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Introducció 

 

Aquest treball aquí present vol ser una aproximació a la història dels corresponsals. En aquest 

cas específic, s’estudia com ha anat canviant el paper del professional de la informació al llarg 

dels 30 anys de la corresponsalia de la cadena de televisió catalana, TV3. És motiu d’interès 

estudiar els canvis que afecten aquests sector de la professió periodística al llarg d’aquests anys.  

S’ha escollit aquesta cadena per poder focalitzar els canvis que s’han anat produint i poder 

estudiar diferents aspectes que influeixen a la tasca d’informar des d’un país que no és el propi. 

D’entre totes les corresponsalies s’ha triat la de Washington perquè és de les històriques de TV3 

i de les poques que sempre han estat presents a la cadena. 

A tal efecte, estudiar i comprendre les variades situacions i contextos que han viscut els 

periodistes catalans és important perquè pot permetre veure com ha anat canviat la professió i 

fins i tot podria resultar útil per fer una aproximació a quin podria ser el futur del periodisme, 

concretament en aquell que treballa a l’estranger com a corresponsal. 

Així doncs, les preguntes que es voldrien resoldre podrien resumir-se en: 

- Quins canvis ha viscut el corresponsal des dels anys 80 (inicis TV3) fins a l’actualitat? 

- Què podria deparar el futur al periodista? 

- Com ha afectat el context a la realització de la feina periodística? 

Per a la resposta a aquestes preguntes es seguirà un mètode de treball que estarà explicat i més 

especificat en el següent apartat  del treball. 
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Metodologia 

 

L’objecte d’aquest treball de final de grau és estudiar l’evolució del paper dels corresponsals 

televisius, centrant-se en el cas concret de TV3 a Washington, per tal de poder focalitzar la 

investigació en una sola corresponsalia de la televisió catalana. 

A tal efecte, el procés a seguir es basarà en recollir dades sobre els diferents professionals que 

al llarg de la història de la cadena han ocupat aquest lloc de treball des del qual podien informar 

sobre l’actualitat nord-americana. La base que fonamentarà  el procediment per a l’estudi seran  

entrevistes als propis corresponsals, que posteriorment s’analitzaran per a poder establir una 

comparació. Així es podria veure què és el que ha anat canviant en els darrers anys en aquesta 

feina. 

A més a més, el marc teòric suposarà una base per a poder fonamentar les anàlisis amb el que 

altres autors hagin pogut explicar sobre la feina del periodista que treballa des de l’estranger.  

En ell s’hi reflecteixen característiques, història o rutines que utilitzen aquests periodistes per 

fer la cobertura de Washington i dels Estats Units. 

Cada corresponsal tindrà una fitxa amb dades d’interès que puguin servir per arribar a 

conclusions, cosa que es veurà recolzada amb les entrevistes, en les quals es desenvoluparan les 

idees de la taula. Es podran comparar en base a determinats factors que estaran recollits al cos 

del text. 

Per comparar més en profunditat es realitzaran entrevistes amb professionals de diferents 

èpoques que han estat corresponsals, per contextualitzar i aportar més detalls a la informació 

ja obtinguda amb la recerca. A partir d’aquestes converses es desgranarà la informació per 

determinar els aspectes que influeixin en la professió, que es diferenciïn d’altres corresponsalies 

i que hagin canviat en funció del context polític de quan aquell periodista es trobés a la capital 

estatunidenca.  
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Marc teòric 

Periodisme internacional 

Aquesta vessant del periodisme explica la realitat d’un altre país, estigui directament 

relacionada o no amb el país d’origen del mitjà. L’interès per aquesta part del periodisme ha 

crescut amb la globalització, ja que actualment el món està més connectat que mai.  

Per a poder realitzar una cobertura d’esdeveniments que ocorren  fora de les fronteres del país 

on hi ha la seu del mitjà, es pot optar per diverses vies, com poden ser les agències de notícies, 

tenir un corresponsal propi o utilitzar el material d’un altre mitjà. “Els mitjans en justifiquen l’ús 

habitual de les notícies enviades per aquesta figura per diversos motius. El principal és el seu 

cost reduït. Després també és rellevant la cobertura internacional de la qual disposen. Les quatre 

agències més importants del món (United International Press, Associated Press, Reuters i 

Agence France PressFP) tenen delegacions a més de 100 països i al mateix temps, milers 

d’stringers localitzats allà on els corresponsals no poden arribar-hi. Així doncs, és una xarxa 

d’informació a nivell mundial molt més gran que la que podria tenir qualsevol mitjà.” (Tulloch, 

2004:32). 

En canvi, cobrir des del lloc de corresponsal representa una ajuda per facilitar un context a la 

informació que es dóna, disposant d’un seguit de fonts locals  i utilitzant la integració com a eina 

per a una comprensió més profunda de la societat de destinació del professional de la 

informació. Tot i així, com explicava Rosa Maria Calaf:  “s’ha d’anar amb compte de no integrar-

s’hi massa, fins al punt de perdre la perspectiva i de no tenir peatges per pagar. Això és el 

necessari: disposar d’un bon equilibri entre les fonts que necessitaràs, però de cap manera estar 

supeditat a ells.” (Alcudia, 2016:42). 

Martí Anglada en diu al respecte: “Mentre un mitjà es vulgui distingir d’un altre, caldrà la figura 

del corresponsal.” (Solé, 2015:72)  D’aquesta manera es produeix una informació de més 

qualitat que si s’utilitza la d’agència, que serà massa semblant a la que poden tenir molts altres 

mitjans. És important preservar aquesta figura per al periodisme internacional.  

“A l’era de la informació instantània i accessible ubiquament, és quan sembla que els 

corresponsals estiguin condemnats a desaparèixer, són més necessaris que mai com a sense 

makers (“creadors de sentit”) davant l’enorme quantitat d’informació accessible i estan 

desenvolupant noves formes d’informar. En realitat més que una crisis de corresponsals 

estrangers podríem ser testimonis del seu possible renaixement.” (Archetti, 2012 : 120). Tenint 

en compte que el periodisme internacional compta amb un indubtable prestigi, aquest necessita 
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“la capacitat de disposar d’un enfocament propi a través d’una àmplia xarxa de corresponsals al 

món que com a testimonis directes contextualitzen, aprofundeixen i analitzen els fets” 

(Gónzalez, 2014:70). 

Corresponsals 

Característiques 

Quan hi ha fets noticiables fora del país en el qual treballa un mitjà, un dels recursos que els 

mitjans de comunicació poden utilitzar per cobrir-los són els corresponsals. Se’n poden destacar  

les següents característiques: camp d’actuació ampli i geogràficament distant de la seu 

empresarial, parlen de notícies sobre esdeveniments que han passat en un altre país i que pel 

seu interès informatiu es difonen a un altre (Guerra 2005:12). 

Matthews el defineix com algú que es submergeix en una altra cultura, sense saber gaire durant 

quant de temps, sense temors a una aventura periodística, a vegades sense conèixer bé l’idioma 

del lloc on es dirigeix, però amb una cosa molt clara: el privilegi de ser testimoni en primera 

persona del que passa i poder-ho explicar de primera mà per a la seva cadena/emissora. 

(Matthews, 1957:25). 

Per tant els corresponsals són els filtres de la informació del mitjà a l’estranger. Un professional 

en aquest camp segons Sergi Vicente requereix : “Un bon corresponsal ha de ser un bon 

periodista. Tindrà el privilegi de tractar molts formats i continguts diferents, i en aquest sentit 

ha de ser una mica tot terreny”. Per aquest motiu requerirà una formació específica i una 

experiència prèvia que el permeti informar des d’un país i una cultura que no és la seva pròpia.  

Anteriorment el corresponsal era un professional que tenia una llarga experiència a la redacció 

d’Internacional. Actualment la tendència ha canviat, ja que els qui solen anar de corresponsals 

són periodistes que estan vora la trentena,  atès que, com explica Alcudia, compten “amb gran 

capacitat per a l’aprenentatge d’idiomes i amb prou feines càrregues familiars que facilitin la 

permanència sense un temps establert al país on són enviats”. (Alcudia, 2016 : 29).  

