quan volien escoltar, doncs invertien l’interruptor, ja que sinó no sentien res. 

Ara bé, a principis dels 80 això va evolucionar cap a dues línies i aleshores 

enviaven el so per una i els hi entrava per l’altra.  

L’ex cap d’esports de Catalunya Ràdio, el Santi Carreras relata que també va 

viure el pas dels micròfons amb cable als micròfons sense cable i la 

normalització d’aquests en el dia a dia dels periodistes dels anys 80. Carreras, 

però comenta que a molts llocs no tenien cobertura i els hi era més còmode 

tirar centenars de metres de cable. Recorda que al soterrani del camp del 

Barça no hi havia cobertura i aleshores havien de treballar amb els micròfons 

amb cable.  

El periodista va ser partícip del naixement de Catalunya Ràdio l’any 1982 i 

recorda que les unitats mòbils, que tenia l’emissora en els seus inicis, van anar 

evolucionant tecnològicament i la logística que seguien era equipar en una 

unitat mòbil tot el que equipaven dins d’un estudi de ràdio. Carreras diu que 

tenien molts repetidors i això els permetia tenir cobertura a quasi bé tot el país i 

així des de qualsevol punt podien enllaçar. Això s’ho podien permetre, perquè 

tenien suficients recursos econòmics, però hi havia altres emissores que, per 

exemple, des del mig de la plaça de Terrassa podien enllaçar, però a Sabadell 

s’havien de moure. El periodista destaca que al cap d’un temps va arribar la 

connexió per satèl·lit i va ser impressionant, ja que el buscaven, encaraven i 

tiraven. Ara bé, un minut de satèl·lit era molt car i aleshores normalment feien 

les connexions per telèfon, del qual desenroscaven la part per on es parlava i hi 

empalmaven un micròfon. Anecdòticament diu que sempre hi havia algú que 

s’enduia la peça i això passava de manera habitual a les voltes ciclistes, ja que 

era molt complicat cobrir-les correctament des d’un punt de vista tecnològic. Hi 

havia periodistes que eren molt hàbils i si arribaven els primers, desenroscaven 
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el telèfon i se’n duien la part del micròfon, fet que provocava que si algú 

utilitzava aquell telèfon per fer una connexió, doncs no funcionava. Carreras ho 

defineix com la picaresca de com es “putejaven” entre si els periodistes. A més, 

exposa que, entre aquests anys, Catalunya Ràdio va equipar una moto com a 

unitat mòbil per cobrir la volta ciclista de Catalunya.  

Per l’ex cap d’esports de Catalunya Ràdio, el paper dels tècnics i xofers sempre 

ha estat imprescindible, però sobretot durant els inicis de l’emissora. Narra com 

els avenços tecnològics sempre eren gràcies als tècnics, per la seva curiositat i 

comenta que alguna vegada havien transmès tenint retorn des d’una ciutat on 

no hi havia cobertura. Això ho van aconseguir endollant l’aparell a l’hotel i, 

conseqüentment la llum de tot el recinte desapareixia i, d’aquesta manera, 

podien treballar enmig de qualsevol ciutat amb retorn i com una emissora.  

El periodista Jordi Basté també va viure el naixement de Catalunya Ràdio, tenia 

17 anys, va estar a l’acte d’inauguració i força anys treballant-hi. Sobre 

l’evolució dels elements tecnològics destaca que l’any 1983 el so de l’emissora 

era un estèreo boníssim. Basté recorda que en aquells anys el so era trencat, 

es tallava de tant en tant i això és el que feia que el partit o programa fos èpic 

en si mateix. Ara bé, dels canvis tecnològics d’aquella època, el que més va 

sorprendre al periodista va ser el fet que la ràdio canviés sola de freqüència 

quan l’escoltava des del cotxe, ja que anys enrere ho feien manualment.  

4.2.2 L’hàbit de treball del periodista radiofònic esportiu 

El periodista ja jubilat, Jaume Rius comenta que era complicat exercir de 

periodista a Can Barça sota el mandat del president Josep Lluís Núñez. Des de 

l’arribada de Núñez a la presidència del club l’any 1978, les relacions no van 

ser fàcils, sobretot, perquè l’expresident comptava amb un grup de gent, 

anomenats els “Morenos”, que tenien com a missió posar la por als cossos dels 

periodistes, amb violència. Rius, relata que, després de fer les cròniques del 

Barça, no podia sortir per la porta principal, ja que aquest grup l’estava 

esperant i, fins i tot, l’havien arribat a perseguir pel metro. També, recorda que 

mentre feia una entrevista al president de l’Hospitalet, al Palau Blaugrana, els 

“Morenos” l’estaven escoltant per la ràdio i com el periodista va dir que 
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l’arbitratge estava sent correcte, doncs van pegar-lo en plena entrevista, però 

va poder defensar-se, va arribar la policia i ningú va prendre mal.  

Sobre el paper dels caps de premsa i els gabinets de comunicació, Rius 

recorda que moltes vegades miraven de posar-li les coses difícils per arribar als 

protagonistes. Ara bé, comenta que durant l’etapa de l’Aíto García Reneses 

com a entrenador del Joventut, entre el 1983 i el 1985, ell el trucava al seu 

mòbil personal i aconseguia el que volia, sense passar per cap tipus de filtre. 

La relació que va tenir el Jaume Rius amb García Reneses no va començar 

amb bon peu, ja que des del programa on treballava el periodista van donar 

una notícia explicant que havia intentat abusar sexualment d’un jugador al que 

ell entrenava i al cap d’un temps, Rius va signar un article dient que havia 

obligat a un jugador a abaixar-se els pantalons. El periodista explica aquests 

fets per entendre que, durant els anys d’aquesta etapa, deien la veritat i no els 

hi passava res. Finalment, l’Aíto i el Jaume van parlar sobre el tema, van tenir 

una gran relació i, fins i tot, l’entrenador havia portat en moto al periodista a 

casa seva i li havia cuinat ous ferrats. Ara bé, Rius vol deixa clar que mai li va 

tocar els seus ous. 

Joan Manuel Surroca declara que arran de l’aparició de la figura del Ricard 

Maxenchs al Barça com a encarregat de la comunicació del club, doncs molts 

clubs de la ciutat van buscar a una persona coneguda pels mitjans, que pogués 

exercir una tasca semblant a la d’un cap de premsa actual. D’aquesta manera a 

principis dels anys 80, segons Surroca, van anar sorgint els primers gabinets 

de comunicació. Recorda que, en un inici, era molt sui generis, ja que era un 

procés que necessitava temps. A més, diu que el fet de negociar els drets de la 

televisió i el fomentar un gabinet de comunicació de club, van ser innovacions 

que Josep Lluís Núñez va aportar al món del futbol, perquè amb el pas dels 

anys els altres clubs ho van anar copiant.  

El periodista Santi Carreras comenta que des de finals dels anys 70 totes les 

emissores de ràdio de Barcelona apostaven per esports, tot i que, eren pocs 

periodistes els que s’encarregaven de cobrir la informació esportiva. Sobre 

l’any 1982 anaven a cobrir els entrenaments del Barça tres periodistes, però a 

vegades n’apareixien més, ja que gràcies a un butlletí del matí s’havien 
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assabentat que hi havia algun fet noticiable en aquell entrenament. Entre el 

1982 i el 1992 van començar a aparèixer les televisions i Carreras explica que, 

per aquest motiu, van passar a ser quasi una cinquantena de periodistes 

cobrint els entrenaments del Barça. 

Quant  a les emissores locals de l’època, diu que hi havia moltes i la gran 

majoria feien ràdio esportiva, però amb una presència purament local. Segons 

el periodista, les emissores locals feien transmissions esportives molt decents, 

però els recursos que tenien no eren de gran magnitud. També, destaca que la 

gran majoria de periodistes que estaven a les emissores principals venien de 

les locals, amb la qual cosa arribaven ja formats i curats d’espant, perquè 

havien estat fent periodisme esportiu a camps de condicions ínfimes.  

Sobre l’època del “pluriempleo”, relata que ja s’havia acabat, però que, entre 

aquests anys, era normal treballar per a diversos mitjans per fer un sou 

complet. Carreras, a principis dels 80, va estar un temps treballant pel matí a 

una ràdio i per la tarda a un diari, cosa que li va portar problemes amb els seus 

caps, ja que li recriminaven que no prioritzés a l’hora de donar informació i fer 

notícies. Ell es defensava dient que havia de tenir dues feines per tenir un salari 

digne.  

Pel que fa els sous, exposa que era un tema complicat. Variaven en funció de 

si estaves contractat, si col·laboraves en comptades ocasions i de si estaves o 

no en nòmina. Cada mitjà podia tenir dos, tres, quatre o deu persones de 

plantilla i, també, fins a deu col·laboradors, que s’encarregaven de cobrir els 

partits dels caps de setmana i no trepitjaven la ràdio.  

Respecte als horaris, recorda que en aquella època no tenien horaris, ja que 

eren molt joves, els hi apassionava la seva feina i no tenien obligacions 

familiars o de parella.  

El Santi Carreras, declara que en l’època del 82 al 83 hi havia periodistes que 

cobrien l’actualitat del Barça i de l’Espanyol a la vegada, amb la qual cosa quan 

acabaven de la roda de premsa de l’entrenador del Barça, marxaven cap a 

Sarrià per seguir la de l’entrenador de l’Espanyol. Relata com a Sarrià 
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l’entrenador de l’Espanyol quasi sempre havia d’esperar a que arribessin els 

periodistes, perquè sabia que encara estaven amb les declaracions del Menotti 

o del Latek (entrenadors del Barça de l’època). 

Carreras, creu que la relació que tenien els periodistes amb els jugadors era de 

bon rotllo, però remarca que això no significava que fossin fonts d’informació. 

Per exemplificar això, el periodista, com a anècdota diu que un jugador li havia 

arribat a dir que no era el seu confident i un altre, que prèviament l’havia trucat 

a casa seva en el seu dia de descans, li va respondre que no el molestés, 

perquè estava amb la família i, a més, perquè sempre l’atenia en horari laboral. 

L’ex cap d’esports de Catalunya Ràdio, narra que hi havia molta confiança, ja 

que els esportistes es movien amb un col·lectiu de tres o quatre periodistes, 

que tenien controlats, sabien com es deien i, fins i tot alguns, on vivien. Des de 

Catalunya Ràdio havien treballat el crear vincles entre periodistes esportius i 

els jugadors del filial del Barça, ja que en un futur, alguns jugarien en el primer 

equip. Personalment, Carreras estava content el dia que no obria l’informatiu 

parlant del Barça. 

Al llarg de la dècada dels 80 els gabinets de comunicació dels clubs ja estaven 

totalment instaurats. Ara bé, Carreras explica a continuació quines consignes 

donava, com a cap d’esports, als redactors de Catalunya Ràdio per treballar 

amb els membres del gabinet de comunicació del Barça i quina relació hi tenia 

ell: “jo a la redacció sempre deia que anessin al marge. Ells posen unes línies i 

tu te les has de saltar, el dia que no te les saltes ets un be, perquè vas on et 

diuen ells i tu el que no has de fer és anar on et diuen ells. Jo la gent que feia 

Barça i em deien que no els deixaven passar jo els hi deia que anessin, que jo 

no necessitava talls de jugadors que és el que tothom tenia. Si anaves per allà 

a voltar i el de premsa o el de seguretat no et veien i agafaves una notícia 

interessant doncs perfecte. Jo no he tingut mai problemes amb els de premsa, 

el que passa és que mai m’han donat res, només m’han acreditat a la gent 

quan havia d’anar als llocs, és a dir, mai m’han trucat per donar-me una notícia 

i com mai m’han fet això i tampoc ho esperava, doncs no he tingut ni bona ni 

mala relació, més aviat d’indiferència. A mi m’enviaven 10 pàgines de 
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declaracions del president i jo les llençava a la paperera, jo no les volia per res, 

perquè jo necessitava so i demanava que m’ho enviessin en casset.”. 

Les relacions amb els clubs de futbol, el periodista les cataloga de bones, 

cordials i educades. Ell, personalment, recorda que hi va haver un president del 

Barça que va estar catorze anys sense passar pels micròfons de Catalunya 

Ràdio. Sobre les rutines que posaven en pràctica per treballar l’actualitat 

blaugrana comenta que, l’hermetisme del club, els obligava a haver de trencar 

les dinàmiques monòtones i trobar notícies. Això ho aconseguien amb els 

contactes entre la directiva, la plantilla o el personal de manteniment. Recorda, 

però, que des del club a vegades hi havia privilegis i favoritismes amb segons 

quina emissora a l’hora de donar informacions.  

Quant a fins a quin punt el periodisme esportiu estava involucrat amb els clubs 

de futbol, considera que sempre ho ha estat, però que, entre finals del 70 i 

principis del 90 es va produir un auge. Segons Carreras, el motiu d’aquest 

creixement d’entesa va ser l’aparició de la comercialització, per part dels 

mitjans, de productes del Barça o de l’Espanyol.  

El periodista Jordi Basté explica que, durant aquesta etapa, l’Alex Botines de 

Ràdio Barcelona va apostar molt pels esports, juntament amb Ràdio Joventut i 

Catalunya Ràdio. D’aquesta última, diu que va rejovenir l’antena, va contractar 

treballadors molt joves de Ràdio Barcelona, Ràdio Peninsular i Ràdio Nacional,  

i aquests tenien molt en ment quins eren els seus referents anteriors. Segons 

Basté, els periodistes d’aquells anys van crear una nova manera de fer 

periodisme esportiu, gràcies a que no renegaven dels seus antecessors i tenien 

en compte la seva importància. 

Sobre les emissores locals, explica que eren claus, bàsiques i imprescindibles, 

ja que eren la plataforma de llançament de la gent jove. Basté diu que mai 

havia treballat en més d’un mitjà, ni tampoc havia tingut més d’una feina. Ara 

bé, si recorda que, arran d’un conveni entre Catalunya Ràdio i el Periódico, 

quan marxava d’enviat especial a cobrir partits amb la ràdio, posteriorment 

trucava al diari i explicava per sobre què havia passat i el redactor li feia i li 

signava la crònica.  
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Respecte als horaris de feina d’aquests anys, comenta que sempre havia tingut 

caps molt exigents i havia treballat a totes hores, però recorda que hi havia 

gent que estava a la ràdio de vuit a tres. Sobre els sous, Basté declara el 

següent:  

“són lamentables a la ràdio comparativament amb la televisió. Quan vaig arribar 

a l’any 83 els sous bases dels redactors de Catalunya Ràdio i de TV3 no 

estaven equiparats i són la mateixa empresa. A dia d’avui passa el mateix i em 

sembla un sense sentit. No és res contra TV3 és molt a favor de Catalunya 

Ràdio.”. 

A l’hora de cobrir els entrenaments, narra com podien estar a la gespa del 

camp i romandre al costat dels jugadors. Basté, explica anecdòticament que 

havia jugat a futbol amb els jugadors de l’Espanyol. Hi tenia molt bona sintonia, 

sortia a dinar amb ells, però si recalca que dins del vestuari els periodistes ja no 

hi podien entrar.  

Sobre les relacions dels periodistes amb els esportistes comenta que només 

eren TV3, Catalunya Ràdio, el Periódico, La Vanguardia, Mundo Deportivo i 

l’Sport, doncs viatjaven en el mateix avió, els periodistes s’intercanviaven els 

seients amb els jugadors, jugaven a cartes, sopaven plegats, dormien en el 

mateix hotel i molts acabaven sent amics de veritat. Basté destaca que si volia 

alguna entrevista li demanava directament al jugador i si aquest volia li donava i 

sinó no. Com a anècdota, declara que en una pretemporada de l’Espanyol a 

França, van fer autèntiques barbaritats periodistes i jugadors, de les quals es 

podria escriure una novel·la al·lucinat. També, destaca que es treballava en un 

ambient de confiança.  

Quant a les fonts d’informació, diu que podien ser membres de la junta 

directiva, els propis jugadors, el cos tècnic o els metges. Exposa que els 

periodistes tenien un contacte molt més directe amb la informació i, a vegades, 

aquesta era tan familiar, que podien córrer cert risc a l’hora d’exercir la seva 

feina. En relació als gabinets de comunicació, recorda la figura del Ricard 

Maxenchs com el tòtem de tot, però relata que amb el pas dels anys es van 

anar professionalitzant de la mà de la digitalització, que va provocar l’aparició 
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dels diaris digitals, més ràdios, més televisions i més periodisme. Sobre la 

manera de treballar dels periodistes radiofònics esportius de l’època, el Jordi 

Basté considera que hi va haver molts nanos joves que es van creure els 

millors periodistes de la història i es van convertir en autèntics monstres. El 

periodista senyala que el problema va ser que se’ls hi donava carta blanca i 

potser la primera feina que realitzaven era agafar un avió i cobrir un partit de 

lliga de campions del Barça.  

4.2.3 La rutina d’una transmissió esportiva 

El periodista Santi Carreras  explica que, quan era cap d’esports de Catalunya 

Ràdio feien transmissions esportives del Barça, de l’Espanyol, del Mollerussa i 

del Lleida. I en funció de l’equip s’aplicava un tipus de transmissió o un altre. 

Seguien el model del carrusel, ja que no hi havia televisió de pagament, fet que 

permetia que els horaris estiguessin unificats.  

Recorda que el bàsquet també va mirar d’unificar els horaris dels partits, per 

així seguir el model del carrusel, però no van tenir èxit, ja que la liberalització 

dels horaris, va provocar que hi haguessin partits des de les set de la tarda del 

dissabte fins a les set de la tarda del diumenge. Ara bé, Carreras declara que a 

Catalunya Ràdio van poder fer carrusels de bàsquet, perquè tenien l’avantatge 

que hi havia quatre equips catalans: el Joventut, el Barça, el Manresa i el 

Cotonificio de Badalona. Això ho van poder fer durant un breu temps, perquè va 

arribar la dispersió d’horaris que citava abans. Amb el futbol, el periodista 

destaca el mateix. Al començament feien carrusels, però al cap d’uns anys, per 

culpa de la dispersió d’horaris, doncs van haver d’optar per les transmissions i 

és quan es comença a utilitzar la primera persona del plural, mètode que 

horroritzava al Santi Carreras.  

Sobre les entrevistes que es feien a l’acabar els partits als anys 80, el 

periodista ja jubilat, Joan Manuel Surroca, considera que les formules 

periodístiques que s’utilitzaven estaven molt estereotipades, sempre feien les 

mateixes preguntes i sempre s’obtenien les mateixes respostes. Descriu el 

periodisme de l’època com molt servicial i acomodat, típic d’un país que havia 

sofert una dictadura.  
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El Santi Carreras, sobre la rutina que seguien els periodistes quan finalitzaven 

els partits, recorda que no existien les zones mixtes d’avui en dia i diu que ell 

entrevistava a qui volia, per exemple, quasi sempre dialogava tranquil·lament 

amb el Diego Armando Maradona. Creu que el concepte zona mixta va 

aparèixer durant aquells anys i que va sorgir per culpa dels periodistes:  

“Era una època en la que quedaves amb un jugador, seies allà i parlaves i per 

culpa dels periodistes que som tan burros que sempre fèiem les mateixes 

preguntes, doncs un va dir tu em preguntaràs això, tu també i tu també, doncs 

poseu-vos tots junts i feu el mateix. I això és l’inici, mal dibuixat, del que és la 

zona mixta.”. 

Quant a la tasca que desenvolupaven a les llotges presidencials dels camps de 

futbol, narra com era una de les zones vips de connexió durant una 

transmissió, s’hi podia entrar amb el micròfon sense cable i la gran majoria 

d’emissores tenien els punts de telefònica per a connectar les línies. Pel que fa 

els desplaçaments, aporta que ell havia viatjat amb els jugadors de l’Espanyol i 

que s’havia allotjat en el mateix hotel que els jugadors. Recorda que no 

compartien habitació, però quasi, ja que durant les estades es creaven vincles 

de confiança amb els esportistes. Hi havia moltes hores mortes i les passaven 

a l’hotel xerrant o passejant. Carreras, com a anècdota, destaca que molts 

jugadors li explicaven coses que ell no volia saber, perquè normalment era 

informació privilegiada i  important i, per aquest motiu, els hi demanava que no 

li expliquessin res i els hi deia que no volia tenir cap tipus de relació d’amistat. 

El periodista Jordi Basté, a Catalunya Ràdio l’any 1983 va començar a fer 

transmissions esportives de bàsquet, futbol, handbol, atletisme, tennis i, fins i 

tot, curses de gossos. A l’hora de preparar les transmissions, comenta que 

sempre intentava utilitzar el mateix llenguatge i posar-se a la pell dels oients, 

per tal d’oferir-los un to de proximitat. Considera que les transmissions 

d’aquells anys eren més de conceptes que de guió, amb la qual cosa, no hi 

havia una gran preparació al darrere, sinó que els periodistes que 

l’acompanyaven s’encarregaven d’omplir allò al que ell no arribava. Les 

entrevistes de després del partit les acostumaven a fer un o dos periodistes 
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amb el micròfon sense cable, però, en alguna ocasió per reduir costos, recorda 

haver-ne fet. 

4.2.4 La producció dels continguts 

El periodista ja jubilat, Joan Manuel Surroca narra que camí dels anys 80 

començava a aparèixer l’entorn Barça en els continguts. Aleshores l’esport 

agafa un paper preponderant i comencen dedicar redactors, de manera 

exclusiva, a temes esportius, però no encara a crear una redacció com a tal. De 

manera anecdòtica, explica que l’Agustín Rodríguez, que feia les transmissions 

del Barça, entre setmana feia programes musicals i no anava als entrenaments 

ni s’acostava al Camp Nou diàriament. El periodista, recorda que agafaven gent 

per cobrir els esports, en un inici pels partits dels caps de setmana i, més tard, 

durant la setmana per seguir l’actualitat. Surroca va viure l’aparició d’una 

redacció d’esports l’any 1989. Quan hi va haver la fusió de Ràdio Nacional van 

muntar una redacció de vint-i-dos persones i una vintena de col·laboradors. 

Declara que podien cobrir tots els esports i que, a vegades, enviaven dos 

redactors al mateix lloc. Per exemple, podien anar a fer la copa d’Europa de 

bàsquet amb dos enviats especials, cobrir tots els partits d’hoquei i d’handbol i, 

fins i tot, els sobrava gent. 

Per a Joan Manuel Surroca, la producció de continguts comença a modificar-se 

a partir del 80, ja que el tema de la televisió va entrar en el món del futbol de 

manera seriosa, apareixen els primers patrocinadors i el futbol es comença a 

encarar cap a uns paràmetres i canvia. Fins la dècada dels 80 no s’havia fet 

cap tipus de tertúlia i la societat no sabia el que era. Es va començar a apostar 

per entrevistar a futbolistes, els programes radiofònics d’esports se centraven 

molt en el futbol (el bàsquet també comença a agafar embranzida, respecte 

altres esports) i els guions dels programes esportius es van convertir en Barça, 

Espanyol i la resta d’esports. Ara bé, el periodista exposa com a Ràdio 4 feia 

uns monogràfics d’esports en els que cada dia de la setmana dedicava mitja 

hora als sis esports més importants i també, feia un informatiu de quinze minuts  

i després durant uns altres quaranta convidava a l’estudi a un esportista per 

xerrar d’esports. Declara que, entre el 1990-1991, a Ràdio Nacional donaven 

els esports a les 13:10 del migdia i que era una molt bona hora, ja que els va 
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permetre ser els primers en connectar amb les rodes de premsa dels 

entrenadors i jugadors del Barça i de l’Espanyol després dels entrenaments. 

Surroca era partidari d’obrir l’informatiu amb la notícia esportiva més immediata 

del dia i, com estava a una ràdio pública, va obligar que hi hagués un 30 % de 

contingut poliesportiu. Al cap d’uns mesos, narra que, arran d’un conveni amb 

la unió de federacions esportives de Catalunya, dos dies a la setmana feien 

una agenda esportiva de les activitats i esports de les diferents federacions (hi 

dedicaven uns minuts). El periodista considera que altres emissores estaven 

exigides per les audiències i no es podien permetre oferir aquest tipus de 

continguts.  