És rellevant la presència dels freelance, que actualment estan augmentant davant d’una situació 

econòmica dels mitjans pitjor que la d’anys enrere. Això fa que les empreses de comunicació 

optin per externalitzar els seus serveis, ja sigui a través d’una productora o a través de 

treballadors externs als que paguen per peça. Això afavoreix la precarització de la professió, tal 

i com explica Toni Cruanyes “Darrere la paraula freelance s’amaga una explotació laboral que 

no permet que la gent pugui viure. Si hi ha una persona amb aquest rol ha d’estar ben pagat. El 
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problema és vendre com a freelance el “no pagar”, que funciona durant un temps per fer-te un 

espai però que no serveix per a sempre.” (Solé, 2014 : 52).  

Com a coneixements necessaris, a part de l’experiència prèvia, se solen requerir coneixements 

sobre la cultura i societat on es va, així com coneixement d’idiomes estrangers, en especial els 

nadius de la zona. L’anglès com a llengua internacional de comunicació ja es dóna per suposat. 

Altres idiomes rellevants per a la pràctica del corresponsalisme són el francès, l’alemany, 

l’espanyol, el rus, l’àrab o el xinès.  

Tulloch estableix la importància de la formació prèvia del periodista. “Al marge de l’obvi desig 

de superació professional del corresponsal, la preparació prèvia facilita l’adaptació del 

periodista al nou país, aspecte especialment important en aquells destins en els que hi ha grans 

diferències culturals. Una conseqüència directa d’aquest procés accelerat d’aclimatació és que 

es sol tardar menys en enviar cròniques més originals i de contingut més personalitzat sobre el 

país de destinació.” (Tulloch, 2004:97). Així pot també aclimatar-se més ràpidament al país 

d’acollida , trobar més fonts útils per a la seva feina i poder entendre d’una manera més 

fonamentada l’actualitat del moment, al relacionar-la amb aquests coneixements previs. 

Fonts 

L’adquisició de fonts és una de les tasques més importants pel corresponsal, que les haurà de 

buscar. Rosalía Sánchez ho detalla: “L’agenda de contactes no plou d’un dia per l’altre, no 

l’heretes d’un altre periodista, per això el factor temps és fonamental, també la capacitat que 

tinguis per a integrar-te. Has de ser un bon relacions públiques, has de saber relacionar-te amb 

aquell mitjà en el que t’has de moure, nedar i treure el cap”. (Alcudia, 2016:42) 

Les fonts amb les que treballa el corresponsal són bàsicament les següents: agències 

internacionals, mitjans locals, agents oficials (entre ells els polítics), empresaris del país, experts, 

altres corresponsals estrangers, “l’home del carrer”, organitzacions supranacionals o altres 

organismes experts (com ara els Think Tanks).  

Les agències internacionals són una bona referència per als periodistes, ja que com tenen molts 

recursos, poden cobrir múltiples esdeveniments als quals els professionals dels mitjans no 

poden fer. Al realitzar peces de poca informació de context, el periodista podrà complementar-

ho amb informació d’altres fonts. 

La ràdio, premsa i televisió locals poden ser un punt de partida important, però el corresponsal 

ha de vigilar de no convertir-se únicament en un filtre de la informació dels mitjans de 

comunicació locals.  Si utilitza el criteri d’elecció d’aquests mitjans però, s’afavorirà que es parli 
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de “notícies”, mentre que altres peces sobre temes alternatius o més especialitzats que poden 

acabar a les pàgines menys consultades del diari “ (Tulloch, 2004:136). 

Les fonts oficials (agents oficials, entitats supranacionals) són uns recursos que resulten 

beneficiosos per ambdues parts. El periodista, per motius de rapidesa i comoditat, recorre a 

elles, però ha de vigilar de no ser-ne massa dependent, ja que podria perdre rigor informatiu . 

Pel que fa a l’home del carrer, pot ser un recurs puntual per conèixer què pot pensar o com viu 

una determinada situació una persona anònima del carrer algun esdeveniment noticiable. 

Els Think Tanks són una entitat que es dedica a realitzar investigacions en diferents àmbits 

socioculturals i intenten transmetre a la població unes determinades idees. Són un tipus de font 

experta cada cop més utilitzada. Als Estats Units existeixen amb aquest nom, mentre que a 

Espanya són un fenomen relativament nou. Alguns dels més destacats a Espanya són FAES 

(Fundación para el Análisis i los Estudios Sociales), el Real Instituto Elcano de Estudios 

Estratégicos o el FRIDO (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior) 

Rutines 

En alguns casos, els corresponsals necessiten ajudants per a poder informar. Aquests ajudants 

poden ser traductors o donar suport al corresponsals on un país. Sergi Vicente ho comenta a 

Cinc mirades de periodisme internacional : “Sempre n’he tingut algun; aquest últim el tinc des 

de fa mig any i ho fa molt bé. Però els vaig canviant, aquí és difícil trobar gent que funcioni. En 

televisió necessites saber sobre un tema en qüestió d’hores i has de saber trobar qui t’ho pot 

resoldre o mirar de fer una crònica amb el màxim de garanties possibles”. (Solé, 2015 : 99)  

Tot i així és preferible no dependre de traductors, perquè poden no ser competents per a 

treballar com a periodistes, o preferiran no mostrar notícies que puguin comprometre el seu 

país, per evitar donar-ne una mala imatge.  

Per a poder arribar a entendre la societat on viu fins al punt de poder-la explicar s’ha d’integrar. 

Tot i així, integrar-se massa pot arribar al periodista a perdre els punts de referència necessaris 

per a informar. És important recordar per a qui s’està informant, ja que el periodista està parlant 

amb una determinada audiència i si no n’és conscient no farà de manera correcta la seva tasca 

informativa. 

En funció del país on s’hagi de desplaçar el professional de la informació haurà de sortejar una 

censura. En països autoritaris aquesta serà més difícil de sortejar i si el periodista la intenta 

ignorar podria ser sancionat, expulsat del país, desposseït de la seva acreditació, empresonat o 
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fins i tot executat. Mort Roseblum, corresponsal de Associated Press, estableix quatre tipus 

diferents de censura (Roseblum,1993). 

La més dura és la del bloqueig. Així els periodistes estrangers ni tant sols poden entrar al país, 

fent que no hi hagi notícies d’aquesta nació. Un exemple d’aquest model és Corea del Nord.  La 

cobertura reticent és un model propi també de països autoritari, com per exemple la Xina, 

Polònia (durant el comunisme) o la Unió Soviètica. Es permet l’entrada de periodistes 

estrangers, però es vigila que es publica, es realitza una vigilància estricta de la informació que 

surt del país.  

Més permissiva és la “pressió subtil”. Sota aquesta es permet la cobertura d’alguns temes, però 

en d’altres es restringeix la difusió d’informació. Una de les maneres de fer-ho és distreure als 

periodistes perquè no cobreixin temes delicats. En la mateixa línia hi ha la “persuasió amistosa”. 

No es limiten els moviments dels periodistes però sí se’ls influeix de manera positiva. Això es va 

fer per exemple a països llatinoamericans als anys 80. Els militars nord-americans portaven als 

periodistes als esdeveniments desitjant que d’aquesta manera en parlessin favorablement.  

A part de la censura també hi ha altres elements que poden complicar la cobertura al 

corresponsal. Una de les més feixugues és la burocràcia, que segons Tulloch inclou: “tramitació 

de visats, obtenció de targetes de premsa, registre a les associacions i clubs de premsa 

estrangera, presentació a l’ambaixada, compromisos socials, gestions relacionades amb 

l’oficina, pagament d’impostos, etc.” (Tulloch, 2004:149). 

L’adaptació cultural dificulta la feina, especialment en aquells països molt diferents als 

estàndards occidentals. Per aquest motiu, Shaw assegura: “Aquest aspecte també ha estat 

destacat per un estudi de Los Angeles Times sobre els seus informadors a l’estranger, que va 

destacar l’habilitat d’acomodar-se a la cultura del país com la característica del “corresponsal 

triomfador” al ser la  més ressenyada pels propis reporters.” (Shaw:1986). Relacionada amb 

l’adaptació cultural hi ha l’adaptació familiar. Quan la parella i/o fills no s’adapten, poden 

frustrar-se , especialment la parella perquè pot trobar-se en la situació d’haver d’abandonar una 

feina i no trobar-ne en el nou per problemes de l’idioma i/o dificultats administratives.  