El Santi Carreras, sobre la redacció d’esports del 1982 de Catalunya Ràdio, 

explica que sabien que era el que no havien de fer, tenien recursos, hi havia 

molt bona predisposició per la joventut dels periodistes i els caps de setmana 

sempre estava plena. Diu que evolucionava en funció dels recursos, dels caps 

que estaven al capdavant de l’empresa i del tipus de periodisme que es 

volgués fer (periodisme d’estar als llocs, narrar, entre d’altres). 

Considera que les televisions no eren competència, ja que cada mitjà tenia el 

seu mercat. Quant a la competència radiofònica, declara que, tot i que quan va 

néixer Catalunya Ràdio va passar per davant de qualsevol emissora,  hi havia 

molt bon rotllo i s’intercanvien continguts amb altres ràdios. 

Pel que fa a l’alteració dels continguts, dins d’aquesta etapa, exposa que a les 

tertúlies mai portava periodistes, només esportistes. No concebia el fer 

periodisme de club i recorda que la primera vegada que va anar a la tribuna de 

premsa del Camp Nou es va quedar sol assegut quan el Barça va fer el primer 

gol. Sobre com els jugadors es prenien els continguts que feien els periodistes 

de l’època, recorda algunes anècdotes:  

“havies d’anar amb compte amb les comes i els punts de les cròniques . A 

Barcelona fer periodisme era una xollo. Amb els jugadors també hi havia coses 

d’aquestes, abans potser et quedaves a la ciutat i marxaves l’endemà i els 

jugadors el primer que feien era mirar els diaris i ràpidament buscaven les 

puntuacions i els titulars. Era una època que no hi havia mòbils i quan 
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acabaven els partits els jugadors trucaven a casa i les transmissions tenien un 

valor afegit i perillós, perquè tu feies la transmissió, acabaves, anaves cap a 

l’aeroport, viatjaves amb ells i ells a l’aeroport trucaven a la parentela i molta 

parentela d’aquesta sabia coses, perquè havia escoltat la ràdio i jo, per 

exemple, quan feia l’Espanyol em venien i em preguntaven que què havia dit i 

jo els hi deia que s’estaven equivocant o que els havien informat malament i a 

més, ho tenien fàcil perquè no hi havia moltes emissores que transmetessin els 

partits de l’Espanyol. També, jo he vist a algun jugador agafar pel pit a un 

periodista i aixecar-lo.”. 

El periodista Jordi Basté relata com, en aquesta etapa, la redacció d’esports de 

Catalunya Ràdio estava buida, els periodistes estaven al carrer i, per exemple, 

els hi deien que havien d’anar a l’aeroport, perquè arribava un nou fitxatge o 

anaven a l’entrenament d’hoquei patins del Barça per entrevistar a algú i tenir 

talls de veu. Recorda, que el seu cap, el Santi Carreras, un dia li va dir que 

anés a la clínica Asepeyo, ja que un gran atleta amic seu, havia patit un 

accident i s’havia trencat els lligaments. El periodista va anar amb una 

gravadora a la butxaca i va aconseguir l’exclusiva de la lesió i de les 

declaracions.   
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4.3 Del 1991 a l’actualitat 

4.3.1 L’evolució dels elements tecnològics  

Joan Manuel Surroca va estar a Ràdio Nacional fins l’any 2007 i recorda que 

cap a l’any 2000 va arribar l’”XDSI” i aleshores els telèfons eren digitals. La 

digitalització va portar aquest canvi i paral·lelament van arribar els mòbils. El 

periodista explica que durant els Jocs Olímpics del 1992 van treballar amb un 

mòbil Ericsson que pesava un quilo i mig. A més d’aquests avenços va 

aparèixer Internet i es passa d’haver de sortir de casa i anar als estadis per 

assabentar-se immediatament dels resultats, a poder seguir a la vegada 

qualsevol competició esportiva des de l’ordinador. Surroca defensa la tesi que 

per poder cobrir bé una informació s’ha d’estar al lloc, però reconeix que, 

actualment, pots no estar veient un partit i tenir-ne totes les dades tècniques. 

Un altre pas important, va ser l’aparició de l”streaming”, ja que et permet veure 

per Internet qualsevol competició esportiva que no es televisi, per exemple, per 

falta d’interès.  

El periodista de Catalunya Ràdio, Santi Carreras, relata que el so ambient 

radiofònic va canviar de manera absoluta en l’època de la digitalització i 

l’”XDSI”. Recorda que anys enrere tot sonava a cafetera i que la primera 

vegada que es va utilitzar l’”XDSI” a Catalunya Ràdio va ser a un Roland 

Garros i ningú es podia creure que el periodista estigués a París, perquè 

sonava molt a prop. Carreras comenta que abans de la digitalització, quan 

connectaven amb algun país no se sentia bé i com més lluny era, doncs més 

malament sonava i això donava certa credibilitat, cosa que amb l’”XDSI” no 

passava, perquè hi havia gent que, en un primer moment, dubtava que el 

periodista estigués desplaçat. 

Pel Jordi Basté un gran avenç d’aquesta etapa va ser deixar la màquina 

d’escriure. De manera anecdòtica, recorda que a la redacció de Catalunya 

Ràdio ja no se sentia soroll quan els redactors teclejaven i també, fent classes 

d’informàtica com el professor renyava als alumnes que escrivien amb 

l’ordinador com si fos una màquina d’escriure. A més, comenta l’anar deixant el 

magnetòfon de bobina oberta donant pas a la digitalització i al cd.  
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El periodista de Catalunya Ràdio, Albert Benet, va treballar amb el magnetòfon 

de bobina oberta l’any 1997 a Ràdio Gràcia, però l’any 1999 a Ràdio Barcelona 

va començar a treballar amb un casset amb cintes, que després es 

rebobinaven. També, comenta que, aquell mateix any, utilitzava gravadores de 

cinta petita per poder fer ràdio a peu de carrer. Cap a l’any 2000 va aterrar a 

Catalunya Ràdio i va començar a treballar amb un mini disc, que era un aparell 

digital que servia per tirar talls de veu des d’una roda de premsa. Ara bé, Benet 

relata que el mini disc no va estar gaires anys, ja que va sorgir el “Marans”, que 

és l’equip que s’utilitza actualment amb una targeta de so i una targeta de 

memòria que es bolca a l’ordinador i dóna un so digital molt bo.  

Pel que fa als estudis de ràdio declara que actualment s’han renovat les taules 

de so, els ordinadors, la connexió amb xarxa i les rutines a l’hora de gravar una 

crònica. Dels seus inicis a Ràdio Barcelona l’any 99 recorda que amb 

l’ordinador utilitzaven un programa que es deia “Beizis”, des del qual 

consultaven les agències de notícies esportives. L’any 2000 quan va fitxar per 

RAC1 treballaven amb un nou sistema, que és el que empren actualment la 

gran majoria d’emissores, el “Dalet Plus” i aquest va arribar a Catalunya Ràdio 

a finals de l’any 2001. Destaca la immediatesa a l’hora de treballar amb 

l’aparició dels telèfons intel·ligents, des dels quals poden enviar continguts 

periodístics.  

Quant a l’evolució de la tecnologia a l’hora de cobrir esdeveniments esportius, 

narra que quan estava a Ràdio Gràcia va aconseguir que el districte invertís en 

fer una cabina de transmissions al Nou Sardenya, camp de l’Europa, i en una 

línia microfònica, però que no era un “XDSI”. Explica que, des de l’any 99 fins a 

dia d’avui, per cobrir, per exemple, un partit d’hoquei patins a Terrassa, doncs 

la companyia instal·la un caixetí telefònic amb una qualitat de so “XDSI”  que 

permet muntar un aparell emissor, que ve de l’emissora de ràdio, en el qual s’hi 

connecta el micròfon, els auriculars i l’entrada per entrar el so de la gravadora.  
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4.3.2  L’hàbit de treball del periodista radiofònic esportiu  

Quant a les relacions dels periodistes amb les seves fonts d’informació, el Santi 

Carreras comenta que, a dia d’avui, hi ha periodistes que tenen bon rotllo amb 

jugadors de l’Espanyol o del Barça, però que, el més normal és que la gran 

majoria d’esportistes desconeguin amb qui estan parlant. Carreras considera 

que el món del futbol a Barcelona ha crescut molt i entén que hi hagi futbolistes 

que no confiïn en els periodistes, ja que, actualment, qualsevol tonteria que faci 

un jugador del Barça o de l’Espanyol sortirà als mitjans i és un ressò molt 

bèstia.  

Sobre les relacions entre els clubs de futbol i els periodistes, Carreras explica 

que quan era cap d’esports de Catalunya Ràdio es va menjar la notícia del 

fitxatge de Louis Van Gaal, com a entrenador del Barça. L’holandès va arribar a 

Barcelona de la mà del president Josep Lluís Núñez, l’any 1997. El periodista 

relata que van rebre una trucada d’un oient que els hi va explicar que havia 

viatjat cap a Holanda en el mateix avió que el Núñez i el seu fill i que estaven 

tots dos a un hotel de l’aeroport reunits. Aleshores, Carreras va trucar al Barça 

per confirmar la notícia i li van desmentir, amb la qual cosa el van mentir i no va 

poder donar l’exclusiva. Prèviament, havia revisat que el vol existís i que tota la 

informació facilitada per l’oient fos verídica. Ara bé, també declara que, anys 

més tard, va tenir la seva revenja particular amb Núñez i el Barça en un dinar 

entre el periodista, Núñez i Louis Van Gaal. Va sortir el tema del fitxatge i 

Carreras va començar a explicar com havia anat i el Van Gaal es va enfadar 

moltíssim amb el president, perquè s’imaginava que havia estat ell qui li havia 

explicat al periodista. 

El periodista Jordi Basté, creu que, dins d’aquesta etapa d’anys, les emissores 

locals no donen opcions als més joves i creen llocs de treball de funcionariat 

que no evolucionen. Pel periodista és la millor plataforma perquè la resta 

d’emissores més grans es nodreixin de gent. A més, teoritza explicant que al 

venir d’èpoques de crisi, doncs regenerar és molt complicat i encara més a la 

ràdio pública on tot és molt lent, la gent està anquilosa, no hi ha canvis i tot és 

el mateix. Per ell, aquí és on rau el problema i aquest fa anys que es nota molt 

a les emissores locals.  
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Basté, respecte al tracte amb els esportistes, considera que ara està tot tan 

professionalitzat, que pot arribar a ser insultant pel periodista.  

L’Albert Benet parla dels horaris de feina dins d’aquest període i diu que en el 

periodisme esportiu saps a quina hora comences, però no a la que acabes, i 

encara més si segueixes l’actualitat del Barça o l’Espanyol, ja que si hi ha una 

reunió per un fitxatge a la una de la matinada s’hi ha d’anar, malgrat s’hagi 

començat a treballar a les deu del matí. Ara bé, també declara que dins d’una 

redacció hi ha uns horaris establerts amb un equip de matí, de tarda, de nit i de 

cap de setmana i hi ha periodistes esportius que fan horari partit o a jornada 

completa.  

Per entendre de quina manera s’ha regirat la relació dels periodistes amb les 

seves fonts d’informació, explica que els que seguien l’actualitat de l’Espanyol, 

quan s’acabava l’entrenament al vell Sarrià se n’anaven a fer unes canyes, 

havien arribat a compartir pis amb algun jugador i s’havien convidat mútuament 

a casaments. Per Benet, això a dia d’avui és inconcebible, ja que aquest tipus 

de relacions estan molt prostituïdes. Creu que, es pot donar una relació 

transparent i personal entre un periodista i un futbolista, entrenador o directiu, 

però sempre hi haurà un interès al darrere.  

Al principi d’aquest període, el periodista recorda que hi havia molta més 

protecció a l’esportista per part del periodista, ja que sortien de festa junts, 

prenien copes i ningú obria la boca ni feia fotos. Creu que ara hi ha un excés 

d’informació, el món de l’esport s’ha fet molt gran i la desconfiança dels 

esportistes va per aquí. Benet té una sèrie d’anècdotes per demostrar com han 

evolucionat aquest tipus de relacions:  

“Quan seguia l’Espanyol vaig tenir molta confiança amb el Thievy Bifouma. 

Amb ell havia quedat algun cop per prendre alguna cosa i teníem molt bon 

rotllo en els desplaçaments. L’anècdota és que durant un temps i de manera 

absolutament altruista vaig ser el seu “community manager”, li vaig crear un 

perfil a Twitter perquè li vaig dir que era un jugador peculiar, que feia gràcia i 

que pel seu perfil havia de tenir Twitter i que ho podria petar i, efectivament, 

vam dissenyar com una mena de full de ruta. Jo volia que al Thievy el pogués 



38 
 

seguir no només un aficionat de l’Espanyol, sinó aficionats de tota Espanya i 

fins i tot francesos i vam fer un compte de Twitter que va tenir bastant èxit en 

poc temps, perquè vam establir aquest nivell de confiança.”. 

“Com a redactor de Catalunya Ràdio vaig anar amb la sub-20, perquè hi havia 

el Bojan i el Piqué i vaig convèncer als meus caps per anar-hi, que no era 

interessant de per sí, però sí per cultivar la relació amb els futbolistes. De fet, 

recordo que als meus caps els hi vaig dir que creia que el futbol anava cap 

aquí, és a dir, un jugador una marca, un jugador una empresa i el temps m’ha 

acabat donant bastant la raó. Fa 7-8 anys d’això. La idea és que jo tenia molta 

confiança amb el Bojan, ell estava fora de casa i el seleccionador era l’Iñaki 

Sáez que, després va ser seleccionador absolut. Aleshores el Bojan em ve i em 

diu que el seleccionador els hi havia donat lliure i que se n’anaven a sopar tot 

l’equip i que cadascú s’havia de pagar la seva part i aleshores em va demanar 

diners i li vaig donar 100 €. Després el seu pare em va trucar per donar-me les 

gràcies i em van convidar a dinar i va ser la manera de tornar-me aquests 

diners.”. 

“el meu hotel estava una mica lluny de l’hotel dels jugadors i m’hi havia de 

quedar una estona i vaig decidir anar al jacuzzi. Les noies de l’hotel em van 

preguntar pel nom i vaig respondre Gerard Piqué i em van deixar passar. Això a 

dia d’avui seria impensable. Va ser el primer nom que se’m va ocórrer i em vaig 

trobar a dins amb els jugadors.”. 

“una nit vaig entrar en una gala d’aquestes de la UEFA a Mònaco, en un 

repartiment de premis amb el Ronaldinho vestit d’etiqueta per una catifa 

vermella amb dos homes de seguretat de metre 90 d’alçada i amplada. Es van 

com atabalar, però com jo anava parlant amb el Ronaldinho no van gosar dir-

me res i vaig entrar fins a la cuina amb el Ronaldinho, em  vaig acomiadar i em 

vaig trobar dins de la gala i ja ningú dubtava de la meva presència i, aleshores 

vaig aconseguir posar al Ronaldinho al telèfon per ser entrevistat per un 

programa de Catalunya Ràdio.”. 

En l’actualitat, a les ràdios cobrir els entrenaments de futbol no els interessa 

gaire, ja que només els permeten veure 15 minuts, cosa que abans no era així, 
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per tant, sí que seguien els entrenaments totes les emissores. Al llarg dels anys 

90, Benet declara que sempre eren a porta oberta, però els clubs i entrenadors, 

com Pep Guardiola o Mauricio Pochettino, han preferit arraconar als mitjans per 

no donar pistes als rivals. Benet recorda que, anys enrere, després dels 

entrenaments entrevistava al jugador que li interessava. 

El periodista manifesta que els gabinets de comunicació dels clubs de futbol 

són el filtre que estan obligats a passar i els han fet d’”stoppers” a l’hora 

d’accedir al protagonista. Benet explica que això és degut a la 

professionalització i a la gran quantitat de mitjans que volen el mateix. A més, 

narra que actualment el cap de premsa dels clubs és qui crea o fomenta les 

relacions dels mitjans amb els jugadors, els entrenadors i els directius.  

Pel que fa a si, entre aquests anys, el periodisme esportiu roman involucrat 

amb els clubs de futbol, explica que quan es fa una transmissió de futbol des 

de Barcelona o Catalunya per a un equip català, doncs s’utilitza la primera 

persona del plural i no hi ha debat. Però també, creu que s’estan creant icones, 

com per exemple a Madrid, el periodista Tomás Roncero, que representen els 

equips, són poc objectius i molt partidistes. Considera que fa anys això no era 

tan exagerat com ho és actualment.  

4.3.3 La rutina d’una transmissió esportiva 

Joan Manuel Surroca, que va estar en actiu fins l’any 2007, considera que als 

inicis d’aquest període les transmissions esportives comencen a ser tertúlies de 

cafè, ja que hi participen moltes persones i costa saber on està la pilota. El 

Santi Carreras, coincideix en que, entre aquests anys, comencen a sorgir a les 

transmissions radiofòniques d’esports la figura dels tertulians i, a més opina 

que el Barça es comença a convertir en una espècie de closca tancada, que no 

està obert a res, que és molt monolític i que obliga a entrevistar després dels 

partits a qui volen i no a qui li interessa al periodista.  

L’Albert Benet explica que, des de l’any 2010, la Liga de Fútbol Profesional 

(LFP) fa pagar un cànon de 100 € per partit a les emissores de ràdio que volen 

accedir als estadis i tenir una línia per a fer les transmissions. Les ràdios els 
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paguen i aquest cànon ve perquè els mitjans radiofònics treuen un profit 

comercial a amb les narracions.  

Benet, també declara que l’any 2006 a les ràdios se’ls hi va acabar el trepitjar el 

terreny de joc després dels partits, perquè ho va prohibir la LFP per qüestions 

de seguretat. Amb la qual cosa, va cessar l’entrevistar als jugadors només 

acabar. El periodista ho recorda com una sensació brutal, ja que per a ell, 

radiofònicament parlant, era una imatge molt bucòlica perquè tenies el so del 

jugador cansat i esbufegant. Aleshores les ràdios van passar a situar-se lluny 

de les banquetes, a prop de la gespa, no podien fer entrevistes i hi havia una 

barrera de seguretat. L’any 2012, aquest mitjà va patir una reubicació i, 

actualment, els periodistes radiofònics no poden estar a la gespa i han d’estar 

als pupitres de la tribuna de premsa (molt a prop de les cabines de transmissió) 

o a la grada amb el públic. El periodista creu que aquest canvi va ser fatal, 

perquè estan amb els aficionats, és molt incòmode treballar, s’han de buscar la 

vida per estar el més a la vora possible de la gespa i la tasca dels micròfons 

autònoms durant les transmissions esportives es fa difícil.  

Quant al paper dels periodistes que participaven en les transmissions i 

connectaven des de la llotja presidencial dels camps de futbol, recorda que es 

podien moure perfectament, podien entrar i sortir i entrevistar als directius. Ara 

bé, des de l’any 2007 la ràdio ja no està a la llotja presidencial, per imposició de 

la LFP. El periodista explica, que a dia d’avui, com a màxim poden estar en una 

sala exterior al costat de la llotja per, de tant en tant, fer alguna entrevista.  

Respecte a la rutina d’entrevistar als jugadors després de les transmissions, 

l’Albert Benet comenta que, a finals dels anys 90, tots els futbolistes passaven 

per la zona mixta i els periodistes tenien accés a tots els jugadors. Explica que 

ara els clubs trien qui parla i qui no, no tots els jugadors surten de l’estadi per la 

zona mixta, tots els periodistes radiofònics entrevisten alhora al jugador i el cap 

de premsa està pendent del que pregunten i que no estigui gaires minuts amb 

els mitjans. Sobre com ha evolucionat l’accessibilitat per entrevistar als 

jugadors i entrenadors de futbol de primeríssim nivell, l’Albert Benet aporta 

dues anècdotes personals molt característiques:  
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“Fa 25 anys, quan jo tenia 12 anys em vaig colar en una zona mixta. Jo puc dir 

que vaig entrevistar a Guardiola quan ell tenia 19 anys. També vaig entrevistar 

al Bakero, al Julio Salinas, l’Alexanko, el Txiki, jugadors del Dream Team i vaig 

estar en una roda de premsa de Cruyff com a entrenador. Això va ser perquè jo 

volia ser periodista esportiu de tota la vida i em vaig colar amb un altre amic. 

Ens vam trobar al mític Ricard Maxenchs, que en pau descansi, que era el cap 

de comunicació del Barça en l’època del Dream Team. Abans era tot molt més 

accessible fins al punt que el Ricard Maxenchs va veure a un nen de 12 anys i 

el va deixar passar a una roda de premsa. Jo anava amb una gravadora i amb 

una cinta de casset. Aquell dia jo vaig poder entrevistar com a set jugadors del 

Barça diferents i ara seria impensable, perquè els jugadors ni els veus, no tens 

contacte físic amb ells. Marxen amb el cotxe i només veus a un a la roda de 

premsa. Després d’entrevistar-los jo me n’anava a casa i feia un programa de 

ràdio amb les declaracions que havia obtingut, era molt bèstia. Jo de petit ho 

tenia claríssim i quan vaig estar allà ho vaig tenir encara més clar que em volia 

dedicar a això. Els vaig entrevistar al Camp Nou, després de l’entrenament van 

anar a la dutxa i va ser als passadissos mateix, va ser brutal. Alguns jugadors 

et miraven al·lucinant, com dient aquest nen que fa, però jo tirava.”. 

“Fa molts anys vaig anar al Camp Nou i després d’un Barça-Depor vaig anar a 

entrevistar al Phillip Cocu per posar-lo al telèfon pel presentador del programa 

de la radio i era una entrevista mig pactada. No se si havien empatat i el vaig 

fer passar com a un despatx per fer l’entrevista sense soroll i ell em va dir que 

no volia i jo li vaig dir que serien cinc minuts i em va dir: “tu no entiendes un 

no”, em va fer una mirada assassina i jo em vaig espavilar per fer-li l’entrevista i 

si, si pels meus collons que la vaig fer.”. 

Sobre la distribució dels mitjans a la zona mixta, diu que la fa el club i que els 

espais estan molt delimitats. Dels desplaçaments relata que els periodistes 

que, en l’actualitat, cobreixen la informació de l’Espanyol, doncs viatgen en el 

mateix avió que l’equip, però se situen al final de tot i mai es barregen amb els 

futbolistes. Dels desplaçaments del Barça, comenta que si els mitjans viatgen 

en el mateix avió no veuen als jugadors en tot el trajecte. A més, des de fa 
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anys, tant el Barça com l’Espanyol van prohibir als periodistes allotjar-se en el 

mateix hotel dels jugadors.  

4.3.4 La producció dels continguts 

Joan Manuel Surroca explica que a principis d’aquesta època va estar 

administrant un pressupost anual de 25 milions de pessetes i el seu últim any, 

el 2007, en va gestionar un de 30.000 €. També, recorda passar de tenir entre 

trenta i quaranta redactors d’esports a tenir-ne sis. 

Carreras, declara que avui en dia, per culpa de la crisi, és complicat produir 

continguts, ja que per cobrir, per exemple, un Mundial de futbol s’ha de pagar. 

Quant a l’evolució dels continguts, diu que la gent no fa de periodista, només 

opina i els estudiants de periodisme van amb la bufanda i la samarreta. Per a 

ell, això és com estar a la grada amb el micròfon. Considera que quan hi ha un 

penal en contra s’ha de reconèixer i que no s’ha de caure en l’error d’exercir el 

periodisme de club.  

El periodista de RAC1, Jordi Basté coincideix amb Carreras sobre que el que hi 

ha avui a les ràdios és periodisme de club. A més, declara que les redaccions 

estan plenes i els periodistes es limiten a vomitar les notes de premsa o 

comunicats que envien els clubs de futbol de Barcelona.  

Pel que fa a la competència, creu que les televisions mengen a part. I sobre la 

que hi ha entre les emissores, explica que a Catalunya va començar a créixer 

la competència, ja que els EGM es comencen a prendre en serio. Les notes i 

els resultats que surten, indica, que afecten als presentadors dels programes i 

a la publicitat. També, indica que quan van aparèixer RAC1 i Ona Catalana, 

doncs Catalunya Ràdio va passar a tenir competència en territori català.  

Respecte a com ha canviat, dins d’aquest període, la manera de crear 

continguts esportius per ràdio, el periodista s’ho pren com alguna cosa personal 

i explica que ha perdut la batalla. Opina que no està d’acord en l’ús de la 

primera persona del plural en les transmissions esportives i creu que la 

tendència actual és la de fomentar personatges amb una ideologia clara i que 

tinguin com a objectiu passar per sobre del pensament contrari. A més, diu que, 
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actualment, els programes cada cop els compliquen més pel que fa els 

continguts i la manera de com crear-los.  

El periodista Albert Benet exposa que, des del 2001 fins a l’actualitat, la 

redacció d’esports de Catalunya Ràdio s’ha anat buidant de persones, per 

culpa de la crisi i les retallades. Recorda haver entrat en aquesta ràdio fent 

suplències d’estiu i, actualment, no agafen redactors per fer cap tipus de 

suplència. Ara bé, tot i que, són menys persones, destaca que hi ha més 

continguts i programes esportius que a l’any 2001. 

Als inicis d’aquesta etapa, comenta que es tendia a fer més periodisme que 

ara, ja que es feien reportatges molt elaborats, entrevistes interessants, es 

tocava molt el poliesportiu i es feia menys tertúlia. Pel periodista, des del 2001 

fins avui, l’evolució a l’hora de produir continguts ha estat així: 

“Fa anys, una anècdota d’un equip d’hoquei patins o de waterpolo es podia 

elevar a notícia i feies una entrevista i estiraves del fil, però ara els programes 

esportius tendeixen a obrir tertúlies amb periodistes, és com tot molt 

endogàmic.”. 

Benet, explica que els mitjans anys enrere no tenien una pressió tan gran com 

ara per les audiències i podien fer uns continguts més elaborats. Creu que ara 

no hi ha variació i es destina un 90 % a parlar del Barça, ja que és el recurs 

fàcil i el que fa que els oients no canviïn de freqüència. 

Sobre la professionalització del periodisme radiofònic esportiu, indica que està 

tot molt més professionalitzat: a les transmissions del Joaquim Maria Puyal hi 

intervenen unes dotze persones, s’està pendent sempre de les xarxes socials, 

hi ha molt riquesa de veus, hi ha mola preparació de dades tècniques i curioses 

i els equips de producció ho tenen tot per la mà. El periodista, declara que anys 

enrere els periodistes radiofònics esportius s’havien de buscar la vida: 

“Abans si tenies algun problema en un camp de futbol amb el senyor de la 

gorra, que li dic jo, et deia que no passaves i si a sobre detectava que eres 

català doncs més complicat ho tenies i et deia que truquessis a algú del club i 

havies de remoure cel i terra. Ara tens un problema i truques directament o 
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envies un “whatsapp” i se’t soluciona. Ara és molt fàcil i abans podies tenir 

molts més problemes burocràtics i diplomàtics.”. 

L’Albert Benet aporta que les transmissions esportives del Barça o de 

l’Espanyol mouen molts diners, generen molta publicitat i són una de les 

principals fonts d’ingressos de les emissores de ràdio. Ara bé, considera que la 

crisi econòmica ha repercutit a l’hora de cobrir esdeveniments esportius:  

“Abans hi havia més marge i més màniga ample de dir viatgem a tot arreu, però 

en canvi, ara s’ho miren molt més. Abans els periodistes que seguien els 

equips de bàsquet catalans, que jugaven l’Eurolliga viatjaven a tot arreu i als 

partits de la primera fase i ara es tendeix a viatjar només per la final a quatre. 

En alguna final d’algun campionat d’Europa, als Jocs Olímpics sempre, al 

Mundial de futbol sempre, però evidentment abans viatjaven tres i ara només 

un. A l’Eurocopa i al Mundial de futbol acostumen a viatjar un redactor amb la 

selecció espanyola perquè és on solen anar més jugadors catalans i l’altre 

redactor va als escenaris més interessants en cada moment. Als partits de la 

UEFA de l’Espanyol. Tot això són viatges que abans es feien sempre i ara es 

limita molt més. Ara no anem a uns campionats de natació o a una competició 

europea d’hoquei patins, potser només a la final.”. 
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5. Conclusions 

Un cop finalitzat el treball, pel que fa a les hipòtesis plantejades a la 

metodologia, puc respondre-les explicant que totes dues es confirmen.  

En la primera considerava que, actualment és més difícil que fa anys, arribar a 

les notícies, a la informació esportiva i, per tant, aportar periodisme radiofònic 

esportiu, per culpa de l’evolució que hi ha hagut en les relacions entre els 

periodistes i els esportistes, les seves fonts d’informació i les institucions que 

estan darrere del món de l’esport. Ara bé, en la mateixa hipòtesi comentava 

que, a dia d’avui és més fàcil, tecnològicament i socialment parlant, fer 

periodisme radiofònic esportiu. Després de la investigació duta a terme, 

mitjançant les entrevistes, puc dir que això és així. Els periodistes jubilats 

m’explicaven que eren menys mitjans, el món de l’esport no tenia tant ressò, 

amb la qual cosa podien fer i desfer sense cap tipus d’impediment i d’una 

manera molt quotidiana, normal i en un ambient de confiança amb els 

esportistes. Respecte a les rutines que empraven, m’han relatat diverses 

anècdotes que exemplifiquen, d’una manera molt clara, com s’havien de buscar 

la vida, amb la tecnologia que disposaven, per poder emetre en antena tota la 

informació i tots els continguts esportius que treballaven.  

Quant a la segona hipòtesi, destacava que l’esport, i sobretot, el futbol a 

Barcelona ha anat evolucionant amb el pas dels anys cap a un negoci de 

dimensions internacionals i que, per aquesta raó, els periodistes radiofònics 

esportius ho tenen més feixuc per desenvolupar la seva tasca i per crear 

continguts purament esportius i de qualitat periodística. Sobre aquesta hipòtesi, 

vull exposar que els cinc periodistes entrevistats han coincidit en que els 

continguts esportius que s’emeten a les emissores de Barcelona no valen res i 

no tenen res a veure amb el que s’escoltava anys enrere a Ràdio Barcelona, a 

Ràdio Joventut o a Ràdio Nacional. Els periodistes jubilats, declaraven que, en 

la seva època els esportistes no estaven tan deshumanitzats com ara, podien 

accedir a tothom i quasi mai hi havia un no per resposta. A més, al ser pocs 

mitjans i no haver gaire competència, doncs podien oferir per antena continguts 

de poliesportiu i no obsessionar-se amb el fenomen Barça. Respecte a això 

últim, els periodistes entrevistats  
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que continuen en actiu, coincideixen en que estan lligats de mans i peus, per 

culpa de les audiències i de la publicitat, i es veuen obligats a centralitzar els 

continguts esportius i parlar quasi sempre del Barça i de futbol. 

Personalment, he gaudit molt investigant sobre l’objecte d’estudi del meu treball 

de fi de grau. Les cinc entrevistes que he realitzat han estat molt potents, els 

entrevistats han posat de la seva part i, tot i la durada, han estat molt amenes. 

Me les he pres com una lliçó de com exercir correctament la tasca del 

periodista radiofònic esportiu i com produir continguts de qualitat, tant des d’una 

redacció d’esports, com des d’una cabina de transmissions. Ha estat molt 

curiós cercar, saber, aprendre i interioritzar d’on ve, com ha crescut i quines 

dificultats ha tingut per tirar endavant el món de la ràdio esportiva. Els 

testimonis de Jaume Rius i de Joan Manuel Surroca m’han fet reflexionar i molt, 

sobre el futur de la professió i alhora he patit mentre els escoltava. En cap 

moment em van dir que l’esforç d’anys enrere s’estava esfumant, per culpa del 

que s’ha convertit, actualment, el periodisme esportiu, però la seva mirada sí 

m’ho transmetia. Certament, és una llàstima, que no es pugui tornar a viure el 

que m’explicaven, ni que es torni a fomentar una mentalitat més esportiva i 

menys polemista i de cara a l’audiència. Finalment, després de tot el procés 

d’investigació, concloc opinant que la manera de fer periodisme radiofònic 

esportiu ha canviat i que s’està normalitzant entre la professió. També 

considero, que la crisi econòmica ha fet molt mal i té part de culpa de l’evolució 

negativa de la qualitat dels continguts esportius i de l’hàbit de treballar.  
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7. Annex 

7.1 Entrevista a Jaume Rius 

A quin any vas començar a fer ràdio? 

Jo a la ràdio vaig començar amb 14 anys, al 1961. Feia coses des de casa i 

trucava en directe. Era a Ràdio Joventut La Veu de Catalunya, que va deixar 

d’existir i després vaig estar a Ràdio Nacional, a Ràdio Peninsular i a Ràdio 4, 

treballava per les tres emissores fins l’any 1983, quan vaig entrar a TV3. Jo mai 

he agafat un paper, mai he apuntat una entrevista, jo he fet les primeres 

transmissions a la ràdio i a la tele i improvisava amb tot, començàvem els 

programes i els acabàvem sense un paper. A Ràdio Nacional fèiem un 

programa d’esports i quan l’acabàvem, després fèiem el mateix programa per 

Ràdio 4 en català. Nosaltres mateixos trucàvem per telèfon i aleshores no hi 

havia papers. 

Em podries explicar com era la ràdio esportiva a Barcelona als anys 50 i 

60? 

Tinc molt en ment com era la ràdio esportiva als anys 50 i 60 a Barcelona, 

perquè encara que no treballés a la ràdio jo estava a una revista barcelonista, 

que parlava molt del Barça i estava a Ràdio Barcelona. A més, un dels meus 

caps era el Peris Vidal i estava molt a la ràdio. També, jo estava molt amb el 

Puyal, hem fet moltes coses junts. Jo anava molt a Ràdio Barcelona, però no hi 

treballava. Als anys 50 i 60 la ràdio era un altre món. Se’n sortien normal. 

S’escrivia a mà, no hi havia telèfons, com a anècdota et puc dir que el Peris 

Vidal per dir-li a la seva dona si anava a dinar a casa o no hi anava, començava 

el programa dient bona tarda i així la seva dona sabia si dinava o no a casa. 

Era tot més casolà. L’únic que portaven era un magnetòfon, era més natural, 

era diferent. Hi havia programes molt bons. Aleshores la ràdio jo crec que era 

millor que ara, era de més qualitat que el que hi ha actualment. A dia d’avui tots 

els mitjans informatius van de cara a la audiència i van de cara a l’espectacle. 

Abans s’apostava més per la informació. En aquells anys tot era diferent,  no 

estava tot tant supeditat als clubs com ara. Hi havia algun periodista de sobres. 
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Hi havia alguns que cobraven, però ara la gent cobra sense cobrar, que és el 

més fotut que hi ha. Jo viatjava amb el Puyal, ell feia les cròniques. La primera 

vegada que va jugar el Barça a Bucarest contra l’Steaua, vam viatjar amb 

l’equip. Vam arribar allà i hi havia un munt policies armats, vam aterrar de nit 

amb un xàrter, que va ser l’avió que en el viatge següent es va estavellar a “Los 

Rodeos”. En aquells anys hi havia el pare del Rosell, que era el gerent del 

Barça i si es preocupava pel club, no és com el d’ara que no es preocupa. Per 

poder entrar al país havies d’haver-te vacunat i si no portaves la vacuna no 

podies entrar. El Puyal va fer la transmissió aquell dia per Ràdio Barcelona i 

tenia molt de fred i com jo mai tinc fred li vaig deixar el meu jersei. Aleshores 

quan ens desplaçàvem per fer transmissions estàvem tres dies als destins. 

Quan va acabar el partit anàvem a marxar, però dins de l’avió no estava el 

Puyal i jo vaig baixar de l’avió, vaig anar a uns lavabos i me’l vaig trobar allà. Li 

havia agafat una hipotèrmia i no sé com el vaig poder pujar a l’avió. Amb això 

et vull demostrar que tot era molt més casolà, a més no anava amb tècnic.  

Als anys 70 hi va haver algun avenç tecnològic destacat a la ràdio? 

Sobre els anys 70 l’únic que hi havia era un tècnic i en els grans programes, 

per exemple, el del Olmo tenia el seu productor. El del Olmo era una persona 

que no feia res. Tenia un grup de gent que li escrivia tot i tenia periodistes molt 

bons. Ell és un fill de puta com a persona, però pagava molt bé. Ell arribava, 

tenia una veu molt bona, llegia i ho feia tot molt bé. Això era el mateix que feia 

el Butano, tenia la Isabel Bosch i el Puyal. Són els que feien una ràdio una mica 

més diferent de buscar la notícia. Encara que, abans sempre buscàvem la 

notícia. Cada dia quan jo m’aixecava fèiem un programa d’esports que es deia 

“En Profundidad” que era el millor programa que llavors hi havia i el meu cap 

era el Fernando Borderias. No era com ara que la gent agafa el diari i dóna les 

notícies. En la meva època cada dia havies de buscar un tema i desenvolupar-

lo i portar el protagonista a la ràdio. Nosaltres cada dia portàvem a la ràdio un 

personatge important, com per exemple, a l’Aíto García Reneses. Vam donar 

una notícia explicant que l’Aíto havia intentat abusar sexualment d’un jugador 

de bàsquet, era veritat i no passava res. Això ho va treure el Borderias. 

Posteriorment, jo vaig publicar un article en el que explicava que l’Aíto li va fer 
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baixar els pantalons a un jugador. Aleshores ell va dir que jo no deia la veritat i 

li vaig enviar una carta dient-li que jo m’havia informat. Després jo he tingut una 

relació excel·lent amb l’Aíto. Aquesta era la gran cosa, és a dir, nosaltres 

portàvem a un personatge i per antena dèiem que ens havia intentat comprar 

oferint-nos diners i no passava res. Tornant amb l’Aíto, el seu ajudant em deia 

que no estava disponible, que no el trobaven i jo el trucava i li deia que em 

truqués i ell em trucava, fins i tot, m’havia portat en moto a casa seva i em va 

cuinar ous ferrats, els meus mai me’ls va tocar. El problema que hi ha ara és 

que la gent creu que no pot dir les coses i les coses s’han de dir. La ràdio era 

més així. A Ràdio Nacional ja era millor perquè anàvem amb un tècnic i amb un 

conductor. Jo feia locucions de partits de bàsquet i de futbol. Hi havia un tècnic 

de so, però nosaltres no teníem productor i mentre entrevistàvem a una 

persona, algú sortia per trucar a l’altre que també havies d’entrevistar, ja que no 

hi havia ningú més. Jo per exemple a l’Aíto li deia que m’havia de trucar a les 

vuit menys deu i a aquella hora sonava el telèfon directe del locutori i era ell. A 

Ràdio Nacional érem privilegiats, anàvem amb un cotxe amb la bandereta, amb 

un xofer i amb el tècnic de so. Ens col·locàvem al pavelló del Joventut o al 

Palau Blaugrana, instal·làvem i anàvem fent.  

Als 70 hi havia moltes emissores de ràdio a Barcelona que apostessin 

pels esports? 

Que apostessin per esports hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Joventut, Ràdio 

Nacional-Peninsular, Ràdio 4 i d’altres. El que no hi havia era periodistes que 

només opinen, avui en dia les tertúlies són una merda. Nosaltres quan fèiem 

ràdio opinàvem, analitzàvem i dèiem el per què de les coses. El que no pot ser, 

com passa ara, és el felicitar per haver guanyat o el dir hem jugat, hem guanyat 

o hem perdut. Jo soc periodista de Barcelona, no del Barça. Ara hi ha 

periodistes del Barça, de l’Espanyol o del Madrid. Jo, per exemple, vaig 

entrevistar al Benítez i per culpa de l’entrevista que li vaig fer, el Barça se’l va 

carregar.  
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Quin paper tenien aleshores les emissores locals? 

El paper de les emissores locals era molt positiu. Les locals per mi és el més 

important que hi ha hagut. Per exemple, Ràdio Pineda quan jo hi vaig anar feia 

molt carrer, feia la ràdio, que crec que s’ha de fer, la ràdio de proximitat.  

Saps si hi havia periodistes que tinguessin més d’una feina? 

Jo tenia set feines en aquell moment, jo estava, per exemple, al Noticiero, a 

Ràdio Nacional, a l’Sport, a Ràdio 4, a RB, a Vida Deportiva, a Saragossa 

Deportiva, a Murcia Deportiva, a l’agència Pyresa, al Marca i a l’AS i t’ho puc 

demostrar tot. Nosaltres treballàvem totes les hores del dia. Ràdio Joventut era 

l’escola dels periodistes.  

Al llarg de la teva trajectòria, vas viure alguna variació important quant als 

horaris de feina? 

Els horaris d’abans seran els que acabareu fent vosaltres. No hi havia horari ni 

d’entrada ni de sortida, a part, com fèiem més coses, havíem de treballar tres i 

quatre dies seguits i sortíem a les 4 de la matinada de treballar i per exemple 

amb el Puyal estàvem rambles amunt i avall fins les vuit del matí. Era un altre 

món, però anireu a pitjor, perquè els sous d’ara cada dia són pitjor. El 

periodisme és com una vocació, molts vam començar junts i altres van 

desaparèixer de seguida.  

Em podries parlar dels sous que hi havia entre els 70-80? 

Quant als sous, en aquells anys t’ho havies de guanyar, havies de demostrar 

que valies. Abans quan arribaves a l’emissora et podien dir que tornessis cap a 

casa, et fessis la maleta i agafessis un vol cap a Holanda. 

Com eren les relacions entre els periodistes i els clubs? 

El Núñez tenia un grup de gent per cascar als periodistes, els “Morenos”. Jo 

quan sortia de fer les cròniques del Barça no podia sortir per la porta principal, 

ja que m’estaven esperant i quan estava al metro intentaven agredir-me. 

Aleshores un dia jo estava entrevistant al president de l’Hospitalet al Palau 
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Blaugrana i jo estava dient que l’arbitratge era bo i els “Morenos” ho estaven 

escoltant per la ràdio i van pujar i van venir a cascar-me i vam defensar-nos 

amb el micròfon, un paraigües i el càmera. Com tenia bona relació amb el cap 

dels “Morenos”, doncs de seguida va venir la policia i no va passar res, estaves 

exposat a això i era molt normal i no passava res.  

I quina relació tenies amb els futbolistes? 

Jo he seguit al Barça des dels 14 anys, he vist al Cruyff entrant als vestidors del 

Barça amb puros, jo m’he banyat amb els jugadors del Barça a la piscina que hi 

havia als vestuaris i allà mateix fèiem les entrevistes, era on es demostrava el 

que en sabia i el que no, perquè no existien les rodes de premsa. Jo anava a 

l’entrenament, aleshores entràvem al vestuari i entrevistàvem al que volíem. El 

que era més espavilat feia una entrevista més bona. Des dels 16 anys que 

viatjava amb el Barça per tota Europa. Un dia em va venir el Lucien Müller i em 

va dir que volia parlar amb mi perquè no estava d’acord amb la crònica que 

havia fet i vam tenir un diàleg civilitzat. Viatjàvem junts sempre. Jo tenia una 

gran amistat amb tots els jugadors, jo m’escrivia amb ells. Jo amb els jugadors 

de l’Europa sortia de festa i anava als cabarets amb ells. Els periodistes 

anàvem a les operacions. Jo per exemple, he arribat a narrar per la ràdio com 

un pilot d’avió deia que portava tres dies sense dormir, dotze whiskeys, no sé 

quantes pastilles i que l’únic que li faltava era haver de portar als fills de puta 

del Barça. També vaig narrar com en un xàrter cap a Amsterdam l’avió quasi 

s’estavella amb el Cruyff de jugador i companyia dins i els periodistes. Feia 

molt mal temps i l’aterratge va ser fora pista.  

Als anys 70 els clubs de futbol ja tenien gabinets de comunicació? 

Això dels gabinets és vergonyós. En aquells anys no hi havia res de tot això, 

però la culpa que existeixin els caps de premsa la tenen els periodistes. Jo 

quan parlava amb el cap de premsa del Joventut i li demanava per parlar amb 

l’Aíto i em deia que no estava, jo trucava a l’Aíto i aconseguia parlar amb ell i 

l’entrevistava. Ara un cap de premsa té autoritat i no hi ha ningú que pugui 

parar-li els peus. En aquells anys hi havia gent que cobrava del Barça i ara es 
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venen per un dinar. Això és un problema de la persona. El que no es pot fer és 

mentir. 

Com va evolucionar des dels 70 fins als 80 la rutina d’una transmissió 

esportiva? 

Jo he fet centenars de transmissions. Jo soc molt poc partidari de preparar res, 

sempre he confiat en les meves possibilitats. S’havia de tenir una mínima 

noció. Jo he fet boxa o motos i no en tenia ni idea, però t’espavilaves. Jo a la 

ràdio no em preparava massa i com no ho feia doncs puc explicar-te un parell 

d’anècdotes que em van passar, molt fortes i vergonyoses. Una va a ser al 

camp del Sabadell, anava amb un tècnic i jo entrava per “Tablero Deportivo”, 

que era el programa més escoltat de Ràdio Nacional i el presentava el Gozalo. 

Doncs a Sabadell, un a zero, dos a zero, aleshores demanaves pas i jo 

explicava com havien estat els gols i va arribar el tercer gol i jo vaig dir que 

arribaven tan ràpid els gols que no li donava temps ni a l’home del marcador a 

actualitzar-lo. Al cap d’una estona el tècnic em va dir que creia que el tercer gol 

l’havien anul·lat i vaig preguntar i, efectivament, gol anul·lat. Ja havien passat 

15 minuts i vaig decidir callar-me i vaig tenir la sort que van fer un altre gol i 

vaig quedar com un senyor. La més greu va ser amb un equip de bàsquet. 

Fèiem connexions des de l’Olímpic de Badalona, l’equip es deia el 

Pallacanestro i alguna cosa més i jo li deia només el Pallacanestro, que en 

italià, vol dir basquetbol. Ningú em va dir res i me’n vaig assabentar al final. Jo 

feia bàsquet. Els locutors bons estaven en nòmina, ja cobraven i tant els hi 

fotia. Llavors agafaven col·laboradors, que érem els que treballàvem. A ells ja 

els hi anava bé i a nosaltres també, cada any anaven reduint pressupost i 

només ens vam quedar dos. Jo l’any 73 vaig fer l’Euro bàsquet que es feia a 

Badalona al Palau d’Esports. Abans era diferent, jo si anava a fer una 

transmissió o connexions ho tenia molt fàcil, ja que anava allà i si havia d’entrar 

vuit vegades ho feia. Normalment no era íntegre. Aleshores quan s’acabava el 

partit marxaves, però pels programes d’esports era més complicat, ja que 

havien d’omplir mitja hora. El meu cap, el Borderias, cada dia ens obligava a 

treure notícies, cosa que avui en dia això és impensable. Aleshores havies de 

pensar i portar personatges a l’estudi, però amb sentit. La diferència amb ara 
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és que tu t’havies d’espavilar. Jo recordo una vegada que en una copa, que no 

sé quina era, però que la va perdre el Joventut, l’Eduard Portela em va dir que 

demostrés que era un bon periodista, perquè estava entrevistant al Morales i no 

havia fet molts punts però sí un bon partit. Abans els continguts eren millors, 

perquè cadascú tenia la seva inquietud. Ara, en canvi, són horribles. I sobre les 

transmissions pensa que abans es jugaven molts menys partits que ara, la 

selecció espanyola només jugava tres partits a l’any i la Copa d’Europa era 

molt diferent, ja que no hi havia tants equips.   

Hi havia molta competència entre les diferents emissores de ràdio? 

La competència entre les ràdios era millor que ara, perquè s’anava a buscar 

notícies, ara la solució fàcil és fer tertúlies de merda que no costen un duro i 

omplir dues hores. Abans jo quan feia les cròniques deia si havien jugat 

malament, aquí no pots dir que el Messi ha jugat malament. És molt greu això 

que fan molts periodistes que assenten càtedres i parlen sobre jugades 

polèmiques i no s’han llegit mai el reglament.  
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7.2 Entrevista a Joan Manuel Surroca 

A quin any et vas iniciar en el gremi de la ràdio professional? 