Tipus 

Tulloch estableix una categorització dels diferents tipus de corresponsals en funció del tipus de 

lligam que mantenen amb el mitjà: el corresponsal fixe, l’enviat especial, el corresponsal 

d’agència i els freelance. Una categoria diferenciada de la resta seria la del corresponsal de 

guerra, que tot i compartir molts trets amb la resta, és diferent l’atmosfera en la qual treballa.  
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Els corresponsals fixos són els que estan contractats per un determinat mitjà i treballen fora de 

la seu central del mitjà de forma contínua i exclusiva per a aquell mitjà. Segons la destinació on 

treballi té unes obligacions informatives diferents. Aquesta pot ser una cobertura que cobreixi 

diversos països i una àrea gran d’un territori, així com podria ser la d’Àfrica, que cobreix tot un 

continent, o la de Viena, que cobreix el centre i est d’Europa. Amb menys realitats a cobrir hi ha 

cobertures com la de Rússia o la del Marroc, que mouen al periodista per pocs països, cosa que 

és més fàcil per al periodista. Finalment hi ha les corresponsalies amb poc moviment, que solen 

cobrir un únic país i pot haver-hi èpoques en les que no li faci falta ni moure’s de la ciutat on es 

troba. Seria el cas de destinacions com Brussel·les o París. 

Pel que fa als corresponsals d’agència són un tipus d’informadors que treballen per a una “a un 

tipus diferent d’empresa i no s’esforça a profunditzar o contextualitzar la informació que envia, 

ja que es troba en una situació particular” (Tulloch, 2004:32). En aquest cas el que es prioritza 

és la neutralitat (ja que les seves peces serviran per a diaris de diferents països i tendències) i la 

rapidesa.  

Tot i els avantatges que pot tenir comptar amb notícies d’agència, es corre amb el risc d’explicar 

el mateix que altres mitjans. Això es veu accentuat per la pràctica del pool, que consisteix en 

l’acord entre diferents corresponsals d’agència per cobrir diferents esdeveniments, per després 

compartir la informació dels seus respectius actes i passar-ho als seus respectius mitjans. Llavors 

diferents agències tindran material molt semblant, i la semblança entre totes les notícies 

s’accentua si molts mitjans fan servir únicament les notícies d’agència.  

De manera puntual s’utilitza el recurs dels enviats especials. Aquests són els que en un moment 

determinat s’encarreguen d’informar sobre algun esdeveniment concret sobre el qual no pot 

informar un altre company. Això implica que quan arriba al lloc no coneix el terreny i no té 

contactes. Això li dificulta la feina a l’arribar, ja que tampoc no pot contextualitzar-la de la 

mateixa manera. Tulloch divideix els enviats especials en funció de la seva procedència: 

“Redactor de taula amb cert grau d’especialització”, “un grup de periodistes que es “presta” 

temporalment a les diverses seccions del diari que ho necessitin” o “també pot tractar-se de la 

simple transformació temporal del corresponsal fixe que es trasllada ocasionalment a un país 

veí o a un que té certa afinitat amb la seva corresponsalia”. (Tulloch,2004:37) 

Els freelance són aquells que no estan en nòmina per part de l’empresa sinó que cobren per 

peça. Com ja s’ha explicat abans, aquest tipus de professional està creixent a causa de les 

circumstàncies actuals del món de la comunicació . Tot i les facilitats per utilitzar-ne els seus 

serveis, la seva tasca és àrdua. Al no tenir una cobertura del mitjà, tant econòmica com logística, 
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depèn molt més de sí mateix i pot no tenir uns ingressos estables. Això pot ser contraproduent 

per als mitjans, ja que el freelance es veurà obligat a buscar-se una altra feina per poder 

mantenir-se, ja sigui de periodista o d’un altre camp, cosa que podria dificultar que quan es 

necessitin els seus serveis estigui disponible per cobrir un determinat esdeveniment. També 

perjudica a la qualitat dels textos, ja que al funcionar per encàrrec no pot tenir el background 

que podria tenir un corresponsal fixe. Això es deu al fet que si li toca cobrir esdeveniments 

variats en funció del que li demani el o els mitjans pels quals treballi podria no arribar a ser una 

peça de qualitat per la manca d’especialització.  

Per compensar la difícil situació econòmica, és habitual treballar per més d’un mitjà, i entre ells 

en mitjans del país de destinació. Hi ha múltiples països que tenen mitjans no només en els 

idiomes locals sinó també en anglès o alguna altra llengua estrangera, com per exemple la 

cadena Russia Today, el diari Jerusalem Post o la cadena per satèl·lit Al-Jazeera.  

A més a més dels mencionats, cal parlar també del corresponsal de guerra, estretament lligat 

amb el periodisme internacional des de l’existència de mitjans. La principal diferència amb la 

resta de professionals que treballen fora del seu país és la permanència en un país que viu un 

conflicte amb un altre nació o una guerra civil. Per tant, es troba amb unes circumstàncies 

diferents, sobretot pel que fa a seguretat i a facilitats per realitzar la feina. Per a realitzar aquesta 

tasca Marc Marginedas assegura elements clau en un corresponsal de guerra : “Apuntaria també 

dues coses que també s’han de tenir: curiositat , voler saber més d’allò de què s’està parlant; 

l’altra és entregar-se al tema. Jo no estic buscant que em matin o ser abatut quan treballo en un 

conflicte, però estic disposat a assumir riscos per informar”.  

Donada aquesta idea del risc, és habitual que puguin patir atacs. El mateix Marc Marginedas va 

ser segrestat a Síria pel grup islamista radical Daesh durant prop de sis mesos. Aquest tipus de 

perill és un dels que pot patir en zona de guerra un periodista, així com també pot patir 

xantatges, amenaces, detencions curtes (dutes a terme per organitzacions governamentals) o 

segrestos (grups radicals com el mencionat prèviament)  o fins i tot la mort.  

Algunes aportacions sobre la història dels corresponsals 

Des del principi del periodisme modern ha existit la figura del corresponsal. Alguns dels primers 

corresponsals van ser Howard Russell, Humphrey Sandwith, entre d’altres professionals del  

britànic The Times;   així com també corresponsals del Illustrated London News, o el Daily News. 

Amb The Times i la iniciativa de John Walter II s’estableix al 1792, el perfil del modern enviat 

exterior, requerint amb un anunci un professional d’alt nivell d’especialització i autonomia per 

a una incorporació immediata: tot un repte de preparació i d’objectivitat informativa. A  més a 
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més d’un coneixement d’anglès i francès se li demanen coneixements de la situació europea i 

ser capaç de fer front a la situació existent. (Tulloch, 2004:17) 

“Però no serà fins a mitjans del segle XIX quan el desenvolupament industrial i tecnològic, els 

grans descobriments geogràfics i el creixement massiu del mercat de notícies, faran possible que 

les poderoses empreses i trusts del sector disposin dels seus propis enviats en punts cada cop 

més distants del planeta, garantint així el flux d’una veritable informació internacional” (Guerra, 

2015:39). Va ser en aquest moment quan van néixer les grans agències de notícies com ara 

France Press (1836), Associated Press (1846) o Reuters (1850).  

La Guerra Civil espanyola va ser un moment important per al corresponsalisme, ja que molts 

professionals reconeguts, especialment fotoperiodistes, van cobrir aquest conflicte. Alguns dels 

més destacats van ser Robert Capa, posterior membre fundador de l’agència Magnum. Durant 

el transcurs de la guerra va realitzar una de les seves instantànies més famoses: l’anomenada 

Mort d’un milicià. Tots dos bàndols van exercir la censura, també als mitjans estrangers. Guerra 

destaca que “Si no ideologia, tots compartien una mateixa limitació de moviments i d’enviament 

de cròniques, que posaven al corresponsal a tir del judici sumari en un país en què la guerra i 

garanties judicials no eren precisament sinònims.”(Guerra,2005:90). 

El conflicte espanyol va ser l’avant-sala de la Segona Guerra Mundial. El desplegament de 

mitjans durant el conflicte va ser molt rellevant, des de la Primera Guerra Mundial no hi havia 

una cobertura equivalent. Se la va conèixer com la “Guerra de la Imatge”, ja que es van desplaçar 

més de cinc-cents professionals, incloent-hi corresponsals radiofònics, de premsa, fotògrafs, 

càmeres i fins i tot censors. Els dos bàndols exercien la censura.  En acabar la guerra, es va 

establir un nou ordre mundial amb dos blocs diferenciats :el bloc nord-americà i el bloc soviètic. 

Tot i posseir bombes nuclears, els Estats Units de seguida es van trobar en desavantatge 

respecte la URSS pel que fa a la propaganda a nivell mundial (Hohnberg 1965 : 246). 

La guerra de Corea va ser la primera en tenir un seguiment televisiu generalitzat, ja que va 

coincidir amb l’inici de l’època de la televisió. Durant la Segona Guerra Mundial la En aquest 

camp destaca el reporter Edward R. Murrow, que era el narrador i productor del programa See 

it now (Mireu-ho ara). En aquest format s’enregistraven imatges dels soldats nord-americans 

mentre duien a terme les seves tasques com a militars. Va mostrar la cruesa de la guerra des de 

la experiència dels reclutes, que revelaven d’on era cadascú i altres detalls de la seva vida, i al 

final s’explicava que la meitat dels soldats que havien aparegut en pantalla havien estat abatuts, 

ferits o havien desaparegut en combat. 
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Però la Guerra del Vietnam va ser encara més present a les pantalles nord-americanes que la de 

Corea, ja que el parc de televisions no parava de créixer, i ja era més important la televisió que 

la premsa escrita. “A mitjans dels 60, els avenços en producció tecnològica havien millorat la 

qualitat dels programes informatius de televisió. Les imatges visuals s’havien convertit en més 

vívides, més immediates. En aquella època la majoria de cadenes oferien els seus programes a 

color”. (Sullivan, 2006:68) .  

La televisió va ser considerada una de les culpables de la derrota de l’exèrcit estatunidenc. 

Progressivament la guerra va anar perdent el suport entre la població per les imatges que es 

projectaven a les cases dels americans. Això no va agradar als militars, que van considerar que 

els mitjans de comunicació havien tingut massa llibertat.  

Això es va intentar contrarestar en guerres posteriors com la del Golf. Es va idear el sistema dels 

equips (“pool”) que consistia en què els corresponsals estiguessin amb els militars, que els 

portaven al lloc on havien de cobrir els esdeveniments i tenien reunions periòdiques amb els 

portaveus de l’exèrcit. Tot i així, hi havia un censor de l’exèrcit que s’encarregava de vigilar que 

cap peça massa crítica arribés als mitjans nord-americans. Aquest sistema es va provar a l’invasió 

de l’illa caribenya de Grenada i es va utilitzar novament a la guerra del Golf, ja que aquest 

mètode va agradar als comandaments militars. Per primer cop a la història es va cobrir una 

guerra en directe, com per exemple en el cas de llançament de míssils sobre posicions 

enemigues, que es podia veure des d’una televisió als Estats Units.  

A la societat interconnectada actual la informació va més ràpida que mai i això afecta a la feina 

del periodista. Rosa Maria Calaf adverteix que “el principal risc de les noves tecnologies i tot el 

que suposa l’ús de les xarxes socials lligades a la imperativa immediatesa. D’aquesta manera no 

es poden fer cròniques de seguiment ni investigar en profunditat per contextualitzar”. (Alcudia, 

2016:42).  

L’extensió de l’ús d’Internet ha sigut molt rellevant en tot el camp del periodisme internacional. 

Les facilitats per rebre informació de tot el món han augmentat i ara existeix la possibilitat de 

cobrir algunes parts del planeta històricament menys presents als mitjans de comunicació. El 

món d’Internet ja no necessita una perspectiva nacional (Williams; 2011 : 85).  
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Corresponsals TV3 

TV3 neix l’any 1983. Les primeres proves es duen a terme a finals d’aquell any, però no és fins al 

1984 que es realitza la primera  emissió regular. Concretament es va dur a terme el dia 16 de 

gener. La cadena catalana neix de la voluntat política de la Generalitat de Catalunya. Va 

començar amb dues delegacions fora de Barcelona, la de Madrid i la de París. A la de Madrid hi 

va anar Martí Anglada, que posteriorment estaria a Washington i a Berlín. 

Actualment TV3 compta amb 9 corresponsalies a l’estranger. Arran de la complicada situació de 

la cadena s’han tancat algunes d’elles, com la  d’Amèrica Llatina. Aquesta estava basada a 

l’Argentina i l’encarregat era Jordi Biosca, a qui no se li va renovar el contracte.  Aquesta era 

important des d’un punt de vista econòmic, social i polític, donada la proximitat política entre 

Espanya i Llatinoamèrica, així com els interessos de les empreses espanyoles que treballen als 

països  de Sud-Amèrica. És important també tenir en compte que bona part de la immigració de 

Catalunya prové d’aquesta zona del planeta i d’aquesta manera podrien informar-se sobre els 

seus països d’origen.  

També es va tancar el 2011 la corresponsalia d’Àfrica Occidental, basada al Marroc. És un dels 

països veïns d’Espanya. Es podia entendre des d’un punt de vista polític i social, tenint en compte 

les relacions entre el país magrebí i Espanya, així com el segment de la població catalana que ha 

nascut allà o té ascendència marroquina.  

Les que actualment si es troben en funcionament són les següents: Washington, Brussel·les, 

Londres, París, Roma, Moscou, Beirut, Berlín i Pequín. La major part d’elles, tal i com s’aprecia 

al mapa que apareix a continuació, es troben a Europa, sent destacable que la major part d’elles 

estan a l’Europa Occidental. Comptant les extra-europees, la major part d’elles es troba a països 

occidentals, quedant només una minoria fora d’aquestes dues categories (Pequín i Beirut).  
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Font: elaboració pròpia | Aquest mapa ensenya tots els llocs on actualment TV3 hi té una corresponsalia. 

Per poder il·lustrar això d’una manera més interactiva, a continuació es presenta un codi QR que 

porta a un mapa en línia que mostra les diferents corresponsalies a la seva localització i compta 

amb la següent informació, recollida en captures.  
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Corresponsalia de Bèlgica 

 

Corresponsalia de França 

 

Corresponsalia del Regne Unit 

 

Corresponsalia de Roma 

 

 



18 
 

Corresponsalia d’Orient Mitjà 

 

Corresponsalia de la Xina 

 

Corresponsalia de Rússia 

 

Corresponsalia d’Alemanya 
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Corresponsalia de Washington 
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Corresponsals de Washington des dels inicis fins a l’actualitat 

Fris cronològic 

Any 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Director CCMA Pere Cuixart Pere Cuixart Joan Granados 

Josep Caminal 

Joan Granados 

Director TV3 Alfons Quintà Alfons Quintà Enric Canals Jaume Ferrús 

Enric Canals 

Corresponsal 

Dels EUA 

- - - - Martí Anglada 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Joan Granados Joan 

Granados 

Jordi Vilajoana Jordi Vilajoana 

Jordi 

Vilajoana 

Lluís Oliva 

Jaume Ferrús Jaume 

Ferrús 

Lluís Oliva 

Lluís Oliva 

Martí 

Anglada 

Joan Nogués Ramón Rovira 

Joan Nogués 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Miquel Puig i Raposo Miquel Puig i 

Raposo 

Vicenç 

Villatoro 

Vicenç 

Villatoro 

Joan Majó Joan Majó 

Vicenç 

Villatoro 

Joan Majó Albert Sáez 

Miquel Puig i Raposo Miquel Puig i 

Raposo 

Joan Oliver Joan Oliver Francesc Escribano Francesc 

Escribano 

Joan Oliver Francesc 

Escribano 

Mònica Terribas 

Ramón Rovira Ramón Rovira Salvador Sala Salvador Sala Albert Elfa 

Salvador Sala Albert Elfa 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Albert Sáez Albert Sáez Enric Marín Enric Marín Brauli Duart Brauli Duart Núria 

Llorach 

Núria 

Llorach 

Enric Marín Brauli Duart Núria 

Llorach 

Brauli 

Duart 

Mònica Terribas Mònica 

Terribas 

Eugeni Sallent Eugeni 

Sallent 

Jaume Peral Vicent 

Sanchís 

Eugeni 

Sallent 

Jaume Peral Vicent 

Sanchís 

Albert Elfa  Antoni Bassas Antoni Bassas Raquel Sans Raquel Sans Xesco 

Reverter 
Antoni 

Bassas 

Raquel Sans Xesco 

Reverter 
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Fitxes corresponsals 

 

Martí Anglada 

 

Anteriorment havia estat redactor a la 

Vanguardia. Després també ha estat de 

corresponsal a Beirut i Roma (amb el 

mateix mitjà), així com corresponsal de 

TV3 a Madrid. 