Vaig començar quan tenia 16-17 anys. Sobre l’any 1971-1972. La ràdio em ve 

de família, el meu pare va ser un dels fundadors de la ràdio moderna 

barcelonesa. Va ser el promotor de l’escola de radiodifusió de Ràdio Joventut, 

de la que va sortir la millor formada de professionals que hi ha hagut a la ràdio 

durant molt de temps, com el Josep Maria Bach, el Jordi Estadella, entre 

d’altres. Jo vaig mamar la ràdio des de molt petit i vaig començar a col·laborar 

primer fent uns guions i preguntes per un programa, que era un concurs de 

nanos. Llavors va arribar un dia que s’havia de fer una crònica d’un partit 

d’ascens a segona, que va ser la primera crònica esportiva que vaig fer. El 

partit era un Sant Andreu – Valladolid. Qui s’encarregava dels esports, que era 

l’Agustín Rodríguez que en pau descansi, els diumenges feia les transmissions 

dels partits del Barça i de l’Espanyol fora i aleshores no era com ara i 

necessitaven a algú per fer la crònica i em van preguntar si la podia fer i vaig dir 

que si i a partir de llavors vaig començar a fer la informació esportiva. Vaig 

entrar dins de la dinàmica i vaig començar a col·laborar amb el programa 

esportiu. Estava a Ràdio Joventut i mentre seguia els estudis vaig seguir-hi fent 

coses i vam muntar un dels primers carrusels de bàsquet de la història, el fèiem 

amb el Justo Conde. Tot això que es fa ara pels matins de futbol, a l’any 80 ja 

ho fèiem nosaltres i al 77 i al 78 també. Em refereixo als carrusels del futbol 

regional. En aquella època pel matí es jugava tot, no és com ara. La hora dels 

esports, normalment, era o el dissabte al vespre o el diumenge pel matí. El 

diumenge es jugava l’hoquei patins, l’handbol, el futbol, el bàsquet, jugava 

tothom. No existia la necessitat aquella que les televisions marquen els horaris 

en funció dels seus interessos. Donaven un partit per televisió en obert el 

dissabte per la nit o el diumenge al vespre per La 1 o per La 2 i no hi havia 

més. No hi havia més teles i, per tant, era així. Aleshores la gent per veure els 

esports havia d’anar als llocs. Jo he vist el camp del Sant Andreu en partits de 

segona divisió amb 20.000 espectadors a les 12 del migdia. Era un Sant 

Andreu – Còrdova, la gent va haver d’asseure’s al costat del camp, perquè ja 

no hi cabia dins. Es va trencar una porta, van entrar més aficionats del compte i 
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l’àrbitre, que era aragonès i era molt graciós, podria haver suspès el partit, però 

va dir que no, va fer seure a la gent i va arbitrar. Vaig començar a fer totes 

aquestes coses, mentre acabava els estudis universitaris. Estava a la ràdio i els 

caps de setmana anava als camps a fer cròniques de partits, quan hi havia, 

perquè clar tot això ja va començar a créixer. Per exemple, van començar, al 

cap d’un temps, a fer-se els primers carrusels nacionals. Aleshores jo 

m’encarregava de tot, jo muntava les connexions microfòniques, on posaves 

línia, etcètera.  

Com a professional, tecnològicament parlant, quins van ser els canvis 

més sonats que vas conèixer? 

Ens barallàvem per un telèfon al bar del camp de futbol, perquè era l’únic mitjà 

que hi havia, això era de les coses més penoses. Havíem de sortir del recinte 

per aconseguir un telèfon i trucar, això passava al principi de tot. Després es 

van començar a utilitzar les línies microfòniques, però eren unes línies amb un 

sol sentit, és a dir, que mentre tu parlaves no podies rebre, per tant estaves 

parlant i si se’t tallava no t’assabentaves. Més tard, va aparèixer el doble circuit 

i ja hi havia el retorn. El doble circuit el va començar a utilitzar Ràdio Nacional i 

no l’utilitzava ningú més. Cap a la segona part dels 80 ja es feien servir els 

dobles circuits. Després d’això ja arriben els RDSI, que això va ser cap al 2000 

i poc. És un telèfon, però digital, és a dir, l’entrada de la digitalització porta els 

RDSI i paral·lelament els mòbils. Dels mòbils jo recordo que pels jocs del 1992 

anàvem amb un Ericsson que pesava un quilo i mig i ara ja veus el que portem. 

Abans la cobertura era molt més limitada i ara pots estar perdut a l’oceà, però 

si tens cobertura podràs parlar amb qui vulguis. Ha canviat tot moltíssim. I 

després arriba el fenomen Internet. Ara tu sense moure’t de casa pots estar 

seguint 32 competicions a la vegada, cosa que abans era impossible. Si no 

estaves al lloc no sabies el que passava. Jo sempre defenso la tesi que per 

poder cobrir bé una informació has d’estar al lloc, ja que hi ha coses que si no 

hi ets no te n’assabentes. Ara bé, si és cert que abans si tu no estaves a un lloc 

no t’assabentaves de res i ara tu pots no estar veient un partit i tenir totes les 

dades tècniques d’aquell partit. Una altra cosa serà que no tindràs capacitat per 

valorar, perquè no l’has vist, però també hi ha una altra cosa que són els 
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“streamings”. Aquells esports que no han sortit per televisió perquè no donen 

joc, tu els pots veure i seguir per Internet sense necessitat que les televisi 

ningú. Això ha canviat radicalment. Tu pots estar fent un “streaming” i estar 

transmetent aquell partit i el que t’escolta pot creure que estàs al lloc i potser no 

hi estàs. També recordo que els equips de transmissió tenien un doble posició, 

és a dir, que si tu estaves en transmissió estaves d’una manera i quan volies 

escoltar inverties l’interruptor per poder escoltar, perquè sinó no senties. Això 

era així, ja que tot venia d’una sola línia, després va canviar perquè quan hi 

havia dues, doncs tu enviaves el so per una i t’entrava per l’altra.   

Recordes el pas dels micròfons amb cable als micròfons sense cable? 

Sí. El primer micròfon sense cable que hi va haver a Barcelona va arribar l’any 

1979 i el vaig portar jo de Suïssa. No perdó, jo vaig portar una altra cosa. Ràdio 

Joventut va ser una ràdio que va trencar amb tots els motllos que hi havia 

aleshores, perquè era una ràdio jove i molt creativa. Vam començar a emetre 

programes d’humor, va ser una ràdio que, sobretot, al final de la dictadura i la 

primera etapa de la democràcia, va connectar molt amb el sector jove de 

Barcelona, perquè va fer coses molt atrevides i molt agosarades, que aleshores 

ningú s’atrevia a fer. Sempre hi va haver molta creativitat tecnològica, va ser la 

primera emissora que va emetre amb estèreo l’any 1979 i també a base de tots 

els contactes que tenien amb la gent van portar de Suïssa el primer micròfon 

sense cable, que era un “Sennheiser” i me’n recordaré tota la vida. A més, l’any 

1979 a la semifinal de recopa contra l’Anderlecht, que el Barça va igualar un 3 

a 0 al Camp Nou en el partit de tornada i va guanyar a la pròrroga, hi ha una 

foto d’un company meu que anava amb el sense cable i tots els jugadors del 

Barça fent una pinya i un li va dir que què feia que on havia deixat el cable. Els 

jugadors es pensaven que estava de broma i el periodista estava explicant com 

estava sent la celebració dels jugadors.  Aquest va ser el primer sense cable a 

Barcelona.  

I tu què vas portar de Suïssa? 

Jo quan vaig anar a Suïssa a la final de la Copa d’Europa de bàsquet al 1979-

1980 vaig portar, que ens ho havia facilitat la ràdio suïssa que ja s’havia fet un 
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pacte, uns microtelèfons que permetien la connexió d’entrada o bé d’una 

sortida de casset o et permetien connectar-hi un micròfon. És a dir, el telèfon 

normalment es desenroscava i a dins hi havia el que se’n deia el micròfon. 

Aleshores tu desenroscaves el telèfon, posaves allò, que era el mateix, però 

no, ja que era  com una espècie de previ amplificador que li donava una qualitat 

de so molt bona. Per entendre’ns seria la prehistòria de la digitalització, és a 

dir, aconseguir transformar un so telefònic en un so superior. En vaig portar nou 

i els portaven els reporters que anaven pel carrer i quan enviaven una crònica 

per telèfon al portar això aconseguien una presència de so més gran, més 

positiva, donava més qualitat i els oients s’assabentaven millor del que anava la 

pel·lícula. Abans hi havia connexions per telèfon que t’havies d’imaginar el que 

t’estaven dient.  

El so ambient radiofònic era millor gràcies als avenços tecnològics? 

Depèn dels micròfons que es feien servir. Més tard van aparèixer els micròfons 

auriculars. Els primers es van fer servir als jocs de Tòquio, no a Barcelona. 

Després van arribar aquí, però com tot en aquell època, eren aparells cars i 

només els podien comprar els que tenien diners. Per exemple, els de Ràdio 

Nacional portaven micròfons que per un costat agafen l’ambient i el filtraven i 

per l’altre la veu quedava bé.  

Vas viure l’aparició de les unitats mòbils a Barcelona? 

També va ser Ràdio Joventut la primera que va muntar una unitat mòbil. En 

aquesta època, sobre el 70 i pico va ser quan es van començar a moure les 

unitats mòbils, que era posar una emissora dins d’un cotxe. Aleshores amb el 

pas dels anys, van començar a modificar-se tecnològicament, es van començar 

a incorporar les antenes que pugen i baixen soles i els paraigües per 

connectar. La unitat mòbil de Ràdio Joventut... Ràdio Joventut va muntar una 

cosa molt divertida, que era una rulot on a dins hi havia un petit estudi, era una 

rulot d’aquestes de càmping, però transformada on podies posar els discs i 

tenir un petit locutori. Això el que havíem fet a vegades era posar-ho en un lloc 

concret, demanar una connexió telefònica i des d’allà emeties, era una unitat 

mòbil fixa, et quedaves allà i anaves fent. Més tard, es va muntar el cotxe que 



59 
 

tenia una certa autonomia i que des de determinats llocs podia enllaçar sense 

fils i era sobre l’època dels 70. Ara recordo que al cap d’uns anys van aparèixer 

els múltiples. Un dels grans problemes que hi havia era que com feies un 

programa de connexions i les taules que hi havia eren molt limitades, doncs 

sorgien problemes. Per entrar a una taula varies connexions era molt complicat 

i a vegades s’havia d’anar rotant i canviant el retorn de les línies. T’advertien 

que anaves a entrar i ja sabies que estaves dins, però mentrestant havies 

d’escoltar la ràdio perquè no hi havia retorn, en aquells moments tu estaves 

fora de la taula, ja que hi era un altre i era molt complicat. Aleshores això va 

començar a evolucionar i vam començar a crear les taules de múltiples, que era 

una taula que li permetia rebre varies connexions a la vegada i amb un sol 

àudio, el tècnic que la manegava podia parlar amb tots els camps i va anar molt 

bé, ja que permetia que totes les línies estiguessin en paral·lel i que totes 

poguessin entrar en directe, sense necessitat que un s’hagués d’esperar 

perquè entrés l’altre. Això dels múltiples va ser un pas molt important, jo 

després als anys 80 vaig fer un carrusel, pels matins a Ràdio 4, que vam arribar 

a tenir 16 o 17 coses a la vegada, però clar, el control central de Ràdio 

Nacional era un senyor control, tot i que, els múltiples que teníem no ens 

donaven per tant, podíem tenir 6 o 7 línies a la vegada i després per dos canals 

paral·lels enviàvem dos senyals més a la taula, amb la qual cosa en teníem 11. 

Per entendre això s’ha d’haver viscut el moment tecnològic de llavors. En 

aquella època tot es feia a base de creativitat i d’ingeni, és a dir, el límit que té 

això anem a explotar-ho i a buscar la formula perquè tot això que hi ha aquí 

pugui funcionar a la vegada sense que peti. Els tècnics feien meravelles, per 

exemple, posaven línies en paral·lel.  

Com s’estructurava la ràdio durant el franquisme a Barcelona? Com vas 

viure la regeneració radiofònica? 

La ràdio pública a l’època del franquisme estava tota controlada per l’estat. 

Existia Ràdio Nacional, que era la ràdio de l’estat, i tres cadenes que estan sota 

el control del règim que són la Cadena Azul de Radiodifusión, que seria Radio 

Juventudes, que teòricament era l’emissora de les Frentes Juventudes, però 

que no era veritat. Després hi havia la cadena CES que significava Centros de 
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Emisores Sindicales, que era la cadena sindical, la dels sindicats verticals i 

després hi havia la REM, que era la Red de Emisoras del Movimiento, el 

Movimiento Nacional era el partit únic. L’indicatiu de la CAR era Radio 

Juventud, la REM era Radio la Voz i una ciutat espanyola i, finalment, la CES 

que era Radio i també una ciutat espanyola de la cadena CES. Aleshores en tot 

aquest procés es comencen a produir fusions per rendibilitzar, és a dir, et 

trobaves que a molts llocs hi havia emissora de la CAR, de la CES i de la REM 

i això no tenia cap sentit i, per exemple, hi va haver una fusió REM-CAR i totes 

les emissores van passar a dir-se La Voz de Radio Juventud i aquí a Barcelona 

va ser Ràdio Joventut La Veu de Catalunya. Aquesta va agrupar les tres 

emissores REM que hi havia aquí. Quan va arribar la democràcia, l’estat crea 

una agrupació que es deia Medios de Comunicación Social del Estado, que ho 

recondueix tot i les emissores es queden fusionades totes en una cadena que 

es diu Radio Cadena Española i aleshores Radio Cadena segueix. Per 

entendre’ns és la cadena comercial de Ràdio Nacional, sense ser Ràdio 

Nacional, perquè eren emissores que feien publicitat. I a l’any 89 amb una nova 

reestructuració, és quan Ràdio Nacional absorbeix totes aquestes emissores i 

ja es converteix en Ràdio Nacional. Totes aquestes emissores desapareixen i 

en molts casos es tanquen. Per exemple, aquí a Catalunya hi havia emissora a 

Igualada, a Ulldecona, a Girona, a Lleida, a Tarragona, a Tortosa, hi havia 

varies. Aquestes es tanquen, les de capital de província segueixen perquè 

queden com a centres emissors i al mateix temps queden com a 

corresponsalies de Ràdio Nacional. Jo he estat sempre dins d’aquest procés. 

Vaig estar a punt d’anar a Ràdio Nacional abans, l’any 81 vaig tenir peu i mig a 

Ràdio Nacional, perquè em van venir a buscar, però va donar la casualitat que 

quan jo estava amb tractes amb Ràdio Nacional, van canviar el director i el meu 

pare es va convertir en el nou director. El meu pare va ser director de Ràdio 

Nacional durant un any, de Ràdio Joventut durant 30 i llargs. Ell hauria d’haver 

continuat a Ràdio Joventut, però faltaven pocs mesos per les eleccions i ja era 

evident que, al 82, el PSOE les guanyaria. I aleshores els delegats del govern 

intervenien molt en el nomenaments i els pactaven amb la Generalitat, però la 

decisió del delegat del govern pesava molt, sobretot quan es tractava de fer 

canvis a la televisió pública. Radio Cadena en el seu  moment ho tenien tot, 

tenien els estudis, l’antena, tot, però van voler muntar el seu i així no dependre 



61 
 

de ningú i la broma ens va costar 7000 milions de pessetes. Un delegat del 

govern, quan ja pràcticament estava nomenat el nou director de Ràdio 

Nacional, va dir que el que anava a Ràdio Nacional anés a Ràdio Cadena i el 

de Ràdio Cadena cap a Ràdio Nacional. Va argumentar que el meu pare era la 

persona més adequada per gestionar la transició sense problemes, perquè era 

un professional del mitjà i no tenia interès polític. Hi va estar un any, fins que 

els socialistes van arribar al poder i ja va tornar cap a casa. Aleshores jo em 

vaig trobar amb això i no vaig voler crear-li al meu pare cap problema i vaig 

preferir no anar-hi per si algú es podia imaginar que el meu pare s’emportava al 

seu fill a la feina. Em vaig quedar a Ràdio Joventut, quan ell va tornar vaig estar 

una temporada més ajudant-lo i després al 89 hi va haver la fusió i jo vaig 

aterrar a Ràdio Nacional.  

Aleshores saps de primer mà com va néixer Radio Joventut? 

Ràdio Joventut va néixer a Sant Just Desvern. El meu pare vivia a Barcelona, 

però durant la Guerra Civil una bomba va caure on ell vivia i va destrossar les 

cases i va anar a viure a Sant Just Desvern, que estava al costat perquè era 

una zona més tranquil·la i no hi havia bombardeigs. Al cap d’un temps el meu 

pare va entrar a l’ajuntament, va ser el delegat de cultura i l’any 50 va muntar 

una emissora Esplugues, es van posar d’acord i van decidir ajuntar forces, 

perquè sinó no farien res i van crear Ràdio Unió i com era una emissora jove, a 

molta gent de Barcelona els hi va fer gràcia i van començar a fer uns cursets de 

ràdio. Amb la de poc transport que hi havia, gent de Barcelona venia a fer 

aquests cursets i aleshores el meu pare va explicar que a Barcelona no hi havia 

cap emissora de les característiques que proposaven, que tenien moltes 

limitacions i va proposar baixar a Barcelona i va ser quan va començar a 

créixer Ràdio Joventut, es va crear l’escola de ràdio i es van quedar al carrer 

Saragossa de Barcelona fins l’any 73, que es van traslladar a la Via Augusta 

fins la fusió. En aquella època hi havia el que se’n deia l’escola de periodisme 

on hi estudiaven els rics. La ràdio la començaves a fer anant a l’escola i 

començaves a fer pràctiques, si eres bo feies camí i si no eres bo et quedaves 

pel camí. Un que va sortir de l’escola va ser el Jordi Hurtado, el conec des de 

que va començar. La ràdio es porta dins i si vals, vals i si no... En aquells anys 
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la gent invertia el seu temps, feia els seus cursets, les seves pràctiques i el que 

funcionava trobava feina perquè les emissores de Barcelona t’estaven 

esperant. Era la pedrera de la ràdio de Barcelona, els més significats els hi 

donaven un programa a Ràdio Joventut perquè comencessin a bregar i molts 

altres anaven a parar a Ràdio Barcelona, a Ràdio Espanya o a Ràdio Miramar.  

Als 70 hi havia moltes emissores de ràdio a Barcelona que apostessin 

pels esports? 

En aquella època, desenganyat, l’única cosa que hi havia a la ràdio eren les 

transmissions de futbol, que les feia Ràdio Miramar, Ràdio Peninsular, que era 

comercial de Ràdio Nacional, també Ràdio Espanya de Barcelona amb el Jose 

Luis Fernández Abajo, Ràdio Joventut que les transmissions les feia l’Agustín 

Rodríguez. Els primers feien carrusels i després la cadena SER va apostar pel 

Puyal en català. Això no ho explicarà mai ningú, però abans que les 

transmissions en català anessin a la SER, Ràdio Joventut va tenir la primera 

proposta de fer-les, però no sé que va passar, que primer van decidir deixar-ho 

per una altra temporada i al final va anar a parar a la SER. En aquella època es 

feien les transmissions del Barça i l’Espanyol només quan jugaven fora de 

casa. També es feien els carrusels de la SER i de la COPE de tots els partits 

de primera i segona divisió. No hi havia pràcticament res, tret d’alguna 

emissora local, que aleshores començava a haver-ne alguna que feia algun 

partit local.  

Com funcionaven les emissores locals d’aleshores? 

Les emissores locals de llavors funcionaven molt sui generis, cada emissora 

s’ajustava a les seves necessitats, potser només emetien uns dies o unes 

hores a la setmana, però no estava muntat com ara que qualsevol ajuntament 

té el seu canal de comunicació audiovisual.  

Teníeu més d’una feina? 

Sí, era l’època del “pluriempleo”. Era molt normal que una persona tingués 

dues feines, per exemple, hi havia un locutor que treballava a la SEAT 

d’administratiu i després quan sortia venia a la ràdio a fer torns de locució. 
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També recordo que hi havia un que estava d’administrador en uns laboratoris 

mèdics i després també venia. Era bastant normal, com també era molt normal 

que molts professionals de la ràdio fessin doblatge. En aquella època hi havia 

unes veus brutals, una de les coses que la ràdio ha perdut avui en dia és el 

nivell de veus, hi haurà molt bons comunicadors, però es que abans les veus 

que hi havia era una cosa tan bona. Hi havia molt bons locutors i com tenien 

molt bona veu doncs feien doblatge. Tenien el seu sou a la ràdio i es feien d’or 

fent doblatge o fent falques publicitàries.  

Em podries parlar dels sous que hi havia entre els 70-80? 

Els sous eren normals. Al cap de molt temps quan va començar a haver una 

forta incidència publicitària el que es feia era, que una part dels ingressos 

publicitaris que tenia un programa es considerava el que es deia els “suplidos” 

es destinava a gratificar a la gent que feia el programa, era com un plus. Era 

una manera d’afavorir, no hi havia els recursos suficients per pagar grans sous, 

els més decents eren els de Ràdio Nacional i els de la televisió, però els de la 

resta no eren gaire alts, però hi havia gent molt polivalent que es guanyava bé 

la vida, perquè feien moltes coses.  

Vas viure alguna variació important quant als horaris de feina? 

Abans pràcticament no hi havia programes gravats. Quasi tot era en directe, 

molt poques coses hi havia gravades, ja que s’havia de gravar amb cinta. Els 

programes que eren complexes si que es gravaven, però en el cas dels 

esportius es feien tots en directe. A la ràdio hi havia els administratius, que 

feien el seu horari normal i els tècnics també. Però hi va haver un moment que 

els tècnics bons eren reclamats pels cracks i els horaris de molts tècnics 

s’adequaven als horaris dels cracks i a vegades et podies trobar a un 

treballador fent de suport d’un altre que estava fent la realització d’allò.  

Als anys 70 els clubs de futbol ja tenien gabinets de comunicació? 

No! Això dels gabinets, el primer que ho va inventar va ser el Ricard Maxenchs. 

Aleshores molts clubs el que van fer va ser buscar una persona que fos 

coneguda pels mitjans de comunicació i així van anar sorgint els gabinets. A la 
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dècada dels 80 va ser quan es va començar a moure la pel·lícula. Al principi 

era molt sui generis, va ser un procés que va necessitar temps. És cert que va 

ser una de les innovacions que va portar el Núñez al futbol, el fet de negociar 

els drets de televisió i el fomentar un gabinet de comunicació del club, que 

després va copiar tothom.  

Com eren les relacions entre els periodistes i els clubs? 

Les relacions eren molt més properes que ara, perquè el Barça tenia tres o 

quatre personatges molt coneguts com el Comas, que era el que portava tota la 

gestió de les instal·lacions, després hi havia el González, que era el delegat i 

era una gran persona, també el Jaume Ramón, que era una institució. Eren 

gent que sabien tot l’entrellat del club i estar bé amb aquesta gent era un font 

d’informació molt bona, però no es feia servir periodísticament com es pot fer 

servir ara. És a dir, a tu el Jaume Ramón et podia explicar una història però tu 

havies de saber que te l’explicava perquè sabessis de quin peu caçava i no 

perquè la difonguessis.  

Els periodistes de l’època, quina relació teníeu amb les fonts 

d’informació? 

El periodisme que es feia, pràcticament, no necessitava de fonts d’informació.  

Era el “corre, ve y dile”, el president o el directiu et cantaven què passaria o 

quin merder hi havia. Eren persones que et rebel·laven la informació a canvi 

que tu no donessis la seva identitat. Això ha estat i serà sempre igual. Ara bé, 

eren més personals les relacions. Per exemple, quan la selecció espanyola de 

bàsquet, en l’època del Díaz Miguel, es concentrava a Castelldefels, sempre 

s’organitzava un partit entre el cos tècnic de la selecció i els periodistes. Jo he 

estat fent-li una entrevista al Díaz Miguel al Palau Blaugrana i després l’he 

portat amb el meu cotxe a l’hotel. Era un altre rotllo. Amb la gent d’aquella 

època que ara ja tenen 70 i 80 anys et trobes amb ells i encara tens el tracte 

d’abans. Això ara no passa. Jo si ara em trobo amb l’Epi, ens donarem una 

abraçada, perquè jo conec a l’Epi des de que va arribar a Barcelona amb 18 

anys. A dia d’avui, encara que jo faci el bàsquet i entrevisti moltes vegades a 

un jugador, aquest mai em donarà una abraçada.  
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Com va evolucionar des dels 70 fins als 80 la rutina d’una transmissió 

esportiva? 