Posteriorment ha treballat 

com a corresponsal a Berlín. 

Va deixar TV3 al 2011. 

Després ha exercit de 

representant de la 

Generalitat a França i Suïssa. 

(març)1987 -

1990(març) 

Carrera de periodisme i dret Va cobrir el procés electoral 

de Bush pare al llarg dels 

EUA, així com els darrers 

anys de la Guerra Freda (amb 

la caiguda del bloc soviètic).  

 36 mesos Inici :38 anys Final :41 anys 

Home Ronald Reagan / George Bush Sr. 

 

Joan Nogués 

 

Havia estat de corresponsal del diari 

Avui a Brussel·les. Posteriorment serà 

el primer corresponsal de TV3 a 

Bèlgica. 

Després de la finalització del 

contracte amb TV3 va entrar 

a una productora privada a 

l’any 1997. 

(abril)1990-

1996(agost) 

Carrera de periodisme Va cobrir esdeveniments 

com ara la guerra del Golf i el 

procés electoral de Bill 

Clinton 

72 mesos Inici : 40 anys Final: 46 anys 

Home George Bush Sr. / Bill Clinton 
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Ramón Rovira 

 

Havia treballat al Punt Diari, RNE, 

Catalunya Ràdio i Televisió Espanyola. 

A TV3 va ser cap de Política just abans 

de marxar de corresponsal a 

Washington. 

Després va ser cap 

d’Informatius 

Ha estat el sotsdirector de 

Comunicació del Banc 

Sabadell. A dia d’avui 

presenta el programa “La nit 

a 8tv”.   També és director 

general d’audiovisual del 

Grup Godó i de RAC 1. 

(setembre)1996-

2001 (maig) 

Carrera de periodisme Va coincidir amb l’escàndol 

Lewinsky, el procés de 

destitució de Clinton (fallit) o 

la intervenció de la OTAN als 

Balcans 

58 mesos Inici: 37 anys Inici: 42 anys 

Home Bill Clinton / George Bush Jr. 

 

Salvador Sala 

 

Havia estat treballant a Catalunya 

Ràdio durant tres anys abans d’entrar 

a TV3. 

Actualment és redactor de la 

secció de política. Ha estat 

de corresponsal a la capital 

belga. 

(maig) 2001-2005 

(juliol) 

Carrera de periodisme Va cobrir l’atemptat de les 

torres bessones, la primera 

legislatura de George Bush 

fill i l’aprovació de lleis com 

la Patriot Act (amb el 

retrocés de llibertats que 

això suposava). 

( 51 mesos) Inici: 43 any Final: 47 ays 

Home George Bush Jr. 
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Albert Elfa 

 

Havia sigut redactor des del 1989 a TV3 

a seccions com les d’economia i 

societat. Havia sigut també el director 

de programes com “Veure món”, 

“Àgora” o “Valor afegit”. 

Va estar de corresponsal a 

Orient Mitjà (2009-2015), a 

Brussel·les (2015-2017). 

Actualment forma part de 

l’equip del “Sense ficció”. 

2005 (juliol) – 2009 

(novembre) 

Carrera de periodisme Va cobrir el pas de l’huracà 

Katrina pel sud dels Estats 

Units i l’inici de la crisi 

financera global, amb la 

caiguda del banc americà 

Lehmann Brothers. 

52 mesos Inici: 48 anys Final: 52 anys 

Home George Bush Jr. / Barack Obama 

 

Antoni Bassas 

 

Va estar a Ràdio Barcelona al programa 

de “Futbol en Català”(1981 – 1995). Va 

ser director i presentador de “El Matí 

de Catalunya Ràdio” (1995 – 2008). 

Després de tornar a 

Catalunya, s’implica al 

projecte del diari Ara com a 

accionista i director 

audiovisual del diari. 

2009 (novembre) – 

2013 (juny) 

Carrera de periodisme Entre els esdeveniments que 

va explicar a TV3 Antoni 

Bassas hi ha la mort de Bin 

Laden a mans de forces 

especials dels Estats Units i 

l’impuls d’inicatives socials 

conegudes sota la 

denominació de 

“Obamacare”. 

44 mesos Inici: 48 anys Final: 51 anys 

Home Barack Obama 
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Esteve Soler 

 

Va ser el primer corresponsal de TV3 a 

Orient Mitjà del 2001 al 2004, del 2004 

al 2005 va formar part de l’equip del 30 

minuts. Des d’inicis del 2006 és el 

presentador de la franja de nit del 

3/24.  

Després del parèntesi a 

Washington, el periodista 

egarenc va seguir sent el 

presentador del 3/24 a la 

franja nocturna. 

2013 (juliol) – 2013 

(desembre) 

Carrera de periodisme Va cobrir una petita part de 

la segona legislatura 

d’Obama, ja que suplia a 

Antoni Bassas. 

6 mesos Inici: 46 anys Final: 46 anys 

Home Barack Obama 

 

Raquel Sans 

 

Ha estat presentadora del telenotícies 

matí, telenotícies migdia (2002-2006) i 

telenotícies vespre(2006 – 2014). 

Ha tornat a ocupar la posició 

de presentadora del 

Telenotícies Migdia des del 

2017. 

2014 (gener) – 2017 

(setembre) 

Carrera de periodisme Entre els esdeveniments que 

ha explicat a TV3 hi ha el 

procés electoral de Donald 

Trump o  la represa 

diplomàtica amb Cuba. 

39 mesos Inici: 40 anys Final: 43 anys 

Dona Barack Obama / Donald Trump 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Xesco Reverter 

 

Corresponsal a Londres durant 3 anys 

(2004-2007). Cap de la secció 

d’Internacional (2007-2017) i 

presentador del programa “Més 3/24”. 

A l’actualitat segueix 

realitzant la cobertura des de 

Washington. 

2017 (setembre) -

Actualitat  

Carrera de periodisme i màster en 

relacions internacionals 

Està als EUA des de l’inici de 

la legislatura Trump i ha 

cobert esdeveniments com 

les protestes de Black Lives 

Matters o la matança a 

l’institut de Parkland 

(Florida). 

8 mesos1 Inici: 39 anys (En el moment d’inici) 

Home Donald Trump 

 

                                                           
1 S’ha comptat fins al moment de finalització d’aquest treball, el 29 de maig.  
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 Comparació corresponsals 

 

Els diferents periodistes que han passat per la corresponsalia de Washington comparteixen 

alguns trets comuns, així com difereixen en d’altres. Dels nou que han passat per allà a dia d’avui, 

per exemple, la major part d’ells han estat homes. Únicament una dona ha exercit de 

corresponsal a Washington per a TV3.  

En un sector històricament dominat per homes, només la Raquel Sans ha estat l’excepció per a 

aquesta corresponsalia. Això es deu a la majoria masculina de la redacció, que tot i l’increment 

de dones titulades amb el grau de periodisme (a l’any 2017 un 64% dels titulats en periodisme 

a Espanya eren dones). A les redaccions espanyoles hi ha prop d’un 53% d’homes. A TV3 fa anys 

que no es convoquen oposicions, així que no hi ha renovació de la plantilla excepte en casos 

específics, de manera que això no s’ha pogut notar a la redacció. Hi ha altres factors que val la 

pena destacar més àmpliament, ja que es poden observar algunes tendències que es repeteixen 

al llarg de la història.  

Edat 

En tots els casos l’edat d’inici ha estat per sota dels cinquanta anys, i en bona part d’ells vora els 

quaranta. Només en dos casos (Antoni Bassas i Albert Elfa) es trobaven prop dels cinquanta en 

el moment de la cobertura. Aquesta era la tendència habitual abans. Els mitjans enviaven 

corresponsals que tinguessin força experiència . Actualment la tendència s’ha modificat, ja que 

se sol enviar a gent que està al voltant de 30 anys d’edat, ja que tenen alguns anys d’experiència 

i tenen una gran disponibilitat personal i familiar.  
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Font: Elaboració pròpia2 

Això es pot explicar per la rellevància que té la corresponsalia, que es podria considerar una de 

les “destinacions estrella” així com l’envelliment de la plantilla de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals, un dels motius que ho provoca és l’absència de convocatòries d’oposicions 

a causa de la delicada situació de l’entitat. 

Durada 

A partir del 1996, ha estat habitual canviar de persona quan hi havia eleccions presidencials dels 

Estats Units, i es feia efectiu el relleu a l’any immediatament posterior al del procés electoral 

americà.  

Com es pot veure al fris, des de l’any 1996 després de cada procés electoral, el corresponsal es 

canvia, deixant un temps entre el canvi de president i el canvi de periodista a la delegació. Des 

de llavors, sempre que hi ha hagut eleccions s’ha canviat de periodista a l’any següent de les 

eleccions. Per aquest motius, la durada sol estar aproximadament sobre els 4 anys. 

 

 

 

                                                           
2 Només s’han posat les dades de l’inici de l’estada de Xesco Reverter, ja que encara es troba a 
Washington 
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Any 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

President 

EUA 

Ronald Reagan  George Bush Sr. Bill Clinton (1a legislatura) 

Any electoral No Sí No No No Sí No No No 

Corresponsal Martí Anglada Martí 

Anglada 

Joan Nogués 

Joan 

Nogués 

 

Any 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

President 

EUA 

Bill Clinton 

(1a 

legislatura) 

Bill Clinton (2a legislatura) George Bush Jr. (1a legislatura)  

Any electoral Sí No No No Sí No No No 

Corresponsal Joan 

Nogués 

Ramón Rovira Ramón 

Rovira 

Salvador Sala 

Ramón 

Rovira 

Salvador 

Sala 

 

Any 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

President 

EUA 

George 

Bush  Jr. (1a 

legislatura) 

George Bush (2a legislatura) Barack Obama (1a legislatura) 

Any electoral Sí No No No Sí No No No Sí 

Corresponsal Salvador 

Sala 

Salvador 

Sala 

Albert Elfa Albert 

Elfa 

Antoni Bassas 
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Albert Elfa Antoni 

Bassas 

Any 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

President 

EUA 

Barack Obama (2a legislatura) Donald Trump 

Any electoral No No No Sí No No 

Corresponsal Antoni 

Bassas 

Raquel Sans Raquel 

Sans 

Xesco 

Reverter 

Esteve 

Soler 

Xesco 

Reverter 

 

Al següent gràfic es pot comprovar que la majoria tenen un percentatge similar (entre el 10% i 

el 20%) pel que fa al total del temps de la corresponsalia. Amb les excepcions d’Esteve Soler (que 

feia una substitució) i Xesco Reverter (qui segueix exercint des de Washington a dia d’avui) la 

major part han tingut una durada similar, amb una petita diferència de Ramon Rovira i Joan 

Nogués que van ser-hi alguns mesos més que la resta.  La mitjana està sobre els 40 mesos 

(vindrien a ser 3 anys i 4 mesos). Al gràfic s’ha de tenir en compte que el 100% és el període de 

366 mesos ( 30 anys i 6 mesos). 

 

Font: Elaboració pròpia 

10%

20%

16%

14%

14%

12%

1%

11%
2%

Mesos a la corresponsalia

Martí Anglada Joan Nogués Ramón Rovira Salvador Sala Albert Elfa

Antoni Bassas Esteve Soler Raquel Sans Xesco Reverter
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Formació  

Tots els periodistes llistats tenen una formació específica en periodisme (Grau en Ciències de la 

Comunicació o Gran en Periodisme, titulacions equivalents). Per tant, no són professionals que 

vinguin d’altres branques del coneixement. Alguns d’ells tenen alguna altra titulació com Martí 

Anglada, que té la carrera de dret o Xesco Reverter que té un màster en Relacions Internacionals. 

En cap cas s’ha enviat a un professional que no tingues la formació de periodista, ja que és 

necessària per a treballar com a tal. 

Experiència prèvia 

La majoria de corresponsals han exercit com a tals abans d’estar a Washington. Periodistes com 

Martí Anglada (Líban, Roma), Albert Elfa (Orient Mitjà), Xesco Reverter (Londres), Esteve Soler 

(Orient Mitjà). Aquells que no havien estat corresponsals abans comptaven amb una dilatada 

experiència com a professionals de la informació, com ara l’Antoni Bassas (bàsicament a la ràdio, 

entre d’altres “El matí de Catalunya Ràdio”), la Raquel Sans (presentadora del Telenotícies) , el 

Ramon Rovira  o Salvador Sala portaven molts anys treballats com a periodistes en diferents 

seccions, la majoria d’aquests dins de la mateixa TV3. Al ser aquesta una de les corresponsalies 

estrella de la cadena,  és comprensible que només hi accedissin professionals que ja havien 

demostrat la seva vàlua a altres destinacions. O si més no, tenien una llarga experiència com a 

comunicadors ja fos a la mateixa redacció de la cadena o a algun altre mitjà. 

 A més a més, periodistes que ja havien treballat  de corresponsal també tenien llarga 

experiència a la secció d’Internacional, com Xesco Reverter, que havia estat cap d’Internacional 

o Albert Elfa, que havia estat molts anys de redactor a les seccions d’economia i societat. Això 

els hi aporta un bagatge extra, sumat en el cas del primer a l’experiència prèvia a Londres com 

a corresponsal.  

Experiència posterior 

Després d’haver estat a la capital nord-americana, només tres dels corresponsals han decidit 

continuar en una altra destinació (Salvador Sala a Bèlgica, Martí Anglada a Berlín i Brussel·les i 

Albert Elfa a Orient Mitjà i també a la capital belga) . La resta, han optat en la seva majoria per 

seguir a TV3, fent altres tasques (com és el cas de la Raquel Sans  com a presentadora del 

Telenotícies o Ramon Rovira com a cap d’informatius) o bé canviar de mitjà, com l’Antoni Bassas, 

que va incorporar al diari Ara, un nou projecte del qual en va formar part des de l’inici. L’únic 

que al finalitzar l’estada a Washington va optar per no seguir fent de periodista va ser Joan 

Nogués, que va canviar de professió. 
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Comparació context 

 

Hi ha diferents elements que han canviat la manera de treballar dels corresponsals, ja sigui pel 

context on havien de fer-ho o la situació de la pròpia cadena de televisió. Aquesta també està 

associada a la pròpia situació dels mitjans de comunicació, que viuen una crisis des de fa uns 

anys, agreujada per les dificultats econòmiques. També l’aparició d’Internet i posteriorment de 

les xarxes socials han suposat un punt d’inflexió per a la professió, canviant algunes de les rutines 

que la caracteritzen. El context polític també ha estat decisiu per a la realització de les tasques, 

per exemple la crisis humanitària de l’huracà Katrina o arran de l’aprovació de la Patriot Act. Han 

estat sigut èpoques de molta activitat informativa.  Una idea que sempre han hagut de tenir 

present tots és a qui es dirigeixen, i això és aquesta una dificultat afegida per al professional de 

la informació. S’ha de saber comunicar bé, ja que s’ha de dosificar la informació, de tal manera 

que sigui acceptable i digerible per al televident i procurar ser conscient del bagatge que té 

l’espectador. És un dels riscos del corresponsal, integrar-se massa a la societat que l’acull i 

perdre les referències que tenen els que estan veient per la televisió les peces que presenta. 

Per poder comparar el context i el paper del corresponsal s’utilitzarà el que han dit els diferents 

corresponsals entrevistats per a la realització del treball. Els entrevistats són: 

- Martí Anglada, va estar del 1987 al 1990. 

- Ramón Rovira,  a Washington entre el 1996 i el 2001. 

- Salvador Sala, corresponsal del 2001 al 2005.  

- Albert Elfa, va estar als Estats Units del 2005 al 2009. 

- Antoni Bassas, a la capital estatunidenca del 2009 al 2013. 

- Raquel Sans, a la corresponsalia de Washington del 2014 al 2017. 

- Xesco Reverter, des del 2017 corresponsal als Estats Units. 

 

Situació econòmica 

La corresponsalia de Washington és de les més cares de la cadena. L’any 2013 es van destinar 

6,7 milions d’euros a les diferents corresponsalies de la cadena, dels quals van destinar-se 

aproximadament mig milió a la delegació de la capital del país nord-americà. Actualment, es 

planteja la possibilitat de tancar-ne algunes (Rússia i Pequin) i la situació ja va obligar a eliminar 

la d’Amèrica Llatina. Tot i les retallades pressupostàries, TV3 protegia la delegació, atès que és 

una de les més importants de la cadena. El prestigi que atorga la cobertura des dels Estats Units 
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és important per als informatius, així que protegint les seves corresponsalies és possible 

assegurar cobrir les notícies més importants de l’actualitat a nivell mundial. 