Al 71 primer eren cròniques, anar als camps i fer connexions en directe, però 

no es feien massa transmissions. Per parlar-te de l’evolució hi ha dos factors 

fonamentals. Hi va haver una època en que les transmissions eren, seguint 

l’estil que va crear Ràdio Nacional, molt sòbries i bastant planeres, però es 

podien escoltar. No eren cridaneres. El futbol de l’aleshores era més tranquil 

que el d’ara. Tu veus imatges d’un partit dels anys 70 i dius que anaven 

caminant, jugaven així, corria més la pilota que els jugadors. Les transmissions 

eren molt narratives, no hi havia comentaristes, te’n carregaves tu de tot, 

havies de cantar tu tota la publicitat i en resum, t’ho havies de fer tot tu. Això 

significava que tu transportaves l’aparell, provaves, feies la transmissió, 

explicaves el que estava passant durant el partit, donaves la publicitat i tot ho 

feia la mateixa persona. Tot això va durar molts anys, les transmissions de 

futbol en el moment que canvien radicalment és quan entra la televisió, perquè 

el que estava al camp transmetia però hi havia gent que des d’un altre lloc ho 

estava veient. Aleshores comencen a aparèixer les figures dels que entren a fer 

recolzament des dels estudis, després es va decidir afegir un àrbitre per a 

comentar les jugades polèmiques. I tot això va ser perquè la televisió va 

inventar la moviola i la ràdio buscava contrarestar la moviola amb un entès 

d’arbitratge que et pogués dir si era o no falta. En aquells anys la televisió 

només oferia un partit, però quan et tocava doncs ho podies fer. Llavors es 

quan va entrar la opció dels comentaristes i a dia d’avui ja són tertúlies de cafè, 

ja que hi ha 22 persones parlant i mai saps on està la pilota. A més, pensa que 

es va començar a fer ràdio pensant en la televisió i no se n’adonaven que hi 

havia molta gent que si ho estava escoltant per la ràdio era perquè no ho 

estava veient i ara això també passa. Mai es pensa, que jo sempre batallava 

amb els carrusels i les transmissions, en la persona que ho vol escoltar i no ho 

veu, es donava per fet que el que ho estava escoltant ho estava veient i no era 

així. En aquest moment tot ara està marcat per la imatge, quelcom que no es 

veu no existeix. Es feia normalment la transmissió del partit de fora de casa i 

els carrusels eren del futbol regional dels matins, quan jugava l’Europa, el 

Júpiter, el Sant Andreu, l’Horta i d’altres. Seguíem aquests partits i també el 
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que hi havia al Palau Blaugrana, sempre s’hi feia algun esport, hi havia molta 

activitat amb molts equips catalans de diferents esports. Pel matí feies això, el 

dissabte per la tarda, normalment, era quan hi havia més partits de bàsquet, el 

diumenge pel matí es feia el carrusel de bàsquet i el futbol era, 

matemàticament, per la tarda, excepte el partit que es donava per televisió el 

dissabte o el diumenge al vespre. El futbol quasi sempre era a les cinc de la 

tarda, a l’hora dels toros. Era la imatge, que ja ha desaparegut, del cafè i el 

puro als camps de futbol, abans el futbol era a les quatre i mitja o a les cinc de 

la tarda i quan arribava l’estiu es canviava una mica l’hora, però el futbol no es 

movia d’allà. El futbol regional tenia el seu espai al matí. Pels partits del Barça i 

l’Espanyol de casa hi havia una persona al camp i feia connexions explicant si 

hi havia hagut un gol i poca cosa més. Només fèiem les transmissions dels 

partits de fora de casa, perquè seguíem el criteri de transmetre allò que la gent 

no podia anar a veure, que es la feina de la ràdio. Eren transmissions 

patrocinades, hi havia molta publicitat. Jo vaig inventar la primera moviola 

radiofònica, a la mitja part, si hi havia gols els repetíem. Fer una moviola amb 

cinta de la d’abans era molt complicat, ja que posàvem un paperet, després 

rebobinàvem, buscàvem el gol i ho aconseguíem. Començàvem cinc o deu 

minuts abans, tirant molt llarg un quart d’hora abans que comencés el partit, qui 

hi havia al camp entrava i començava a fotre-li canya, però alguna vegada hi 

havia un petit diàleg al principi pactat. Després narraves la primera meitat, a la 

mitja part es parava una mica perquè el narrador respirés i anés a fer les seves 

necessitats i després la segona meitat. Ara recordo que hi va haver una època 

que els partits dels equips canaris els transmetíem nosaltres. Des de Las 

Palmas et demanaven que els hi fessis. Jo he fet moltes transmissions per 

altres llocs que no venien, ja que no tothom tenia els recursos necessaris pels 

desplaçaments. N’he fet per tota Espanya i fins i tot per Mèxic. Durant una 

època els mexicans transmetien molts partits d’Espanya. Vaig fer un partit de 

l’Espanyol per una emissora mexicana que es deia LVG La B Grande de 

Méjico. Aleshores els canaris et demanaven que els hi posessis un locutor i que 

fessis una transmissió adreçada als canaris. Doncs no sé que va passar en una 

transmissió, que es veu que el locutor que ho va fer no va estar bé i els canaris 

van decidir a partir de llavors que enviarien un locutor sempre i van començar a 

venir. I una vegada a Sarrià el locutor que estava fent el partit, a la meitat de la 
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segona part en mig de la transmissió va dir que deixava la narració durant uns 

instants en mans del company de Barcelona, que era jo. No es podia aguantar, 

havia d’anar al lavabo i em va passar el micròfon i vaig estar deu minuts narrant 

pels canaris. El salt tecnològic que hem fet en tots els conceptes en trenta anys 

és tan brutal que si no t’ho mires amb la perspectiva del temps, en aquell 

moment seria inassumible, no es tindria capacitat per absorbir tot el que hi ha 

ara. 

Quan finalitzava el partit s’havia acabat la vostra tasca o entrevistàveu als 

jugadors i als entrenadors?  

Quan s’acabava baixàvem a baix a fer un parell d’entrevistes o el que 

poguéssim i després com podíem ho enviàvem per telèfon. Abans tot era molt 

familiar, no hi havia tants mitjans de comunicació, baixaves a la sala de premsa 

i quan sortien els jugadors es posaven a parlar allà al mig i preguntaves 

tranquil·lament. Ara et posaré un exemple. Una vegada anava passejant per la 

rotonda de Francesc Macià i es va parar un Mini al meu costat, era el Rexach. 

Em va preguntar on anava i em va dir que m’hi portava i em va deixar a la porta 

de la ràdio. Era una relació molt més humana amb els jugadors, era molt 

respectuosa, evidentment, els jugadors goles profundes sempre ho han estat, 

sempre hi ha hagut jugadors que han cantat el que passava dins del vestuari, 

però era una relació molt cordial. S’ha de tenir en compte també, que les 

formules periodístiques de l’època eren molt estereotipades, eren sempre les 

mateixes preguntes i sempre les mateixes respostes. Si tu veus alguna 

entrevista dels anys 80 que fan ara a vegades per la televisió veuràs que era 

un periodisme relativament servicial i acomodat, típic d’un país que havia sofert 

una dictadura. Independentment d’això hi havia una relació entre els esportistes 

i els periodistes molt propera, cosa que ara no et diré que no pugui ser que hi 

hagi algun periodista que sigui molt amic d’un esportista, perquè hi ha casos, 

però abans seguint el Barça érem una persona per diari i tres emissores, ara 

n’hi ha un munt. Abans anàvem als entrenaments de tant en tant, no hi anàvem 

cada dia. Si volíem saber com havia anat trucàvem al conserge i ens explicava 

si hi havia alguna cosa destacable. El propi conserge et feia la crònica del que 

havia passat a l’entrenament. Quan hi anàvem era per fer una entrevista o un 
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reportatge, però això d’anar a fer guàrdia per saber si el futbolista es tira un pet, 

això no. Jo ho he hagut de fer i és una de les coses que menys satisfet estic de 

la meva carrera professional, del servilisme al futbol.  

I sobre els desplaçaments què em podries explicar? 

Els desplaçaments els fèiem amb l’equip, entre d’altres coses, perquè tampoc 

hi havia gaire per escollir. Per anar a València o a Saragossa doncs els tres o 

quatre locutors que feien els partits es posaven d’acord i marxaven en cotxe, es 

repartien les dietes i així es posaven uns quants diners a la butxaca. També et 

podria dir que la relació amb els futbolistes es forjava amb el dia a dia, quan 

viatjava l’equip és potser quan menys es podia fer.  

De quina forma s’organitzaven les redaccions d’esports als anys 70? 

Quan jo vaig començar a fer ràdio no hi havia redaccions d’esports. Estem 

parlant entre els anys 60 i el 70 on hi havia un senyor que feia un programa i 

que tenia uns col·laboradors que venien, deixaven el seu article o comentari i 

marxaven. I aquell senyor ho recopilava tot. A la dècada dels 70 es va crear un 

programa que es deia “Avance de Antorcha” que era de Ràdio Joventut, que va 

ser el primer programa dialogat d’esports i el van fer l’Alex Botines i el Francesc 

Soler Marsal. Aquests dos van crear un estil molt particular i entre ells, en base 

a les seves fonts d’informació, comentaven les cinc o sis notícies esportives del 

dia. Era un programa d’un quart d’hora, parlaven de futbol i també del Barça. 

Va ser un tipus de ràdio que va trencar tots els motlles, perquè ningú ho feia i 

va tenir molt èxit i audiència, ja que donaven notícies. En aquella època, camí 

quasi dels 80 començava a aparèixer l’entorn del Barça. Aleshores, a mesura 

que l’esport comença a agafar un paper preponderant, doncs es comença a 

crear no tant un cos de redacció com a tal, però si que es comença a dedicar 

redactors, exclusivament, a temes esportius. Per exemple, l’Agustín Rodríguez, 

que feia les transmissions del Barça, entre setmana feia tres programes 

musicals. Algun dia sí s’acostava a Can Barça, però no estava per anar als 

entrenaments, ell només feia les transmissions. I aleshores vam començar a 

agafar a gent per cobrir els esports, primer pels caps de setmana que era quan 

s’havien de fer els partits i poc a poc va esdevenir durant la setmana. Aleshores 
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una redacció d’esports com a tal, la que jo vaig viure va ser a l’any 89. Quan hi 

va haver la fusió de Ràdio Nacional vam muntar una redacció de 22 persones i 

una vintena de col·laboradors. Podíem cobrir-ho tot i a vegades hi havia dues 

persones al mateix lloc, era impressionant. Aquells dos anys van ser brutals, 

perquè podíem fer el que volíem. Podíem anar a fer la copa d’Europa de 

bàsquet amb dos enviats especials, cobrir tots els partits d’hoquei, d’handbol i  

de bàsquet. Ho fèiem tot i ens sobrava gent. Això va durar el que va durar, van 

començar les retallades i es va acabar. Quan hi va haver la fusió vaig passar a 

ser coordinador i al cap d’un any i mig vaig passar a ser el cap d’esports. Al 90 

vaig estar administrant un pressupost anual de 25 milions de pessetes de 

l’època, quan vaig marxar l’any 2007 estava gestionant un pressupost anual de 

30.000 €. Vaig passar de tenir entre trenta i quaranta redactors i col·laboradors 

a tenir-ne sis.  

Com era la competència entre les ràdios? 

La competència era normal. La relació professional entre els professionals 

normalment era molt bona, a més quan viatjàvem anàvem a dinar tots junts. 

Cadascú mirava el que era seu, tenia els seus clients, els seus patrocinadors, 

era una competència sana i, per exemple, contra Ràdio Nacional no competia 

ningú perquè era David contra Goliat. Jo crec que cadascú tenia el seu espai.  

Quins continguts oferíeu per antena durant la dècada dels 70? 

Jo vaig tenir la gran sort que vaig començar a col·laborar a esports en un 

programa de Ràdio Joventut que es deia “Antorcha” i que, per cert, va arribar a 

ser el primer programa diari d’esports. Aquest programa el feia gent que era 

molt poliesportiva, per exemple, hi havia l’Antoni Moragas, que era jutge 

internacional de vela i era una persona que tenia una gran cultura poliesportiva 

i li agradava parlar de tots els esports. Hi havia gent que dominava diferents 

esports i això va permetre que fos un programa que donés informació de tot. Jo 

vaig tenir la sort d’agafar una cultura poliesportiva, tot i que, he treballat amb el 

futbol. Això em va servir molt. Aleshores vaig estar també al programa 

“Campeones Blaugrana”, que va ser un invent que va fer l’Agustín Rodríguez 

on entrevistàvem a jugadors de les diferents seccions i categories del Barça i 
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això va derivar en un programa que s’anomenava “Campeones” i els dimarts 

donàvem tots els resultats dels campionats juvenils de futbol, d’handbol, 

etcètera. Érem els únics que ho donàvem i la gent ens escoltava, perquè no hi 

havia ni pàgines web ni hòsties en vinagre i si volies saber els resultats del teu 

grup, doncs com no truquessis a l’entrenador de l’equip rival i li preguntessis 

com havien quedat no t’assabentaves i a més, als diaris tampoc es publicava.  

A partir de quin any o moment consideres que la producció de continguts 

comença a modificar-se? 

El canvi radical és a partir de l’any 80. El tema de la televisió ja va entrar en el 

món del futbol de manera seriosa, apareixen els primers patrocinadors i tot es 

comença a moure, el futbol estava encarcarat en uns paràmetres i canvia. Fins 

a aquesta època no hi havia hagut cap tipus de tertúlia, la gent no sabia que 

era una tertúlia. Van començar a haver entrevistes als futbolistes, els 

programes d’esports se centren molt en el futbol, el bàsquet comença a agafar 

embranzida, però el futbol s’ho menja tot. I arriba un punt en que els guions 

dels programes esportius són bastant Barça, una mica d’Espanyol i la resta. Jo 

de totes maneres a Ràdio 4 hi va haver una època que vam fer uns 

monogràfics d’esports en els que cada dia de la setmana hi havia mitja hora 

dedicada a motor, a bàsquet, els cinc o sis esports més importants tenien un 

monogràfic setmanal. A Ràdio 4 també vam fer un petit informatiu de 15 o 20 

minuts i després en 40 minuts amb un o dos convidats, que eren esportistes, 

comentàvem la jornada. No eren tertúlies, es xerrava d’esports. Venien un 

periodista, un esportista i un entrenador i parlaven d’esports, aleshores 

nosaltres teníem una llista de persones que parlaven bé i els anàvem 

convocant i anaven venint. A Ràdio Nacional vam passar a fer els esports al 

migdia a les 13:10. Era molt bona hora perquè vam ser els primers que vam 

començar a connectar amb les sales de premsa del Barça i de l’Espanyol quan 

hi havia les rodes de premsa després dels entrenaments dels entrenadors o 

dels jugadors. Com teníem les línies per fer les transmissions vam preguntar-

nos per què no connectàvem les rodes de premsa en directe i ho vam fer, vam 

ser els primers i això va ser al 90-91. Jo era partidari d’obrir l’informatiu amb la 

notícia esportiva més immediata que s’hagués produït en aquell moment, és a 
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dir, si estava sent presentat com a nou jugador del Barça d’handbol l’Alberto 

Entrerríos doncs obríem amb aquesta notícia, encara que fos per fer un flash. 

Jo vaig marcar la pauta que el programa, com a mínim, un 30 % de contingut 

poliesportiu havia de tenir, perquè com a ràdio pública estàvem obligats a fer-

ho. Després vam fer un conveni amb la unió de federacions esportives de 

Catalunya i dos dies a la setmana, els últims tres minuts del programa els 

dedicàvem a fer una agenda esportiva de les diferents activitats i esports de les 

diferents federacions, ja que com a ràdio esportiva era una funció que ens 

corresponia i, a més, com jo no depenia ni d’audiències ni de ràtings per seguir 

fent la meva feina, doncs ho vaig poder fer. Probablement a altres emissores 

els hi exigien una audiència que no s’ho podien permetre, però nosaltres com a 

ràdio pública teníem la obligació moral i la funció específica de fer-ho.  
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7.3 Entrevista a Santi Carreras 

Vas viure el pas dels micròfons amb cable als micròfons sense cable? 

Sí. El micròfon sense cable jo crec que als anys 80 ja hi era. El que passa és 

que a molts llocs no hi havia cobertura i era més còmode tirar cable, tiraven 

centenars de metres de cable. Com et dic, es simultaniejava molt pel tema de 

la cobertura. I llavors depèn, al camp del Barça, per exemple, tot el que era el 

soterrani no hi havia cobertura i allà s’havia de tirar cable. Aquest canvi va 

aportar la comoditat de poder-te moure. Abans et podies moure, no és com la 

dictadura d’ara que els espais estan molt reduïts o no n’hi ha d’espais. 

Aleshores havies de portar una persona al costat que vigilés que el cable no 

entrebanqués a les estrelles. Al partit de la jornada que es va inventar el Garcia 

als anys 80, moltes de les coses de vestidor les feia amb cable. I a dia d’avui hi 

ha camps que encara la cobertura és dolenta, pel tema de l’estructura que hi 

ha.  

Ha variat el so ambient radiofònic des de que vas començar a fer ràdio 

esportiva fins els anys 90? 

A la que va aparèixer el digital i l’”XDSI” clar. No era creïble, abans et sonava a 

cafetera. Aquí la primera vegada que vam fer servir “XDSI” va ser a un Roland 

Garros i la gent no es podia creure que el periodista estava a París, perquè 

sonava com si estigués assegut al teu costat. Vull dir, això abans, donava com 

una sensació que com més malament sonava representava que més lluny era 

el que intervenia i donava una certa sensació de credibilitat. Des de que surt 

l’”XDSI” la gent pot dubtar, fins i tot, que aquella persona estigui desplaçada a 

no sé on. Ara bé, tot el que sigui evolució a la ràdio doncs s’ha guanyat. 

Com es van anar modificant les unitats mòbils des del 83 fins al 90?   

Crec que des dels anys 70 que hi ha unitats mòbils. Lògicament, van anar 

evolucionant per dins tecnològicament, però perquè la tecnologia va 

evolucionar, és a dir, tot el que tu equipaves en un estudi, doncs ho equipaves 

a la unitat mòbil. A més, nosaltres teníem molts repetidors, el tenir molts 

repetidors vol dir que la cobertura era pràcticament a tot el país. Per tant, des 
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de qualsevol punt enllaçàvem. Altres emissores no perquè no podien, era un 

problema de diners, de pressupost i de com tu distribueixes el senyal a on tu 

t’interessa. Per exemple, potser tu te’n vas a Terrassa i des del mig de la plaça 

enllaces, però potser vas a Sabadell i has de moure’t perquè no enllaces. 

Després va arribar la connexió per satèl·lit. Això del satèl·lit va ser 

impressionant, buscaves el satèl·lit, encaraves i tiraves. Una altra cosa és 

quant val cada minut de satèl·lit, però clar havíem arribat a això. Aquí hem 

arribat a des de fer les connexions per un telèfon, que no eren com els d’ara, 

sinó que desenroscaves la part per on parlaves i empalmaves un micròfon. 

Això era una manera de connectar. Sempre hi havia algun cabró que s’enduia 

la peça. A les voltes ciclistes, com que tecnològicament costava molt, ja que 

pas a pas tu havies de seguir una volta ciclista, per exemple, controlant les 

hores a les que havies de fer la connexió i controlant a quins pobles o 

carreteres hi havia un bar. Si algú era més hàbil que tu i arribava abans, potser 

desenroscava el telèfon i s’enduia la part del micròfon i tu arribaves i et 

posaves a parlar i aquell telèfon no anava. Això és la picaresca de com es 

“putejava” la gent entre si, era la competència que hi havia. L’avenç tecnològic 

va permetre millorar molt les condicions de treball i a partir d’aquí, el que era 

molt precari, com això de trucar per telèfon ha acabat sent tu al mig del desert 

buscant el satèl·lit i enllaçant. Al desert no hi ha res, però tu tens una 

parabòlica i li fots cap al satèl·lit. Entre el període del 83 al 90 vam equipar, fins 

i tot, una moto com a unitat mòbil per fer la volta ciclista de Catalunya.  

Quan vas entrar a Catalunya Ràdio, quin era el paper dels tècnics i els 

xofers?  

Tenien un paper imprescindible. Sempre. Si no hi ha un tècnic que premi un 

botó, tu no piules. Hi ha emissores que es fan amb una sabata i una 

espardenya i n’hi ha d’altres que tenen més recursos. Tots els avenços 

tecnològics van de la mà dels tècnics d’aplicar-ho. Són gent curiosa que diuen 

ara podem fer això i ara podem fer això altre. Aquí n’hem fet moltes, el que 

passa és que hi ha algunes que es poden explicar i d’altres que no, perquè tot 

això de les freqüències està legislat. Nosaltres hem anat a una ciutat i hem 

transmès tenint retorn en una ciutat que no teníem cobertura. Endollaves 
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l’aparell i la llum de l’hotel desapareixia, de la bèstia que vam instal·lar allà. Tu 

estaves treballant enmig de la ciutat i tenies retorn com si fos una emissora.  

Dins d’aquest període d’anys que estic acotant, a Barcelona quines 

emissores apostaven pels esports? 

Totes les emissores de ràdio de Barcelona apostaven per esports. Jo he fet 

entrenaments del Barça que érem tres i això és impensable avui. Ara bé, de 

sobte érem deu, això passava perquè potser havies fet un butlletí i apareixien, 

et parlo de l’any 82. Del 82 al 92 apareixen les televisions i vam passar a ser 40 

o 50 persones com a mínim en cada entrenament i parlo del Barça, que és un 

fenomen a part.  

Durant la dècada dels 80 quin paper desenvolupaven les emissores de 

ràdio locals? 

Emissores locals en aquesta època de la que em parles n’hi havia moltes i 

encara més en aquest país, que n’hi ha hagut a cada poble i ciutat. Per 

exemple, a Arenys es va fer la primera emissora local molt abans d’aquest 

període del que em parles. És ràdio esportiva, però una cosa és la presència. 

Aquestes emissores feien les seves transmissions locals molt decentment, però 

els recursos també són diferents. Tots els periodistes que venien d’emissores 

locals, arribaven ja formats. Ja va bé això d’haver fet partits i haver anat a 

camps en condicions ínfimes. Durant aquesta època a Barcelona d’emissores 

ja n’hi havia un munt, per diverses raons, però sobretot pel Barça, que en 

aquest país arrossega.  

Entre el 80 i el 90 hi havia periodistes amb més d’una feina? 

No. Ja s’havia acabat això. Aquesta feina no ha estat mai tan ben pagada. Però 

en aquella època col·laborar amb altres mitjans si, però eren casos aïllats. Jo hi 

va haver una època que treballava al matí a una ràdio i a la tarda a un diari, 

perquè amb els dos feies un sou, però d’això t’estic parlant dels anys 80. A mi 

això em generava molt mal rotllo. Jo el que feia pel matí a un lloc, no tenia res a 

veure amb el que feia per la tarda a l’altre. Però, l’endemà pel matí quan veien 

publicat el que jo havia fet per la tarda em deien que per què no els hi havia dit i 
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jo pensava jo no treballo per tu, si tu em paguessis bé no hauria d’anar a 

treballar a dos llocs. Vull dir que conflictes d’aquests si que te’ls generava, però 

això és gent que col·laborava perquè era així.  

Des de que et vas iniciar en la ràdio professional fins a dia d’avui, 

consideres que hi ha hagut alguna variació important quant als horaris de 

feina? 

Si algú et diu que el seu horari ha evolucionat és que deu ser mal periodista. En 

aquella època no teníem horaris. En aquesta feina si comptes les hores ja et 

pots jubilar. Jo no he viscut mai allò que dius són les vuit plego i que vingui un 

altre. 

Els sous dels periodistes dels 80-90 són semblants als d’ara? 

El tema dels sous és complicat. Depèn si et contractaven o no, si col·laboraves 

o si estaves en nòmina o no. La situació de cadascú en cada mitjà era diferent. 

Cada mitjà podia tenir 2 o 3 o 4 o 10 de plantilla, però potser tenia 7 o 8 o 10 de 

col·laboradors perquè feien partits els caps de setmana i aquests no els tenien 

en plantilla o aquests ni apareixien per la ràdio. Per exemple, tu diumenge vas 

al camp del Júpiter. Depèn de quin grau de relació tenies amb el mitjà. Ara bé, 

els sous no eren generosos en aquells anys.  