En aquest context de dificultats econòmiques, els recursos han anat disminuint al llarg del 

temps. Martí Anglada, el primer dels corresponsals va poder realitzar molts viatges  per a la 

cobertura de les eleccions de George Bush pare (al 1988). També va poder viatjar per a fer 

reportatges, i això va fer possible que es mogués per diferents estats del país, entre ells Texas, 

Califòrnia o Oregon, allunyats físicament de la seu de TV3 als Estats Units.  

Aquesta manera de fer va estar funcionant fins a l’època del 2010 . A partir de llavors la 

necessitat de consumir menys recursos, donada la delicada situació de TV3, es va començar a 

limitar el número de desplaçaments. Se’n feien, però menys dels que es feien en èpoques 

anteriors. Això es pot explicar per la situació econòmica complexa del moment, que afecta a la 

cadena des de 2 vessants: la dels mitjans i la del país. En un moment de retallades i de reducció 

de la despesa pública, la televisió pública catalana pateix també una disminució dels recursos 

disponibles per a la seva activitat. És un moment també complicat per als mitjans de 

comunicació en general, cosa que dificulta la seva tasca com a informadors.  

El primer corresponsal que ho va notar va ser l’Antoni Bassas. En els seus primers moments allà 

no era així, però conforme va anar passant el temps algunes notícies que a priori era preferible 

fer-les sobre el terreny, es van acabar fent des de l’oficina. També van quedar descartats alguns 

reportatges pel mateix motiu. Tot i així, la cadena era conscient de la importància d’aquesta 

corresponsalia per als informatius i per aquest motiu va mantenir-la a pesar de les retallades 

pressupostàries.  

Aquells que han vingut al darrere han conviscut des del principi amb aquest condicionant. La 

Raquel Sans va arribar als Estats Units en una època de retallades pressupostàries, i això es 

traduïa en menys oportunitats per viatjar. Quan es considerava absolutament si que ho feia, 

com quan es va fer el reportatge sobre els votants de Trump, però menys que els mitjans d’altres 

països, com ara els francesos, holandesos o alemanys. Aquests disposen  de més recursos i per 

tant compten amb més ocasions de trepitjar el terreny, cosa imprescindible quan s’està de 

corresponsal a un país estranger. Poder comptar amb més peces suposa tenir un valor afegit 

més gran i és una manera de que l’audiència sigui més capaç d’entendre el context de la 

informació que rep del país presidit per Donald Trump. El background és allò que permet 

elaborar una informació amb més contingut que aquella que podria arribar per agència. 

Xesco Reverter també ha experimentat una situació similar, i durant la seva estada explica que 

està igual que la seva predecessora. Molts cops seria desitjable moure’s i explicar sobre el 
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terreny aquells esdeveniments que marquen l’actualitat nord-americana, però per motius 

pressupostaris no és possible. Entre cobrir des de la distància o fer-ho parlant amb els agents de 

l’actualitat és preferible fer-ho de la segona manera, ja que a més a més, es pot comprovar 

l’ambient que hi ha, l’atmosfera que es respira, es poden intercanviar opinions i en definitiva, 

obenir un testimoni real del que està passant. En cas contrari, seria molt semblant cobrir-ho des 

de l’oficina de Nova York o la de Sant Joan Despí, ja que es faria basant-se en informació 

provinent d’agències o d’altres mitjans. 

Ús d’Internet 

 

Internet ha suposat tota una revolució en el món de la comunicació i la feina de corresponsal 

també ha experimentat els seus efectes, tant des d’un punt vista positiu així com de negatiu. El 

seu ús es va estendre cap als 90, a pesar de que existia des dels anys 80. Ramón Rovira va ser el 

primer que el va arribar a utilitzar per treballar dels que van passar per Washington. Tot i que 

quan va arribar-hi era encara una xarxa amb molts errors i que no estava plenament 

desenvolupada, al final de la seva estada (2001) ja era una eina útil, ja que en aquell moment es 

van donar a conèixer per aquesta via molts documents de la CIA sobre les dictadures d’Amèrica 

Llatina.  

Tot i això, els grans mitjans eren encara poc presents a les xarxes. Encara que a partir de l’any 

2006 Facebook ja era públic i Twitter ja existia, les xarxes socials encara eren amb prou feines 

incipients. Durant l’època d’Albert Elfa (2005-2009) aquestes van començar a créixer, fins a ser 

prou rellevants com per ser decisives a les eleccions del 2008 (les que van portar a Obama a la 

Casa Blanca). Ell va ser el primer president dels Estat Units que va fer servir les xarxes socials 

activament durant les seves funcions com a mandatari del país nord-americà i durant la 

campanya electoral. Un element en comú del qual han parlat tots els corresponsals entrevistats 

que han estat a Washington és que Obama era usuari de les xarxes socials, però sempre era molt 

formal i institucional. Ell va ser qui va dur a terme fer la primera revolució a nivell de xarxes 

socials en campanya electoral. Per tant, era important que es fes un seguiment ampli del que es 

comentava a les xarxes socials per tal de poder veure per on avançava el debat polític.  

Aquesta necessitat d’estar connectat es va accentuar a partir de l’estada de la Raquel Sans, 

època en la que guanyaria Donald Trump. Encara que ja era necessari prestar atenció a les xarxes 

socials, a partir de la victòria del magnat novaiorquès això es va accentuar, fins al punt de fer 

necessari seguir el que comenta a Twitter. El president Trump utilitza aquesta xarxa social amb 

molta assiduïtat, i així com Obama era més moderat i tenia un equip de comunicació al darrere, 
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Trump és més partidari de tuitejar ell mateix. A més a més, abandonant el to del seu 

predecessor, que era més institucional, ell es més partidari d’anunciar mesures importants a 

través del seu perfil de Twitter (com per exemple el dia que arribarien els tres nord-americans 

que havien estat empresonats a Corea del Nord) o anunciar les seves guerres personals amb 

personatges públics dels Estats Units.  

Com que actualment al periodista no només se’l segueix per la televisió, si no també per les 

xarxes socials, el professional ha de ser constant també en aquest camp, no pot oblidar aquest 

aspecte perquè és una vessant més de la comunicació. 

L’atenció que ha de dedicar el periodista a les xarxes socials és més gran que la que havia de 

dedicar abans (entre el 2009 i el 2012). D’altra banda, ha d’evitar també dedicar-li massa estona, 

perquè és important que no es descuidi de trepitjar el terreny ni llegir més informació per 

contextualitzar.  

Les xarxes socials també han contribuït a un augment de les fonts d’informació, per la qual cosa 

es necessita més temps poder triar i descartar fonts, així com es necessita tenir ull per saber 

destriar-les. És més fàcil poder tenir accés a la informació, però l’excés d’informació pot ser 

contraproduent i accentua la necessitat de saber diferenciar el gra de la palla, ja que si no es tria 

bé, les peces no serien veraces o serien tendencioses. 

 

Enregistrament d’imatges 

Els Estats Units són un país molt televisiu, molt receptiu a aquest mitjà de comunicació. Aquesta 

afirmació és compartida per molts dels corresponsals de TV3 que han estat informant al país 

nord-americà. Això ja ho va constatar el primer dels corresponsals de la cadena que va anar a 

Washington, Martí Anglada.  En aquell moment (1987 – 1990) la televisió gaudia d’una gran 

popularitat al ser el gran mitjà de referència.  Això facilitava molt la informació al periodista, que 

podia entrevistar a la gent sense massa dificultats.  A més a més, no s’havien de demanar 

permisos per gravar als llocs, era fàcil enregistrar imatges en un lloc públic, sobretot si es 

comparava amb Europa, on es requerien permisos i es controlava el que es gravava. A més a 

més per enviar les imatges era més fàcil que a Europa, ja que gran part dels radiotransmissors 

eren de les televisions locals, totes tenien enllaç amb el satèl·lit. En canvi, en aquell moment, 

bona part dels països europeus tenien un monopoli estatal de la televisió, entre ells Espanya. 