Els periodistes de l’època, quina relació tenien amb les seves fonts 

d’informació? 

Parlar amb els jugadors no significava que fossin fonts informatives de res, 

significava que hi tenies bon rotllo. Una vegada un em va dir que era el meu 

amic i que no era el seu confident i vaig pensar que tenia tota la raó. Un altre 

un dia el vaig trucar a casa seva i em va dir que era el seu dia de festa i que no 

el molestés i tenia raó, perquè cada dia que li demanaves que s’aturés a parlar 

amb tu ho feia. Per això et dic que en moltíssimes ocasions els periodistes hem 

trencat aquests àmbits que s’havien creat i dóna certa desconfiança. No és el 

mateix moure’t amb un col·lectiu de tres o quatre que el controles que quan hi 

ha una massa de setanta persones i els jugadors malfien de tothom. No estic 

dient que, avui en dia, entre els jugadors de l’Espanyol o del Barça no hi hagi 
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que tinguin bon rotllo amb periodistes, però també la meitat els desconeixen i 

alguns tenen referència i saben qui són. Ara bé, abans sabien el nom i el 

cognom i quasi on vivies, era una cosa més acotada i no tan invasiva. Els 

esports minoritaris, per exemple, són esports agraïts i són gent que, 

generalment, la relació és diferent. Fins i tot,  el club ha acotat el filial del Barça. 

Jo sempre els hi deia que havíem de fer el filial, ja que alguns jugadors pujarien 

al primer equip i aquests si els has seguit i vist des de petits, doncs tindran una 

bona relació que no tindran amb un altre i això aquí ho havíem treballat, però 

després potser fas una mala inversió perquè fas molt bon rotllo amb un parell 

de jugadors que marxen del filial. Jo entenc que hi hagi futbolistes i esportistes 

que no confiïn perquè això és un ressò molt bèstia i parles d’una tonteria d’un 

jugador del Barça i surt a tots els mitjans, però també és la informació relativa 

que vulguis tenir. Jo estava content el dia que no obríem l’informatiu amb el 

Barça.  

Als anys 80 els clubs de futbol importants de Barcelona ja tenien gabinets 

de comunicació? 

Sí, però jo a la redacció sempre deia que anessin al marge. Ells posen unes 

línies i tu te les has de saltar, el dia que no te les saltes ets un be, perquè vas 

on et diuen ells i tu el que no has de fer és anar on et diuen ells. Jo la gent que 

feia Barça i em deien que no els deixaven passar jo els hi deia que anessin, 

que jo no necessitava talls de jugadors que és el que tothom tenia. Si anaves 

per allà a voltar i el de premsa o el de seguretat no et veien i agafaves una 

notícia interessant doncs perfecte. Jo no he tingut mai problemes amb els de 

premsa, el que passa és que mai m’han donat res, només m’han acreditat a la 

gent quan havia d’anar als llocs, és a dir, mai m’han trucat per donar-me una 

notícia i com mai m’han fet això i tampoc ho esperava, doncs no he tingut ni 

bona ni mala relació, més aviat d’indiferència. A mi m’enviaven 10 pàgines de 

declaracions del president i jo les llençava a la paperera, jo no les volia per res, 

perquè jo necessitava so i demanava que m’ho enviessin en casset.  
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Com eren les relacions entre els clubs de futbol i les ràdios? 

Les relacions amb els clubs eren bones, cordials, educades. Jo no esperava 

que em donessin res. Hi va haver un president que va estar catorze anys sense 

venir a la ràdio i jo sempre els hi deia que podia estar-ne catorze més. Si tu no 

vols tenir relació amb mi doncs jo tampoc, m’és igual. El problema és que a 

Barcelona hi ha el Barça i és una entitat que té molt pes i, formalment genera 

molt interès. Una altra cosa és si informativament genera coses al marge que 

juga un partit i hi ha una prèvia, un partit i un post i així successivament. 

Informativament o periodísticament viure d’això és molt trist si no et dóna més 

sortides. El club es brinda en això, no volen donar més i tu a partir d’aquí t’has 

de buscar la vida i el bon periodista és el que aconsegueix trencar aquesta 

dinàmica, que és molt monòtona i és capaç de trobar notícies, perquè se les 

busca, té contactes entre els directius, la plantilla o els de la neteja. Cada cop 

tot això està més acotat i no només al Barça, la majoria de clubs tenen els seus 

gabinets de premsa i a partir d’aquí fiscalitzen i, fins i tot, si tu em caus bé i 

aquest no i aquest és d’un mitjà i tu d’un altre, potser a tu algun dia et dono 

alguna coseta i a sobre aconsegueixo enfadar a l’altre, però aquest el que farà 

és fer alguna cosa per fer emprenyar al de premsa. S’ha de ser molt hàbil i jo 

crec que a can Barça hi ha gent que ho ha fet molt bé i d’altres que no tan. Em 

refereixo a l’hora de no obrir l’aixeta per uns i si per uns altres, ja que això l’únic 

que fa és enfadar als altres mitjans. En algun moment concret si que hi ha 

hagut favoritismes per algun mitjà. Jo, per exemple, em vaig menjar una notícia 

del fitxatge d’un entrenador perquè el Barça me la va desmentir, com només la 

tenia confirmada per un costat me la vaig menjar i al cap de molt temps vaig 

tenir la meva venjança dinant amb el president que havia anat a fitxar aquell 

entrenador i el mateix entrenador. Vaig aprofitar en aquell dinar per explicar 

com havia anat aquell fitxatge i a l’entrenador aquell li va agafar la mala hòstia. 

Li va dir al president que havia estat ell qui m’ho havia explicat a mi, ja que 

només estaven tots dos i el president li deia que no havia dit res. El fitxatge ens 

l’havia explicat un oient que s’havia trobat en el mateix avió en el que viatjava el 

president i quan vam trucar al club per preguntar si el president havia viatjat i  

donant tots els detalls ens van dir que no. I al cap de tres o quatre anys en un 

dinar va sortir el tema i l’entrenador li va fotre una bronca al president, va ser 
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boníssim i, per tant, es va confirmar el que, en aquell dia jo començant el 

programa, m’estaven dient pels auriculars, però que el Barça deia que no era 

veritat. Era el fitxatge del Louis Van Gaal. El president Núñez i el seu fill van 

anar a Holanda i es van reunir en un hotel de l’aeroport i un senyor que anava a 

l’avió ho va veure i va trucar aquí i ens ho va explicar i ho sabíem tot. 

Fins a quin punt creus que el periodisme esportiu està involucrat amb els 

clubs de futbol?  

Sempre ho ha estat. Si no de què fan les ofertes els diaris? Quina manera ha 

tingut el Barça de castigar a algun mitjà? Doncs no donant-li permís per 

comercialitzar les pilotes o les vaixelles. Si algun diari en algun moment ha 

estat molt crític, doncs potser no ha pogut vendre els barnussos.  

Quins canvis ha sofert la preparació d’una transmissió esportiva des del 

1983 fins l’any 1990? 

Si és una transmissió d’un, és més d’autor, per tant aquí mana qui la fa i marca 

una mica les seves pautes. Si és de mitjà, depèn de quines orientacions el mitjà 

vulgui fer o vulgui tenir. Si és un mitjà públic formalment hauria de donar la 

mateixa transcendència. Una altra cosa és que una cosa vengui més que 

l’altre, però hauries de donar presència i fer-la més oberta. Quan jo era cap 

d’esports de Catalunya Ràdio fèiem transmissions esportives del Barça, de 

l’Espanyol, del Mollerussa o el Lleida. Aleshores en funció de l’equip s’aplicava 

un tipus o un altre de transmissió. Ara bé, en un moment on no hi ha televisió 

de pagament, formalment hi ha una certa unificació d’horaris. Això vol dir que et 

permet fer o seguir un model que és el del carrusel. Amb el pas dels anys això 

desapareix. El bàsquet també va intentar unificar els horaris, perquè les ràdios 

juguessin a fer carrusels. En el moment en que liberalitzen els horaris del 

bàsquet, ens trobem que des de les set de la tarda del dissabte fins les set de 

la tarda del diumenge hi ha bàsquet. Impossible. A més, a més això ho fan un 

parell d’anys després que tots els horaris estiguessin compactes i aleshores 

això permetia fer un carrusel i la majoria d’emissores i cadenes, que va 

coincidir amb el nostre començament aquí al 83-84, també vam jugar a fer un 

carrusel i també, nosaltres teníem un avantatge, ja que en aquella època 
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teníem el Joventut, el Barça, el Manresa i el Cotonificio de Badalona. Teníem 

quatre o cinc equips catalans, per tant ens anava bé i donava joc. A la que 

dispensen concentrar els horaris en una franja concreta, a tu ja no et permet fer 

un carrusel de bàsquet, perquè potser el Joventut et jugava a les set de la tarda 

del diumenge, el Barça al migdia i l’altre a les sis de la tarda del dissabte. Era 

impossible fer això, ni recursos, ni gent, ni res. I una mica el futbol és el mateix, 

en el moment en que dispersen els horaris et provoquen un problema, és a dir, 

quin format fas i aquí has d’optar, aleshores depèn del tipus d’emissora, de la 

proposta comercial, de qui et fa la transmissió, si és més o menys d’autor i en 

funció de tot això adoptaràs una cosa o una altra. Que això vol dir que si fas 

una cosa deixes de fer-ne una altra? Probablement. Doncs has d’optar i ha 

arribat un punt amb això del futbol, que a mi no m’agrada gens, i és l’hem jugat, 

hem guanyat, hem perdut. Què vol dir hem? Si això ho fas amb política o amb 

economia et correran a hòsties. Aquí crec que perdem una mica la visió, però 

és que la visió en el món de l’esport s’ha perdut fa temps. Ara ja tot són 

tertulians i ja no hi ha periodistes, a més, els joves que estudien periodisme 

tenen més la fixació del tertulià i del que opina que no pas la del de picar pedra  

i anar a buscar notícies. A més, no n’hi ha ja, perquè el Barça és una mena de 

closca molt tancada que et diu que s’ha de fer dient-te que avui entrevistaràs 

aquest i si no el vols doncs no tindràs a ningú més, no està obert a res i tot és 

molt monolític. Les transmissions depèn del que t’interessi i de l’estil, llavors 

potser una et sembla més moderna, més coral, més oberta o més partidista, 

són les ofertes que hi ha una mica en el país. En aquells anys si, però avui en 

dia carrusels no en trobes, ja que les televisions tenen els horaris dels partits 

fragmentats de tal manera que els interessa vendre’ls tots.  

El concepte i l’espai de la zona mixta que coneixem actualment, ja existia 

a la dècada dels 80? 

Informativament el Barça està molt tancat. Abans no n’hi havia de zones 

mixtes. Després del Mundial de futbol d’Espanya, per exemple, el Barça 

remodela la zona de vestidors. Fins llavors, tal i com estem ara nosaltres 

parlaves amb els jugadors. Al Maradona, jo li deia si podíem parlar i em deia 

que si. Venia un de fora i li demanava per parlar amb ell i li responia que no, 
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que parlava amb mi perquè jo anava cada dia. I estàvem allà asseguts i 

xerrant, vull dir que podies parlar, però això ara és impensable. Tu pensa que 

en aquesta època del 82-83 Sarrià i Camp Nou els divendres, el de Sarrià deia 

que què passava que no venien els periodistes que estaven al Camp Nou. Hi 

havia gent que feia Barça i acabava la roda de premsa i se n’anava a 

l’Espanyol i els de Sarrià sabien que quan els periodistes trigaven més del 

compte era perquè anaven lents al Camp Nou i a totes aquestes l’entrenador 

de l’Espanyol estava esperant a que vinguessin dos o tres periodistes, perquè 

en el fons en una roda de premsa del Menotti o del Lattek de l’època podíem 

ser set o vuit, però ni càmeres ni res i d’aquests set o vuit, doncs quatre o cinc 

anaven cap a Sarrià. Això de la zona mixta és un invent d’ara. Era una època 

en la que quedaves amb un jugador, seies allà i parlaves i per culpa dels 

periodistes que som tan burros que sempre fèiem les mateixes preguntes, 

doncs un va dir tu em preguntaràs això, tu també i tu també, doncs poseu-vos 

tots junts i feu el mateix. I això és l’inici, mal dibuixat, del que és la zona mixta. 

El tracte amb els jugadors era molt diferent, tenies bon rotllo i anàvem a dinar. 

I com era la tasca del periodista a la llotja presidencial? 

Abans es tenia accés a les llotges presidencials dels camps de futbol, es van 

inventar punts, és a dir, tu t’inventes punts de connexió i comunicació quan et 

planteges fer una transmissió i un era les zones vips i tot això ho van anar 

acotant i reduint i ara deixen molt poc. Si que podies entrar amb el micròfon 

sense cable famós o totes les emissores a les llotges tenien els punts de 

telefònica de connectar línies, però tot això s’ha anat perdent, perquè als clubs 

no els hi interessa que vagis allà a treure el nas.  

Com s’ha vist alterada la logística dels desplaçaments des dels 80 fins 

ara? 

Ara m’expliquen que tu als jugadors o els veus a la terminal de l’aeroport o ni 

els veus, ja que ells pugen abans i tu després i per baixar igual. Abans en els 

anys que parlem viatjàvem tots barrejats. Amb l’Espanyol, jo viatjava amb ells i 

m’allotjava al mateix hotel que ells, no compartíem habitacions, però quasi. Ara, 

per exemple, el Barça no vol que vagis ni al mateix hotel. La relació no la feies 
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anant cada dia als entrenaments, la relació amb els esportistes la feies en els 

desplaçaments, perquè hi havia moltes hores mortes, hores d’hotel, hores de 

passejar i xerraves amb ells. Els jugadors sembla que s’hagin com 

deshumanitzat, però en el fons hi ha una part que la mateixa premsa se l’ha 

buscada. Si jo tenia bon rotllo amb els jugadors i anàvem a passejar i 

m’explicaven segons que, doncs jo els hi deia que no calia que m’ho 

expliquessin, jo no ho volia saber, perquè jo l’endemà a no sé quants de la 

redacció els hi exigia que em portessin informació. Si el jugador m’explicava 

alguna cosa, però em deia que no li expliqués a ningú, jo no volia. Jo els hi deia 

que no volia tenir relació de bon rotllo, perquè no, perquè algun dia em dirien 

que què he fet o que perquè he dit això. Jo he tingut relacions molt bones amb 

jugadors i gent que treballava amb mi venir-me a dir que aquell jugador fitxava 

per un altre equip i jo responia que ho esbrinessin.  

Des de la redacció d’esports de Catalunya Ràdio de l’any 1982 fins a 

l’actual, has notat alguna evolució destacable en la organització? 

Tu venies d’un lloc que sabies que era el que no havies de fer. Una altra cosa 

és la predisposició de la gent que s’incorpora, però és que no té res a veure 

això fa 20 anys i avui. Pensa que avui la gent s’ha fet més gran, tenen 

criatures, tenen pares que són més vells, és a dir, tu arribes aquí amb 20 anys i 

ets el rei del mambo, perquè no tens cap obligació, cobres bé, després vas a 

comprar-te la samarreta de marca, però quan trobes una parella... El cap de 

setmana aquí treballàvem tots. Una altra cosa és com l’empresa, 

paral·lelament, ha evolucionat si té recursos o no en té, si fa un tipus de 

periodisme o en fa un altre, això depèn de qui estigui al capdavant i es cregui 

una cosa o una altra. Es farà un periodisme més d’estar als llocs i narrar o de 

no anar-hi. Cada cop això és més professional, tu has d’anar a un Mundial i 

resulta que has de pagar per anar-hi, és tan complicat tot plegat... En aquella 

redacció hi havia moltes ganes, gent molt jove amb ganes de menjar-se el món 

i recursos.  
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Com era la competència amb la televisió? I entre les ràdios? 

Jo penso que les televisions no són competència, cadascú té el seu mercat, el 

seu àmbit. I a nivell de competència entre les ràdios, doncs relativa. Sempre hi 

ha hagut molt bon rotllo, una cosa són les empreses i una altra la gent que hi 

treballava, que anava d’un lloc a l’altre. Jo penso que entre redactors i gent bé, 

vull dir que no era una cosa dolenta i s’intercanviaven cromos entre un que no 

havia arribat a temps i l’altre li passava. Jo vaig viure el naixement de 

Catalunya Ràdio i va ser molt fort, molt potent i amb poc temps passa per 

davant de tots i, tot i així, no hi havia mal rotllo, potser perquè molts veníem ja 

d’altres mitjans. Nosaltres començàvem, però teníem més mitjans que ningú i 

vam sortir amb la voluntat de començar equipats des del primer dia.  

Des del 1980 fins a l’actualitat la producció de continguts s’ha vist 

modificada?  

Jo a les tertúlies mai portava periodistes només esportistes. A dia d’avui no hi 

cap programa que no porti periodistes a les tertúlies. La gent no fa de 

periodista, dóna opinions. Tu vas a la facultat i els que estudien això van amb la 

bufanda i la samarreta, per tant no anem en lloc. No hi ha un esperit, no hi ha 

una formació, no hi ha res. És com si agafes el micròfon i te’n vas a la grada. A 

la universitat jo he vist a gent que els hi he dit que els faltava la bufanda. La 

diferenciació no existeix i ara existeix el dir que és periodista de club, però què 

vol dir periodista de club? Quan hi hagi un penal en contra has de dir que és 

penal. Jo penso que molta gent que fa periodisme esportiu, que venen 

d’emissores locals o comarcals, tenen un concepte molt més sa que els d’aquí. 

Jo la primera vegada que vaig anar a la tribuna de premsa del Camp Nou i el 

Barça va fer un gol, em vaig quedar tot sol assegut. Tothom estava dret 

aplaudint i jo no entenia res. Si al meu poble m’aixecava em podia caure una 

hòstia. També havies d’anar amb compte amb les comes i els punts de les 

cròniques . A Barcelona fer periodisme era una xollo. Amb els jugadors també 

hi havia coses d’aquestes, abans potser et quedaves a la ciutat i marxaves 

l’endemà i els jugadors el primer que feien era mirar els diaris i ràpidament 

buscaven les puntuacions i els titulars. Era una època que no hi havia mòbils i 

quan acabaven els partits els jugadors trucaven a casa i les transmissions 
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tenien un valor afegit i perillós, perquè tu feies la transmissió, acabaves, anaves 

cap a l’aeroport, viatjaves amb ells i ells a l’aeroport trucaven a la parentela i 

molta parentela d’aquesta sabia coses, perquè havia escoltat la ràdio i jo, per 

exemple, quan feia l’Espanyol em venien i em preguntaven que què havia dit i 

jo els hi deia que s’estaven equivocant o que els havien informat malament i a 

més, ho tenien fàcil perquè no hi havia moltes emissores que transmetessin els 

partits de l’Espanyol. També, jo he vist a algun jugador agafar pel pit a un 

periodista i aixecar-lo. A més, una altra cosa tu cada cop que avances els 

esportistes aquests són més petits que tu i hi ha un moment que són com un 

col·lega, dolent. En el moment en que són més joves que tu te’ls mires com 

dient tranquil xaval, sereu molt rics, molt guapos, molt alts però... Et vas 

distanciant per un tema generacional, per un tema de criteri i per moltes altres 

coses i aleshores ells no sempre et veuen igual. A mi m’han vingut jugadors a 

dir que per què no els entrevisto i després amb aquests amb el temps ens 

portàvem molt bé i eren encantadors. Hi havia un entrenador que em venia a 

dir l’equip, perquè ningú li encertava i jo li deia que no el volia.  
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7.4 Entrevista a Jordi Basté 

Quan vas començar en el món de la ràdio esportiva? 

Si parlem de periodisme esportiu radiofònic, per exemple, entrevistar a algú 

vinculat amb el món de l’esport de primera línia o nivell, quan tenia 10 anys. 

Fèiem un programa infantil a Ràdio Joventut, el fèiem un grup de nens amb un 

periodista, que era l’Agustín Rodríguez. Érem un grup de gent i jo me’n 

carregava de la part esportiva i entrevistava a gent de l’esport, però d’això en fa 

molts anys, va ser el meu primer contacte. Als 16 anys em van passar a la 

redacció d’esports de Ràdio Joventut i d’allà als 17 anys vaig fer unes proves 

per passar a treballar amb una emissora, que començava nova, que era 

Catalunya Ràdio. Era l’any 1983 i vam inaugurar Catalunya Ràdio, a la 

cerimònia d’inauguració jo estava allà. D’allà vaig continuar fent esports fins 

l’any 2007, que vaig deixar els esports d’entrega absoluta.  

Quins han estat els canvis tecnològics més sonats que has viscut a la 

ràdio? 

Deixar la màquina d’escriure va ser el gran avenç tecnològic, de cop i volta, el 

sentir soroll quan teclejaves a no sentir-ne. Jo recordo que vaig fer classes 

d’informàtica amb ordinadors primogènits de fa molts anys, on hi havia gent 

que teclejava l’ordinador com si marqués les tecles de la màquina d’escriure, 

amb la qual cosa picava fort sobre les tecles i el professor s’emprenyava. Et 

parlo de l’any noranta i poc, quan van arribar els primers ordinadors. Això, 

personalment, des d’un punt de vista periodístic va ser un canvi molt important. 

Des d’un punt de vista tecnològic de cara a l’antena, anàvem deixant el 

magnetòfon de bobina oberta donant pas a la digitalització com a tal. Un altre 

va ser quan vam deixar el cd. El cd era indispensable, tot va ser molt ràpid i 

cada any hi havia alguna novetat. Jo crec que el pas de la màquina d’escriure 

als ordinadors va ser bestial. A l’any 1983 el so de Catalunya Ràdio era la 

hòstia, era un so estèreo de nassos, però hi va haver un dia que jo anant en 

cotxe a Port de la Selva, tota l’AP-7 amunt, hi va haver una cosa que va ser 

molt nova i era que tu no tocaves la ràdio i anava canviant de freqüència sola i 

això era la punyeta. Tu posaves La Ser a Barcelona i quan passaves per 
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Girona, sense tocar res, se’t canviava. El que feies abans quan anaves en 

cotxe i senties que hi havia senyal, doncs canviaves i aquí hi va haver un dia 

que no i per mi radiofònicament va ser un gran avenç, el fet de poder anar de 

punta a punta del país escoltant l’emissora de referència teva. 

Ha variat el so ambient radiofònic des dels teus inicis fins ara? 

Odio això jo, estic molt en contra. Amb el Puyal ho he discutit més d’una 

vegada. M’horroritza que el so a tots els camps de futbol o pistes de bàsquet 

sempre sigui igual. Un partit de bàsquet amb una èpica o no és el mateix narrar 

un partit des de Moscou que des de Madrid, és molt diferent. Moscou és lluny i 

Madrid està aquí al costat. El so és molt bo, sí, però tots els partits es 

converteixen iguals. Quedava aquell so trencat, que se’t tallava de tant en tant, 

que feia que el partit ja fos èpic en sí mateix. Es jugaven dos partits, un era 

l’esportiu i l’altre el radiofònic. Era com una aventura.  

A Barcelona, quines emissores apostaven per esports? 

Hi havia emissores de ràdio que apostaven per esports. Ràdio Barcelona 

d’aquella època era molt similar a RAC1 d’ara. Aquells anys amb l’Alex Botines, 

entre d’altres, es va apostar molt pels esports. Ràdio Joventut també va apostar 

molt, igual que Catalunya Ràdio, el que passa és que Catalunya Ràdio va 

rejovenir l’antena, va col·locar gent molt jove, que s’agafava molt amb els 

referents anteriors. Jo crec que és molt important que mai perdem les 

referències anteriors. Nosaltres passarem, ja que ens farem grans i vells, però 

els que vinguin darrere han d’entendre que la generació anterior va ser molt 

important i això hi va haver una generació que ho va aprendre i que no va 

renegar dels seus antecessors o avantpassats. A Catalunya Ràdio vam agafar 

el millor de Ràdio Barcelona, Ràdio Peninsular i Ràdio Nacional i ho vam 

adaptar a la joventut i a la frescor, que és una paraula que odio. Això va ser 

clau perquè hi hagués una nova manera de fer periodisme esportiu, tenint en 

compte, els que venien d’abans. 
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Durant la dècada dels 80, quin paper desenvolupaven les emissores de 

ràdio locals? 

Són claus, bàsiques i imprescindibles. És precisament en aquests mitjans on 

s’ha de donar pas a la gent jove, ha de ser l’”Operación Triunfo” de les ràdios, 

és a dir, és on s’han de donar més opcions i sempre controlat per gent de major 

edat. Moltes vegades em penso que el que estem fent amb aquestes 

emissores és crear llocs de treball de funcionariat, que no evolucionen i jo crec 

que és la millor plataforma, perquè la resta d’emissores més grans es nodreixin 

de gent. Ha de ser la plataforma de llançament de la gent jove. Ara hi ha molta 

més distància. A mi m’agrada molt quan marxo de viatge per Catalunya i per 

Espanya en cotxe, escoltar les ràdios que hi ha per allà i no les musicals, sinó 

les generalistes. I quan més petita sigui la ràdio o més municipal sigui, doncs 

molt millor. Sents que hi ha sons molt bons. Venim d’èpoques de crisi, 

regenerar està molt complicat, però qui ho ha de fer més és qui menys ho fa. 

Per exemple, es regenera la ràdio privada, ja que necessita gent, mentre que a 

la pública costa molt, és molt lenta, la gent està anquilosada, no hi ha canvis, 

tot és el mateix. Aquí és on rau el problema i jo crec que aquest es nota molt a 

les municipals.  

Alguna vegada has compaginat la ràdio amb una altra feina? 

No. Sempre he treballat només en un mitjà. Després col·laborava en algun diari 

per escriure. Hi havia un conveni de Catalunya Ràdio amb el Periódico que la 

gent que marxava a cobrir partits d’enviat especial, feia els partits per la ràdio i 

llavors, trucaves a el Periódico explicant el que havies vist i et feien la crònica 

ells i te la firmaven a tu. En aquella època es feia així.  

Consideres que hi ha hagut alguna variació important quant als horaris de 

feina? 

El periodisme, en general, no hauria de tenir horaris. Hi havia algú que 

treballava de vuit a tres. Jo he treballat molts anys de nit i arribava a la ràdio 

pels matins, he tingut caps molt exigents. També, he treballat pels matins i per 

les tardes seguia fent, he treballat a totes hores i a RAC1 igual. Ara treballo pel 



87 
 

matí, però estic pendent del mòbil durant tot el dia. Sempre dic que el periodista 

que té horari, que marxi a treballar a La Caixa. Per la feina apassionant que és 

el periodisme, crec que és molt depriment quan veus a la gent marxant a la 

seva hora. Per això, penso que hi ha periodistes de primera divisió i de segona. 

Segona divisió està molt bé, però són els que miren el rellotge. El periodisme 

no té rellotge, hauríem d’anar tots a treballar sense rellotge.  

Em podries parlar dels sous? 

Els sous són lamentables a la ràdio comparativament amb la televisió. Quan 

vaig arribar a l’any 83 els sous bases dels redactors de Catalunya Ràdio i de 

TV3 no estaven equiparats i són la mateixa empresa. A dia d’avui passa el 

mateix i em sembla un sense sentit. No és res contra TV3 és molt a favor de 

Catalunya Ràdio.  

Quin hàbit teníeu a l’hora de cobrir els entrenaments? 

Els entrenaments, res a veure amb el que hi ha ara. Anaves fins a la gespa i 

estaves allà amb ells. Jo amb els de l’Espanyol he jugat a futbol. Sorties dels 

entrenaments i te n’anaves a dinar amb ells. L’únic lloc on no entraves era al 

vestidor.  

Al llarg dels 80 quin tipus de relació tenies amb els esportistes? 

Abans era diferent. Viatjàvem pocs, viatjàvem en el mateix avió, sopàvem junts, 

era un altre rotllo, ara tot és d’una professionalització, fins a cert punt, insultant 

pel periodista. Abans era fantàstic, viatjar amb aquesta gent era divertidíssim. 

El jugador que volies li demanaves entrevistar-lo i si volia parlar ho feia i sinó 

no. Molts dels meus grans amics són esportistes, perquè viatjàvem junts i era 

tot molt proper. Tinc moltes amistats que encara perduren. Abans et donaven 

les targetes per embarcar i et canviaves els seients. Jugàvem a cartes, 

dormíem al mateix hotel, les barbaritats que hem fet els jugadors i els 

periodistes a les habitacions, era fantàstic i no passava res. Guanyaven les 

copes d’Europa i també les perdien, exactament igual que ara. Entenc la 

professionalització quant a l’alimentació, ara hi ha molts més mitjans, no pots 

tenir el mateix tracte, perquè abans només érem TV3, Catalunya Ràdio, el 



88 
 

Periódico, La Vanguardia, Mundo Deportivo i l’Sport i ara clar, n’hi ha seixanta 

Quan viatjaves amb el Barça de bàsquet, que érem només quatre, era 

fantàstic, perquè feies el que volies. Per exemple, quan anaves a l’estatge de 

l’Espanyol, allò eren barbaritats. A França eren autèntiques barbaritats, que si 

algun dia féssim una novel·la del que vam viure seria al·lucinant. Però, per 

què? Perquè érem menys periodistes, no tot se sabia, hi havia molt nexe de 

confiança amb el periodista. 

D’on provenien les vostres fonts d’informació? 

Podien venir de tot arreu. De la junta directiva, dels jugadors, del cos tècnic o  

dels metges. Tenies un contacte molt més directe. Hi havia coses que sabies, 

que de tan familiar que eren, corries cert risc.  

En aquella època existien els gabinets de comunicació? 

Hi havia el Ricard Maxenchs al Barça, que era una mica el tòtem de tot. Es va 

anar professionalitzant, perquè no podia ser d’una altra manera, ja que és cert 

que la digitalització ens ha portat diaris digitals, van néixer moltes més ràdios, 

moltes televisions i es va multiplicar el periodisme, cosa que està molt bé. No hi 

havia crisi i viatjava tothom, a més, hi va haver un problema amb el periodisme 

esportiu, en el meu entendre, que va ser que el primer nano que arribava se li 

donava una acreditació i se li deia que agafés un vol a Turquia i retransmetés 

un Besiktas-Barça. Se sentien els millors periodistes de la història, amb la qual 

cosa vam crear monstres, ja que no vam dir-los que es calmessin.  

Vas fer transmissions esportives? 

Jo vaig fer molt bàsquet, molt futbol i, fins i tot, curses de gossos. La primera 

transmissió va ser al canòdrom meridiana de Barcelona, que ara ja està tancat. 

Va ser una cursa de gossos. Al 1983 vaig començar a fer futbol, bàsquet , 

tennis, handbol i atletisme.  
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Com treballaves la preparació d’una transmissió esportiva? 

És molt simple. Intentar parlar el mateix llenguatge dels oients, posar-te en la 

pell de la gent que t’escola i dir que li agradaria sentir. Primer la veritat, encara 

que no li agradi, després utilitzar un llenguatge del carrer i oferir un to de 

proximitat, que em sembla que és la clau de la ràdio d’ara. Jo em preparava 

molt poc les transmissions, a mi el que sempre m’ha agradat és l’element 

col·lectiu, és a dir, si jo narro un partit el més normal el més normal és que la 

gent del meu voltant ompli a allò al que jo no hi arribo, per tant, jo no crec que 

s’hagin de preparar molt les transmissions. Entenc que hi ha molta gent que 

s’ho prepara i fa reunions, però jo mai ho he fet. El que sí que deia doncs farem 

això, encarregat d’això, etc. Tot és més de conceptes que de guió, jo crec que 

les transmissions no tenen guió, no poden. Depèn del dia les entrevistes del 

final del partit les feia  un o dos periodistes, que anaven amb micròfon sense 

cable o en determinats moments, per estalviar-nos costos, ho feia jo. 

Creus que les redaccions d’esports s’han anat modificant amb el pas dels 

anys? 

Ara estem fent periodisme de club. És allò del comunicat. A mi m’emprenya 

molt veure la redacció plena, em posa molt nerviós. La notícia no està aquí, 

està al carrer, fot el camp que no et vull ni veure. És bàsic que la gent estigui al 

carrer i no escriure el que et dicta l’Ajuntament de torn, a través del seu gabinet 

de comunicació. Una redacció de Catalunya Ràdio fa molts anys era ves-te’n a 

l’aeroport, que m’he assabentat que el Barça fitxa a no sé qui o ves a 

l’entrenament d’hoquei patins del Barça que demà tenen partit i busca algú que 

et proporcioni un bon tall de veu. La gent estava fora. L’any 1983 vaig anar a un 

campionat d’atletisme a San Sebastià i tenia molt bon rotllo amb un atleta, que 

anava per ser el millor del món de cros, era de Vic i es diu Pere Casacuberta. 

Ens vam fer molt amics. Un dia el Santi Carreras em va dir que anés a la clínica 

Asepeyo, perquè el Casacuberta havia patit un accident treballant. Li va caure 

una màquina a sobre i es va trencar els lligaments. Sent amic del Pere, vaig 

anar amb una gravadora a la butxaca i vam tenir l’exclusiva de la lesió i de les 

declaracions. Ara això s’ha perdut, no hi podries anar o si ho fessis ves a saber 

que et dirien.  
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Com era la competència amb la televisió? I entre les ràdios? 

Jo penso que la televisió menja a part. Tot i que crec que la televisió, a dia 

d’avui, a vegades fa molta més ràdio que la pròpia ràdio, cosa que està bé. La 

competència a Catalunya neix a partir del moment en que se saben els EGM, 

és a dir, a partir que hi ha unes notes i uns resultats, que afecten d’alguna 

manera al que és la psicologia del propi presentador o equip quan saben que 

surten unes tres notes a l’any. Això afecta també, des d’un punt de vista 

publicitari, ja que si les notes són bones tens més publicitat i si són dolentes en 

tens menys. Per tant, en el moment, que surt l’EGM i som conscients els 

periodistes que això existeix, doncs és on neix tot. A partir d’aquí, comença un 

conflicte sobre xifres, per tant ens donen notes, per tant, com a les proves 

esportives, hi ha un primer, un segon, un tercer i un quart classificat. L’altra és 

a partir de la sortida a la llum pública de les emissores privades catalanes. 

Quan neixen RAC1 i Ona Catalana, Catalunya Ràdio té a Catalunya una 

competència, per tant, a partir del moment que surt això tots ens comencem a 

mirar i a preguntar-nos avia’m què. Ara ja tot està igualat, certament hi ha molta 

competència.  

Ha evolucionat la manera de crear continguts esportius per ràdio? 

Han evolucionat d’una manera que a mi no m’agrada, però que he perdut la 

batalla. A mi no m’ha agradat mai la utilització de la primera persona del plural 

o del singular per parlar d’un partit de futbol. He de reconèixer que hi hem 

caigut ja tots, hem hagut de mostrar de quin equip som i això a mi m’horroritza i 

pensar que ho he fet encara més. Jo també m’he prostituït d’aquesta manera. 

Fa molts anys el periodista no tenia ni club, ni equip, ni partit polític, ni 

ideologia, era una cosa molt aigualida, molt neutra. Ara em dóna la percepció 

que quan més enquistat estàs, doncs millor. La tendència d’ara és la de crear 

personatges amb una ideologia clara i que tinguin com a objectiu passar per 

sobre de la ideologia contrària a la seva i, a més, guanyar molts diners. Ara bé, 

penso que RAC1 també es va inventar un gènere. Es feien coses diferents, 

quan hi havia una copa d’Europa hi anaves tres dies abans. I a partir del 

naixement de la competència entre mitjans doncs s’inicia l’etapa de complicar i 

complicar els programes, els continguts i la manera de fer-los.  
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7.5 Entrevista a Albert Benet 

Com a professional, quins han estat els canvis tecnològics més sonats 

que has viscut des de l’any 1999 fins a l’actualitat? 

Jo venia d’un època que s’estava acabant el magnetòfon de bobina oberta, el 

que coneixíem com el “Revox”. Era un equip de gravació molt antic i amb cinta. 

A Catalunya Ràdio, quan va néixer l’emissora anaven amb cintes i amb uns 

cartutxos. Els talls de veu de les rodes de premsa i les sintonies les posaven en 

aquests cartutxos i era una cosa com molt prehistòrica. Jo això no ho vaig 

viure, però el “Revox” si. El vaig viure a Ràdio Gràcia a l’any 1997, però ja era 

un “Revox” que era una relíquia, perquè l’utilitzàvem molt poc. L’any 1999 va 

ser quan  em vaig iniciar en l’àmbit més professional i jo tenia un casset, per 

tant aquelles cintes de 60, 90 o 120, que després podies rebobinar era el més 

modern que hi havia. Al 1999 recordo també que hi havia gravadores més 

petites, eren de cinta petita per fer ràdio a peu de carrer. L’any 2000 a RAC1 

anàvem amb cintes de casset i després a Catalunya Ràdio també, però cap als 

volts del 2000 i potser una mica abans va aparèixer el mini disc, que era un 

aparell digital, rectangular, en que tu tenies també un altaveu, igual que a la 

gravadora o a la cinta de casset, per si havies de tirar un tall de veu des d’una 

roda de premsa. Aquest aparell, així com la cinta de casset va estar molts anys, 

no va estar-ne gaires, ja que de seguida va aparèixer el “Marans” que és l’equip 

que utilitzem ara amb una targeta de so, amb una targeta de memòria que pots 

bolcar a l’ordinador amb un so digital i fantàstic. És un format completament 

actual. El mini disc ens semblava molt rupturista, molt actual i futurista i ara ens 

sembla molt arcaic. Tots els mitjans surten a gravar amb el “Marans”.  

I quant als estudis de ràdio, tenint en compte aquest període d’anys, 

quina evolució tecnològica has viscut? 

Amb el “Revox” no es sortia a gravar, era un aparell que estava dins de l’estudi 

de ràdio. Des del punt de vista de l’estudi de ràdio s’han renovat les taules de 

so, els ordinadors, la connexió amb xarxa i també les rutines de gravar una 

crònica. Ara es fa d’una manera molt més immediata, fins i tot, podem ja enviar 

des del telèfon intel·ligent (“smartphone”) una crònica o el que sigui. També a 
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l’ordinador havíem utilitzat un programa que es deia “Beizis”, que era 

absolutament arcaic i amb uns ordinadors antics i tenies una opció que et 

servia per veure les agències de notícies esportives. Aquest sistema el recordo 

a Ràdio Barcelona i a Catalunya Ràdio també. Aleshores va aparèixer el “Dalet 

Plus”, que es el que utilitzem ara. Jo ja a RAC 1 vaig entrar a treballar amb 

aquest sistema i a Catalunya Ràdio al cap d’un temps va arribar el “Dalet Plus”. 

Era tot molt més actual i des de fa 14 anys fins ara que s’utilitza, és un sistema 

molt més modern. Aquests són els canvis tecnològics que en 10-15 anys hi ha 

hagut.  

De quina forma s’ha alterat l’hàbit per cobrir un esdeveniment esportiu, 

tecnològicament parlant? 

Abans de fitxar per Ràdio Barcelona estava en una ràdio local, Ràdio Gràcia i hi 

havia molt pocs mitjans, però tot i així, recordo que jo no vaig parar fins que 

vaig aconseguir que el districte de Gràcia invertís uns calers per fer una cabina 

de transmissions al Nou Sardenya i que invertís també en una línia microfònica, 

que no era ben bé un “XDSI”. Extrapolat a Catalunya Ràdio el Puyal ha fet 

molts partits de fa 20 o 30 anys per telèfon o des d’una línia microfònica des de 

Rússia en un camp de futbol en condicions sense tenir retorn o infames, però 

també era el romanticisme. Abans un partit de futbol del Barça que es jugava 

des de Moscou o on fos, arribava amb un so no digital, no com ara. A dia d’avui 

sembla que t’estiguin parlant des del menjador de casa, fa molts anys arribava 

un so que jo relaciono molt amb el romanticisme de la ràdio, era un so que 

t’indicava que el partit era lluny i en unes condicions complicades, estaves allà, 

el so t’abocava. La línia microfònica era un aparell que es diu “AEQ” igual que 

els que s’utilitzen ara. És una trucada, però la connexió era telefònica. Millorava 

el so telèfon però no era el so digital d’ara, era quelcom a mig camí. En canvi, 

ara el so ja és completament digital. L’”XDSI” et permet una connexió “ADSL” o 

el que sigui, tan se val a quin camp vagis. Arriba el so perfecte i en unes 

condicions brutals. Això es contracta, és un servei amb la companyia telefònica, 

venen i t’ho instal·len. Per exemple, te’n vas a fer un partit d’hoquei patins a 

Terrassa i la companyia et ve a instal·lar un caixetí telefònic, però amb una 

qualitat que no és de telèfon sinó d’”XDSI”, que et permet muntar un aparell 
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emissor que portes des de la ràdio. Tu tens un “XDSI” llavors aquí connectes la 

sortida de l’”AEQ” a l’entrada de l’”XDSI” que t’han instal·lat i hi ha un cable de 

telèfon, però després el so no és de telèfon és digital. Llavors allà connectes el 

micròfon, els auriculars, l’entrada per entrar el so de la gravadora, del “Marans” 

i si fas una entrevista poder-la enviar al moment. Des de Ràdio Barcelona això 

ja existia, però jo no feia esports. L’evolució és de la línia “XDSI”. Dels meus 6-

7 anys fent partits a Catalunya Ràdio, no vaig notar cap canvi tecnològic quant 

als partits, sempre he tingut unes condicions tècniques bastant similars. A dia 

d’avui continuem amb les línies d’”XDSI”.  

Des de que et vas iniciar en la ràdio professional fins a dia d’avui, 

consideres que hi ha hagut alguna variació important quant als horaris de 

feina? 

El periodisme esportiu no té horaris. Saps a l’hora que comences, però no a la 

que acabes, saps que és una feina vocacional, et deus a la informació, tens 

una responsabilitat molt gran i també depèn de la teva tasca, però si fas un 

horari a jornada completa o segueixes l’actualitat del Barça o l’Espanyol tu saps 

que si hi ha una reunió per un fitxatge a la una de la matinada, has d’estar allà, 

encara que hagis començat a treballar a les 10 del matí. No hi ha horaris com a 

definició. Ara bé, dins d’una redacció hi ha uns horaris establerts amb un equip 

de matí, un de tarda, un de nit i un de cap de setmana. Sí que hi ha periodistes 

que fan horari partit o a jornada completa, que vol dir que tenen un plus 

econòmic per fer aquesta feina. Si hi ha una reunió en la que s’està parlant 

sobre fitxar a una estrella mundial o s’està tancant un fitxatge a les oficines o hi 

ha una junta d’accionistes, doncs has d’estar allà, va amb el teu sou i amb la 

teva idiosincràsia, va implícit, és així.  

De quina manera s’ha regirat la relació dels periodistes amb les seves 

fonts d’informació?  

Hi ha periodistes que seguien l’Espanyol al vell Sarrià i quan s’acabava 

l’entrenament s’anaven jugadors i periodistes a fer unes canyes, fins i tot, 

alguns periodistes havien arribat a compartir pis amb algun jugador. Això a dia 

d’avui és inconcebible, impossible. A més, hi ha periodistes que s’han casat i 



94 
 

esportistes han anat als seus casaments o al revés i, en canvi, això és molt 

difícil que es produeixi actualment. La relació del periodista i esportista i font 

d’informació, abans estava menys prostituïda, era menys interessada i aquí és 

on es podia produir la situació de compartir pis o anar a fer unes copes, perquè 

era un altre tarannà, era molt més espontània. Ara bé, jo no dic que no hi pugui 

haver una relació molt personal i transparent entre un periodista i un esportista, 

entrenador o directiu, però sempre pot haver-hi un interès per les dues parts. 

Per part de la font d’informació per tenir el periodista controlat i per part 

d’aquest per tenir accés a la informació, amb la qual cosa penso que les 

relacions no són pures o completament sinceres. Tot això també s’ha fet molt 

gran.  

Creus que els futbolistes o els esportistes desconfien dels periodistes i, 

conseqüentment, no es donen les relacions que es creaven als anys 70 o 

80? 

Abans existia molt més la protecció a l’esportista i fins i tot el periodista se 

n’anava de copes amb el jugador i aquí no ha passat res i jo no dic res i encara 

menys faré una foto i ara hi ha un excés d’informació, es genera molta més 

informació i segurament la cosa ve per aquí. Les relacions eren molt més 

espontànies i d’igual a igual, eren més companys de feina i ara tot costa més. 

Ara cada vegada més l’esportista veu al periodista com un enemic. Tinc unes 

quantes anècdotes que demostren com ha evolucionat això. Quan seguia 

l’Espanyol vaig tenir molta confiança amb el Thievy Bifouma. Amb ell havia 

quedat algun cop per prendre alguna cosa i teníem molt bon rotllo en els 

desplaçaments. L’anècdota és que durant un temps i de manera absolutament 

altruista vaig ser el seu “community manager”, li vaig crear un perfil a Twitter 

perquè li vaig dir que era un jugador peculiar, que feia gràcia i que pel seu perfil 

havia de tenir Twitter i que ho podria petar i, efectivament, vam dissenyar com 

una mena de full de ruta. Jo volia que al Thievy el pogués seguir no només un 

aficionat de l’Espanyol, sinó aficionats de tota Espanya i fins i tot francesos i 

vam fer un compte de Twitter que va tenir bastant èxit en poc temps, perquè 

vam establir aquest nivell de confiança. Et puc parlar també d’una anècdota 

amb l’exjugador del Barça, Bojan Kric. Sempre va haver-hi molt bon rotllo, em 
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va concedir la primera entrevista quan era un noi molt jove que despuntava, 

però que encara no el coneixia molta gent. L’entrevista va ser en un programa 

de Catalunya Ràdio amb el Bernat Soler i va tenir molt de ressò, perquè era el 

típic jugador que el Barça no deixava parlar i Catalunya Ràdio el va tenir 

perquè el Bojan tenia molt bona relació amb mi, jo coneixia molt als seus pares 

i veien que jo no els hi faria cap putada. Amb el Bojan vaig anar alguna vegada 

a dinar i un dia em va dir que l’havien convocat amb la selecció espanyola sub-

20 i allà també hi havia un joveníssim Gerard Piqué, que estava al Manchester 

United. D’aquest viatge tinc dues anècdotes. Com a redactor de Catalunya 

Ràdio vaig anar amb la sub-20, perquè hi havia el Bojan i el Piqué i vaig 

convèncer als meus caps per anar-hi, que no era interessant de per sí, però sí 

per cultivar la relació amb els futbolistes. De fet, recordo que als meus caps els 

hi vaig dir que creia que el futbol anava cap aquí, és a dir, un jugador una 

marca, un jugador una empresa i el temps m’ha acabat donant bastant la raó. 

Fa 7-8 anys d’això. La idea és que jo tenia molta confiança amb el Bojan, ell 

estava fora de casa i el seleccionador era l’Iñaki Sáez que, després va ser 

seleccionador absolut. Aleshores el Bojan em ve i em diu que el seleccionador 

els hi havia donat lliure i que se n’anaven a sopar tot l’equip i que cadascú 

s’havia de pagar la seva part i aleshores em va demanar diners i li vaig donar 

100 €. Després el seu pare em va trucar per donar-me les gràcies i em van 

convidar a dinar i va ser la manera de tornar-me aquests diners. En aquella 

concentració el Piqué no era el Piqué d’ara i recordo presentar-me i vaig tenir 

una conversa amb ell i li vaig dir tu en un futur estàs predestinat a tornar al 

Barça, seria brutal Piqué-Puyol a l’eix de la defensa del Barça i el Piqué va riure 

i va dir calla, calla, tan de bo. Ni s’ho imaginava. L’altra anècdota és que el meu 

hotel estava una mica lluny de l’hotel dels jugadors i m’hi havia de quedar una 

estona i vaig decidir anar al jacuzzi. Les noies de l’hotel em van preguntar pel 

nom i vaig respondre Gerard Piqué i em van deixar passar. Això a dia d’avui 

seria impensable. Va ser el primer nom que se’m va ocórrer i em vaig trobar a 

dins amb els jugadors. Ara també recordo que una nit vaig entrar en una gala 

d’aquestes de la UEFA a Mònaco, en un repartiment de premis amb el 

Ronaldinho vestit d’etiqueta per una catifa vermella amb dos homes de 

seguretat de metre 90 d’alçada i amplada. Es van com atabalar, però com jo 

anava parlant amb el Ronaldinho no van gosar dir-me res i vaig entrar fins a la 
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cuina amb el Ronaldinho, em  vaig acomiadar i em vaig trobar dins de la gala i 

ja ningú dubtava de la meva presència i, aleshores vaig aconseguir posar al 

Ronaldinho al telèfon per ser entrevistat per un programa de Catalunya Ràdio. 

Un altre dia, fent una guàrdia a l’Hotel Rei Juan Carlos I, Txiki Begiristain 

estava negociant amb un magnat italià. La idea és que estava com en una taula 

i em va fer la sensació que em mirava, es va aixecar i jo em vaig estressar 

perquè era l’únic periodista que estava allà i em vaig escapar per unes portes i 

vaig arribar a la cuina de l’hotel, vaig trobar una sortida d’emergència i vaig 

marxar per potes, ja que era un secret molt gran el fitxatge que s’estava 

negociant i vaig pensar que podria prendre mal.  

A dia d’avui cobrir, pròpiament, els entrenaments és important per les 

ràdios? 

Un entrenament a les ràdios no els interessa gaire, més enllà de veure 

l’entrenament, de qui pot jugar, lesions, pistes o estar a prop de la notícia. Les 

ràdios abans si que estaven, però el que passa és que han necessitat menys 

els entrenaments que un mitjà gràfic. La majoria d’emissores aquests 15 minuts 

ni els van a  veure perquè no els serveix de res. Abans eren sempre tots a 

porta oberta, això és un altre dels elements en que els clubs han dit mitjans fora 

i t’han anat arraconant. Hi ha entrenadors com Guardiola o Pochettino que són 

molt més hermètics i que no accepten més que un entrenament perquè els 

obliga la Federació o la LFP, abans dels partits de copa o de lliga. Són els 

famosos 15 minuts en que graves els rondós i poca cosa més.  

Quant de pes tenen els gabinets de comunicació dels clubs de futbol en el 

periodisme esportiu? 

Són el filtre, han fet com d’”stoppers”, ja que hi ha un volum molt gran de 

mitjans de comunicació que volen accedir al mateix, al protagonista. Són la 

feina ingrata de dir que no. I llavors s’han dedicat bastant a allunyar al 

periodista del jugador i això fa que el periodista també s’hagi hagut de buscar la 

vida d’una altra manera, perquè l’accés a les fonts d’informació està molt 

restringit. Un club s’organitza amb un gabinet de comunicació, amb un 

departament de comunicació, amb un cap de comunicació i després els 
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treballadors i hi ha un cap de premsa del primer equip. Aquest últim crea la 

relació entre premsa-jugadors, premsa-entrenadors, premsa-directius i premsa-

staff. Una altra finestreta seria el departament de comunicació, si l’emissora de 

ràdio vol una entrevista amb el president o directiu o algú del club que no sigui 

pròpiament del primer equip, això ja ho porta el departament de comunicació. 

El cap de premsa és el que viatja amb els jugadors, els acompanya a les rodes 

de premsa, a les entrevistes i aquí és on tan a nivell de club com a nivell de 

primer equip hi ha cada vegada més dificultats per accedir al protagonista.  

El periodisme esportiu està involucrat amb els clubs de futbol? 

Jo crec que sempre s’ha dit que una de les grans aspiracions d’un periodista 

esportiu, en aquest cas, ha de ser jubilar-se i que ningú sàpiga de quin equip 

de futbol ha estat. Evidentment hi ha periodistes molt significats que fan una 

transmissió del Barça i són icones culés o fan una transmissió d’un altre equip 

de futbol i també són icones. Allò ideal seria ser totalment objectiu. Tu quan fas 

una transmissió de futbol des de Barcelona o Catalunya per un equip català, és 

obvi que t’estàs posicionant. Has de narrar amb la primera del plural i això 

ningú ho posa en dubte, però és cert que estem tendint molt a generar icones, 

per exemple, un cas concret seria a Madrid el de Tomás Roncero. Estan sorgint 

moltes figures d’aquest tipus i el fenomen de la tertúlia hi està relacionat. Hem 

tendit molt a generar figures periodístiques que representen els equips. Per 

tant, fins i tot, aquests personatges en qüestió acostumen a ser uns “hooligans” 

de l’equip que representen i són poc objectius i molt partidistes. Això fa anys no 

passava o no passava tant. Cadascú tenia el seu color i se li podia veure una 

mica el llautó. Per més que siguis d’un club de futbol, si has de fer una crítica 

dura a aquell equip l’has de fer, no has de ser un llepa culs o un afí al règim, 

per dir-ho així. 

Les noves llicències, drets i normes, que han aparegut en el món del 

futbol, de quina manera han provocat canvis en la manera de treballar del 

periodista dins d’un estadi de futbol? 

Això fa 5 anys que va canviar, però de tota la vida els mitjans de comunicació 

s’acreditaven, tant si eren ràdios, teles o premsa, i no havien de pagar cap 
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cànon per fer la transmissió d’un partit, tu hi anaves sense pagar perquè tenies 

dret a la informació, però des de fa 5 anys la LFP fa pagar un cànon a les 

emissores de ràdio per cada partit que vulguin accedir a l’estadi, narrar el partit 

i a tenir una línia. Són 100 € per partit aproximadament i les ràdios els paguen, 

però perquè s’entén que aquella emissora de ràdio treu un profit comercial 

d’aquell partit i per tant, és com una mena de peatge que han de pagar, però 

per exemple els diaris no l’han de pagar i les teles mengen a part, perquè hi ha 

els temes dels drets. Les ràdios des de fa aproximadament 10 anys o potser 

una mica més també els han tancat l’aixeta a trepitjar el terreny de joc després 

del partit per fer les entrevistes als jugadors només acabar. Això era brutal i era 

una imatge com molt bucòlica, radiofònicament parlant, perquè tu estaves 

escoltant el partit i tenies el so del jugador cansat i esbufegant. Això havia estat 

així durant tota la vida. La LFP és la que diu senyors tanquem l’aixeta i ara les 

ràdios estan acotades a un espai, ja lluny de les banquetes, amb la gent de 

seguretat i amb una barrera. Et quedaves a prop de la gespa per veure el partit 

i no podies entrevistar. Ara bé, des de fa uns també 3-4 anys, aproximadament, 

això va passar a pitjor vida, les ràdios ja no poden estar ni tan sols a la gespa, 

han d’estar als pupitres de premsa a dalt o a la grada barrejats amb el públic, 

això és fatal. Això és per qüestions de seguretat o qüestions de dir que no teniu 

els drets i us deixem estar aquí acreditats, però no al terreny de joc. Jo vaig 

viure el canvi de no poder estar a peu de gespa, ho vam haver d’assumir, 

aleshores havies de buscar-te la vida per poder estar el més a prop possible. 

És molt incòmode, perquè estàs amb els aficionats, et diuen cap aquí cap allà i 

cada vegada tenim més dificultats a l’hora de treballar i això és una llàstima. En 

els terrenys de joc la ràdio es trobava al costat de les banquetes o darrere 

d’alguna de les porteries, però antigament els micròfons autònoms podien estar 

al costat de les banquetes en una zona habilitada o també en uns tamborets. 

Les narracions sempre han estat des de la cabina, en aquest aspecte això no 

ha canviat gens.  

I a la llotja presidencial? 

El periodista que estava abans a la llotja es movia perfectament, podia entrar, 

sortir i fer entrevistes als directius, però ara això ho han capat completament. 
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La ràdio en absolut està a la llotja, com a màxim en una saleta exterior al costat 

de la llotja per poder fer alguna entrevista. L’any 2007 es podia  i aquest canvi 

el va imposar la LFP, que pregunta al club i sempre diuen que si perquè se’ls fa 

més còmode per tenir els mitjans més controlats i acotats. Abans era tot molt 

més accessible que ara, dóna la sensació que fem nosa, tot és molt més 

hermètic, com s’ha convertit en un negoci descomunal, doncs interessa que els 

periodistes estiguin més allunyats de l’acció, de la notícia i hi ha més ocultisme.  

Com ha variat, respecte anys enrere, la rutina de fer entrevistes als 

estadis de futbol després dels partits?  

Antigament tu podies entrevistar a tots els jugadors i tu triaves. Un periodista a 

un l’un a l’altre, segons el teu interès. Tenies accés a tots els jugadors, ara no 

tots passen per la zona mixta, s’escapen per alguna altra porta o el que sigui i 

surten a parlar els jugadors que el departament de comunicació vol o els 

jugadors mateixos decideixen si parlen o no. Abans era molt més democràtic 

això, fins i tot recordo que després d’entrenaments, ja no de partits, tu podies 

entrevistar al jugador que et donés la gana, però en canvi ara això ho han 

limitat moltíssim i no és així. Surt un jugador i a més a més se li dóna com unes 

ínfules, roda de premsa en majúscules. El jugador que surt a parlar, tant si el 

vols com si no te l’has de menjar amb patates, abans tenies accés a molts més, 

excepte les dues o tres estrelletes que era més complicat, però et deien que hi 

hauria quatre jugadors que es podrien entrevistar. No els pots entrevistar, és 

roda de premsa per a tots. Això ha canviat molt, és un canvi molt substancial. 

Jo me’n recordo, i no parlem de tants anys enrere, potser 15-10 anys enrere, 

en determinats clubs com l’Espanyol tu podies entrevistar a qui volies. Estem 

parlant de l’època del Dream Team de Cruyff d’entrenador, del Barça de 

Guardiola com a jugador, tu podies fer i desfer sense cap mena de problema. 

Sobre les entrevistes als jugadors tinc una anècdota molt característica, però 

no com a professional. Fa 25 anys, quan jo tenia 12 anys em vaig colar en una 

zona mixta. Jo puc dir que vaig entrevistar a Guardiola quan ell tenia 19 anys. 

També vaig entrevistar al Bakero, al Julio Salinas, l’Alexanko, el Txiki, jugadors 

del Dream Team i vaig estar en una roda de premsa de Cruyff com a 

entrenador. Això va ser perquè jo volia ser periodista esportiu de tota la vida i 
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em vaig colar amb un altre amic. Ens vam trobar al mític Ricard Maxenchs, que 

en pau descansi, que era el cap de comunicació del Barça en l’època del 

Dream Team. Abans era tot molt més accessible fins al punt que el Ricard 

Maxenchs va veure a un nen de 12 anys i el va deixar passar a una roda de 

premsa. Jo anava amb una gravadora i amb una cinta de casset. Aquell dia jo 

vaig poder entrevistar com a set jugadors del Barça diferents i ara seria 

impensable, perquè els jugadors ni els veus, no tens contacte físic amb ells. 

Marxen amb el cotxe i només veus a un a la roda de premsa. Després 

d’entrevistar-los jo me n’anava a casa i feia un programa de ràdio amb les 

declaracions que havia obtingut, era molt bèstia. Jo de petit ho tenia claríssim i 

quan vaig estar allà ho vaig tenir encara més clar que em volia dedicar a això. 

Els vaig entrevistar al Camp Nou, després de l’entrenament van anar a la dutxa 

i va ser als passadissos mateix, va ser brutal. Alguns jugadors et miraven 

al·lucinant, com dient aquest nen que fa, però jo tirava. Ara et puc explicar una 

imatge molt bèstia. Fa molts anys vaig anar al Camp Nou i després d’un Barça-

Depor vaig anar a entrevistar al Phillip Cocu per posar-lo al telèfon pel 

presentador del programa de la radio i era una entrevista mig pactada. No se si 

havien empatat i el vaig fer passar com a un despatx per fer l’entrevista sense 

soroll i ell em va dir que no volia i jo li vaig dir que serien cinc minuts i em va dir: 

“tu no entiendes un no”, em va fer una mirada assassina i jo em vaig espavilar 

per fer-li l’entrevista i si, si pels meus collons que la vaig fer. 

Els mitjans de comunicació han patit transformacions en la distribució a 

la zona mixta dels camps de futbol? 

Sí. La distribució la fa el club, però no sempre ha estat com és ara. Abans tots 

els periodistes, independentment del mitjà de comunicació, estaven per allà i es 

buscaven la vida. Ara estan com molt delimitats, les ràdios en un espai molt 

acotat i els espais estan delimitats. Fins i tot, hi ha aquella lluita per preguntar, 

per fer la millor pregunta, com surten molt pocs protagonistes, doncs és l’única 

opció que tens, per tant el periodista està amb ganes de preguntar, perquè és 

el seu moment. Abans hi havia molta més via lliure i marge de maniobra.  
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Molts periodistes dels anys 70 feien amistat amb els futbolistes en els 

desplaçaments. Actualment com és la logística? 

Des de fa bastants anys, així com a l’Espanyol els periodistes continuen viatjant 

amb els jugadors i s’allotgen en el mateix hotel, hi ha més limitacions, però és 

així. En el cas del Barça els mitjans no viatgen en el mateix avió, a vegades sí, 

però la premsa està al final de tot, no barrejada amb els jugadors, que es situen 

al davant de tot. La premsa té prohibit allotjar-se en el mateix hotel que els 

jugadors i abans no era així. Això és degut al club, ells ho decideixen.  

Des de la redacció d’esports de Ràdio Barcelona del 1999 fins a l’actual 

de Catalunya Ràdio, has notat algun canvi destacable en la organització? 

Jo en aquest sentit crec que les redaccions s’han mantingut bastant iguals. 

S’ha notat la crisi i les retallades, cada vegada hi ha menys gent i abans n’hi 

havia moltíssima. Vaig tenir la sort d’entrar a Catalunya Ràdio per fer 

suplències d’estiu de redactors i ara Catalunya Ràdio, 14 anys després, no 

agafa redactors per fer suplències d’estiu, això ja et marca una diferència  molt 

gran, abans es contractava gent i col·laboradors i vinga i tot s’hi val i ara tot es 

limita moltíssim. De recursos humans i tècnics, per exemple ara hi ha alguns 

esdeveniments que no es cobreixen, perquè valen molts diners, però des del 

punt de vista d’organització fins i tot des de fa 20 o 30 anys crec que hi ha 

paral·lelismes bastant semblants, sí que és cert que hi ha més continguts 

esportius que fa anys, més programes esportius i per tant, ara és més habitual 

l’especialització i el dir tu fas aquest esport en aquest horari i tu aquest altre 

esport entre aquestes hores. Abans podies treballar un dilluns, dimarts, 

divendres, dissabte i diumenge i tenies dimecres i dijous festa, però després ja 

o eres redactor d’entre setmana o de cap de setmana, ara ha canviat una mica 

això. No hi ha grans canvis substancials des de fa 15 anys cap aquí.  

Des del 1999 fins a l’actualitat notes que la producció de continguts ha 

sofert canvis?  

Sí, es tendia a fer més periodisme, pot quedar molt profund, però és així. Es 

tendia més a fer reportatges elaborats, entrevistes interessants, parlar del 
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poliesportiu, de tots els esports i fer menys tertúlia. Això és la meva opinió. 

Crec que ara tendim a “tertuliejar-ho” tot, la tertúlia de la tertúlia. Això no només 

passa amb programes esportius. Fa anys, una anècdota d’un equip d’hoquei 

patins o de waterpolo es podia elevar a notícia i feies una entrevista i estiraves 

del fil, però ara els programes esportius tendeixen a obrir tertúlies amb 

periodistes, és com tot molt endogàmic. A mi m’agradaria una tertúlia després 

d’un Barça – City de Lliga de Campions amb un Cruyff, Pitxi Alonso, Ramon 

Besa, d’acord, que és gent molt autoritzada, però ara ja estem cada dia 

convidant a un periodista diferent i fem una tertúlia de bar i parlem cada dia 

dels mateixos temes i de l’Univers Barça. Per què? Tot ha crescut tant i sembla 

que només interessi una cosa i potser abans els continguts eren més variats, 

ara estem destinant un 90 – 95 % dels continguts al Barça. Els mitjans anys 

enrere no tenien una pressió tan gran com ara pel que fa a les audiències i 

podien fer uns continguts més elaborats i, en canvi, ara caiem en el recurs fàcil 

de parlar del Barça, perquè és el que interessa, el que ven i el que fa que l’oient 

no se’n vagi a escoltar una altra emissora. Al final sempre hi ha hagut 

transmissions, però també es destinaven recursos a parlar d’altres esports i 

enfocar les coses de diferent manera, un contingut periodístic més elitista. Ara 

destinem molt menys temps a tot allò que no és Barça. Ara potser s’ha convertit 

tot en un negoci i s’ha assumit d’aquesta manera. Els continguts ja et venen 

com molt heretats. Hi ha una inèrcia. El programa del migdia de quarts de tres 

de la tarda fa una reunió a les deu del matí amb la redacció i l’editor d’aquell 

programa sap que té un editor de Barça, un d’Espanyol, una persona a Madrid 

que et donarà l’última hora i que hi ha una roda de premsa d’handbol, per 

exemple. A la tarda hi ha l’equip de treball, que es pregunten que poden fer 

diferent del que hagin fet els del matí. I el programa de nit igual, una reunió a 

les cinc de la tarda per decidir com li donen la volta a tots el temes que ja estan 

trinxats de tot el dia, quina tertúlia fan, etc. L’equip del cap de setmana viu molt 

més del directe, de les transmissions. També està l’equip de transmissions que 

fan les seves reunions per discutir com poden millorar el producte, perquè 

tingui més ritme. 
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Fins a quin punt la professionalització del periodisme radiofònic esportiu 

ha provocat variacions en la producció del mateix? 

Tot s’ha professionalitzat molt més. En les transmissions esportives, per 

exemple, el Puyal a Catalunya Ràdio abans no tenia un equip tan nombrós de 

gent, era ell, algú a la sala d’imatges veient si era penal o no i un micròfon 

autònom o dues persones al camp amb ell i un conductor a l’estudi o ni això, 

perquè el conductor era el mateix Puyal. Ara té unes deu o dotze persones que 

intervenen en la transmissió. L’aparició de les xarxes socials ha fet que hi hagi 

dues o tres persones pendents de les xarxes, de les etiquetes, dels sorteigs o 

la figura dels analistes. Tot això abans no hi era, apareixia el Puyal després 

d’una sintonia dient bona tarda i ell donava pas a les dues persones que tenia 

al costat. Ara hi ha molta més riquesa de veus, s’ha professionalitzat més el 

producte, s’ha fet una aposta de dir això és un format radiofònic en si mateix i, 

per tant, no n’hi ha prou en fer la transmissió, sinó que generem contingut i 

creem una marca. En aquest sentit hi ha la persona que s’encarrega de les 

acreditacions, la persona que s’encarrega de buscar informació del rival, de fer 

aquesta secció, entre d’altres. Més enllà d’això, el periodisme esportiu ha 

funcionat bastant igual, sempre hi ha hagut el tu te’n vas cap allà per fer una 

transmissió o cobrir una roda de premsa i tornes  a l’estudi i expliques el que 

has vist i viscut. Hi ha més facilitats des de la pròpia ràdio ara que abans. El 

canvi radical ha estat l’eclosió de les xarxes socials. Les rutines de producció 

han canviat en funció de l’emissora de ràdio, però abans el periodista esportiu 

és el que s’havia de fer la producció. Evidentment ara tenim un equip de 

producció que s’encarrega de localitzar els protagonistes, de les acreditacions 

o d’aconseguir línies “XDSI” en un camp de futbol. En una roda de premsa, per 

exemple, el periodista és bastant autònom. Un radiofonista esportiu, diem que a 

vegades fa la feina que fan tres persones en televisió. En ràdio tot és molt més 

senzill. Relacionat amb la tecnologia social, no només aplicada a la ràdio. 

Antigament s’enviaven faxos per acreditar-te o per demanar línies, ara truques, 

no hi havia correu electrònic ni Internet. Abans si tenies algun problema en un 

camp de futbol amb el senyor de la gorra, que li dic jo, et deia que no passaves 

i si a sobre detectava que eres català doncs més complicat ho tenies i et deia 

que truquessis a algú del club i havies de remoure cel i terra. Ara tens un 
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problema i truques directament o envies un “whatsapp” i se’t soluciona. Ara és 

molt fàcil i abans podies tenir molts més problemes burocràtics i diplomàtics.  

Econòmicament parlant, entre el 99 i actualment, el món del periodisme 

radiofònic esportiu s’ha vist alterat? 

Sí. Una cosa és el producte i la transmissió, sobretot les del Barça per tot el 

que mouen i el que generen i la publicitat i patrocinadors que hi ha al darrere. 

És una de les principals fonts d’ingressos de qualsevol emissora de ràdio a 

Catalunya, ja sigui privada o pública. Això ha crescut moltíssim, no és el mateix 

el Barça decadent de fa anys al d’ara, que té a tothom enganxat i unes 

audiències molt bones. Es mouen cada vegada més diners des de la publicitat. 

Quant a la figura del periodista, el sou, lamentablement, no ha variat gaire. Al 

final el periodista esportiu ja sap que o arriba a ser una referència o difícilment 

es farà d’or. Les diferències són notables entre una emissora pública on hi ha 

més recursos i es guanyen més diners i una privada on és la l lei de l’oferta i la 

demanda, és a dir, si tu no acceptes una feina l’acceptarà un altre i donant 

gràcies.  

La crisi econòmica, que arrosseguem des de fa anys, ha repercutit a 

l’hora de cobrir esdeveniments esportius?  

Sí. Abans hi havia més marge i més màniga ample de dir viatgem a tot arreu, 

però en canvi, ara s’ho miren molt més. Abans els periodistes que seguien els 

equips de bàsquet catalans, que jugaven l’Eurolliga viatjaven a tot arreu i als 

partits de la primera fase i ara es tendeix a viatjar només per la final a quatre. 

En alguna final d’algun campionat d’Europa, als Jocs Olímpics sempre, al 

Mundial de futbol sempre, però evidentment abans viatjaven tres i ara només 

un. A l’Eurocopa i al Mundial de futbol acostumen a viatjar un redactor amb la 

selecció espanyola perquè és on solen anar més jugadors catalans i l’altre 

redactor va als escenaris més interessants en cada moment. Als partits de la 

UEFA de l’Espanyol. Tot això són viatges que abans es feien sempre i ara es 

limita molt més. Ara no anem a uns campionats de natació o a una competició 

europea d’hoquei patins, potser només a la final.  


	Títol: 
Les rutines de producció del periodisme radiofònic esportiu a Barcelona des dels anys 50 fins a l'actualitat
	Departament: [Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat]
	Tipus de TFG: [Recerca]
	Data: 03/06/2016
	Títol en català: 
Les rutines de producció del periodisme radiofònic esportiu a Barcelona des dels anys 50 fins a l'actualitat
	títol en castellà: Las rutinas de producción del periodismo radiofónico deportivo en Barcelona desde los años 50 hasta la actualidad
	títol en anglès: The production routines of the radio sports journalism from the 50s to the present
	Autor: Frank Robert Romeo
	Professor tutor: Manuel Pereira Garza
	Curs: [2014/15]
	Grau: [Periodisme]
	Paraules clau Català: Rutines, producció, ràdio, esports, periodisme, tecnologia, transmissions i continguts.
	Paraules Clau Castellà: Rutinas, producción, radio, deportes, periodismo, tecnología, transmisiones y contenidos.
	Paraules Clau Anglès: Routines, production, radio, sports, journalism, technology, transmissions and content.
	Resum català: A partir de cinc entrevistes a cinc periodistes radiofònics esportius d'edats diferenciades, s'explica com han evolucionat les rutines de producció del periodisme radiofònic esportiu a Barcelona des dels anys 50 fins a l'actualitat. S'aborden els elements tecnològics, l'hàbit de treball del periodista radiofònic esportiu, la rutina d'una transmissió esportiva i la producció dels continguts.
	REsum castellà: A partir de cinco entrevistas a cinco periodistas radiofónicos deportivos de edades diferenciadas, se explica cómo han evolucionado las rutinas de producción del periodismo radiofónico deportivo en Barcelona desde los años 50 hasta la actualidad. Se abordan los elementos tecnológicos, el hábito de trabajo del periodista radiofónico deportivo, la rutina de una transmisión deportiva y la producción de contenidos.
	REsum anglès: From five interviews with five sports radio journallists of different ages, it explaisn how have evolved the production routines of the radio sports journalism in Barcelona from the 50's to the present. The topics covered are: the technological elements, the work habits of a sports radio journalist, the routine of a sport transmission and the production of content.