Això dificultava la utilització d’aquests mitjans, ja que s’havia d’anar fins a la seu central de la 

televisió per poder utilitzar la connexió amb el satèl·lit.  



36 
 

Mentre hi havia l’excepcionalitat a Nova Orleans per la devastació de l’huracà Katrina, si que hi 

havia molt d’interès de la gent amb parlar amb els mitjans, per poder tenir veu. Cal destacar 

també que l’equip de TV3 era dels pocs que estava a la zona (conjuntament amb uns altres tres, 

dos d’americans i un de suec) ja que l’exèrcit americà havia tancat la zona.  

En els anys posterior aquesta obertura a la televisió es va mantenir, tot i que no de la mateixa 

manera. Com que el nord-americà és molt obert, està acostumat als mitjans de comunicació i 

no té vergonya a parlar amb els mitjans i fer un discurs elaborat sobre el tema que demani el 

periodista.  En els darrers anys a les grans metròpolis la població és més reticent a expressar-se, 

en canvi pel que fa a habitants de ciutats que surten de l’arquetip de Nova York o Washington 

els ciutadans, són més hospitalaris i tenen més ganes de parlar amb la premsa.  

No ser un mitjà americà o un mitjà conegut als Estats Units és un punt en contra en alguns casos 

però en d’altres pot ser favorable. Abans dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, Barcelona 

era menys coneguda que ara, i per tant, era més habitual que l’americà mitjà tingués problemes 

en saber d’on era el corresponsal. A partir de llavors Barcelona va ser una mica més coneguda, 

però de tota manera TV3 no era un mitjà a tenir en compte per als polítics dels EUA. Diversos 

periodistes expliquen que tenien problemes per trobar fonts, ja que els poders fàctics americans 

no estan interessats en mitjans estrangers  (al no tenir una audiència americana i no formar part 

dels seus votants potencials), i menys si no els coneixen. Per tant no es pot accedir a les fonts 

de primer nivell. 

Tot i això, la protecció de la llibertat de premsa està reconeguda a la Constitució, i per tant un 

periodista estranger pot arribar a tenir una acreditació per al Congrés i pot entrar allà a dintre i 

buscar congressistes per entrevistar-los. Tenir l’oportunitat d’utilitzar-los com a font és un gran 

avantatge, ja que poden donar el seu punt de vista o informació inaccessible per altres vies. 

Ser estranger actualment també té un avantatge que abans no existia. La polarització de la 

premsa amb la presidència actual, que marca als mitjans com a favorables a Trump o contraris 

al president republicà, ha afavorit que els mitjans estrangers siguin vistos com a “neutrals”, 

quedant fora de la guerra mediàtica enter partidaris i detractors del magnat americà. D’aquesta 

manera pot resultar més senzill que algú respongui a TV3, per restar al marge de les disputes 

que hi ha al país nord-americà. 

Dificultats 

Totes les destinacions tenen elements que fan més difícil la feina del corresponsal. Als Estats 

Units no hi ha censura o dificultat amb l’idioma. Però cada periodista ha explicat quina era la 
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més gran des del seu punt de vista. Els apunts que fan referència als obstacles econòmics ja 

s’han desenvolupat al seu propi apartat. 

La majoria estaven d’acord amb el fet que la dificultat que més complicava la seva feina era la 

poca importància de TV3 als EUA. En comparació, primer amb els mitjans estatunidencs (la 

Fox, la CNN, la ABC), i després amb mitjans de renom internacional (la BBC o The Guardian) 

TV3 no és coneguda pel públic nord-americà. Això impedeix que sigui tinguda en compte pels 

grans poders fàctics del país, encara que pugui gaudir del dret a la informació esmentat 

prèviament. Aquesta ha sigut al llarg de la història de la corresponsalia una de les grans 

dificultats afegides a la feina de periodista. 

Cal destacar també una dificultat que va mencionar Martí Anglada que és la necessitat de 

mantenir els referents necessaris per a poder informar als televidents. És un factor important a 

tenir en compte per al periodista, i quan es passa molt de temps a l’estranger es pot perdre els 

punts de referència de l’audiència, sobretot en un període en el qual no hi havia xarxes socials. 

Un periodista que també va parlar d’aquesta problemàtica va ser Salvador Sala. Ell no portava 

tants anys a l’estranger però el fet de que la seva estada fos tant política (ja que era un 

moment de gran activitat parlamentària) feia més difícil que pogués contextualitzar els fets a 

una audiència que no tenia el mateix background que el periodista. 

Els dos últims corresponsals (Raquel Sans i Xesco Reverter) han explicat la doble vessant de les 

xarxes socials actualment (avantatge i inconvenient al mateix temps), sent important destacar 

la necessitat permanent de consulta a les xarxes socials, especialment a partir de l’elecció de 

Donald Trump. Això ha comportat també una tendència a la tendenciositat dels mitjans. 

Aquest fet que complica la vida al corresponsal ja que ha de mirar i contrastar amb molta més 

atenció, ja que ha de saber llegir bé els mitjans de comunicació americans per poder donar un 

bon context a la informació i no incloure dades esbiaixades, tendencioses o que no siguin 

veritat perquè llavors no s’estaria oferint informació rigorosa a l’espectador. Per tant, afegida a 

la contrastació que ha de fer el corresponsal, s’afegeix una doble comprovació que ocupa part 

del temps del periodista i l’obliga a assegurar-se que allò que està enviant a la cadena sigui 

veraç i com més objectiu millor. 

Futur corresponsals 

El que tots apunten és que és necessari que la figura del periodista segueixi existint. Informar 

des de la redacció del que passa a l’exterior no deixa de ser fred, i impersonal. El corresponsal 

és molt important per al mitjà, pel prestigi que li atorga la seva firma. D’aquesta manera es 

poden distingir els mitjans els uns dels altres. Tenir-ne en plantilla és important la interpretació 
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que pugui afavorir una millor contextualització i comprensió dels esdeveniments noticiables per 

al televident. 

Essencialment no canviarà la professió. Ha de ser un periodista amb coneixements amplis sobre 

el país des del qual informa, ser capaç de saber llegir el que passa, interpretar-ho i narrar-ho a 

la seva audiència de manera que aquesta pugui comprendre-ho.  

Alguns periodistes han apuntat que l’increment dels periodistes freelance no s’aturarà, i anirà 

en augment en el futur, per la qual cosa el corresponsal viurà unes condicions laborals pitjors 

que les actuals (a l’any 2017 el 26,8% dels periodistes eren freelance i gairebé la meitat cobren 

menys de 1000 euros al mes).  El model del periodista que treballa a l’estranger sota el segell 

d’un gran mitjà que el cobreix decreix. El sistema fins ara present pateix una crisis (afegida a 

l’econòmica i la dels mitjans en general) especialment pel que fa als mitjans escrits, que a més a 

més dels problemes que genera en general tenir una corresponsalia tenen el gran desavantatge 

del decalatge de temps, ja que quan presenten la informació ja no és de rigorosa actualitat. 

També és recurrent que es faci èmfasi al paper de les xarxes socials, que han vingut per quedar-

se a la feina de periodista. Els corresponsals hauran de ser-hi presents i hauran de ser conscients 

de la necessitat de conèixer de què es parla en elles i seguir als principals agents polítics també 

a través de les xarxes socials com Twitter o Facebook. Tot i l’increment d’informació a la que 

tindrà accés, sempre hauria de trobar moments de pausa que li permetin reflexionar sobre el 

que ha d’escriure i poder també descartar les fake news  que abunden a la xarxa.  

Com ja s’ha dit en altres apartats, el periodista que desitgi treballar en aquest camp tindrà un 

gran número de fonts variades on consultar l’actualitat, amb la dificultat afegida de que tindrà 

molta informació a l’abast, però no temps per poder consultar-ho tot en profunditat. Per tant, 

una gran virtut per a ell serà la capacitat de discernir què és veraç o interessant i què no, 

contrastar-ho i fer un relat en conseqüència per a informar al televident que sigui comprensible 

i d’utilitat per a ell. 
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Conclusions 

 

A partir de la informació recollida a través de les entrevistes i el marc teòric s’han pogut veure 

al llarg de la realització del treball alguns canvis pel què fa al paper del corresponsal al llarg de 

la història de TV3 a Washington. L’essència s’ha mantingut igual, perquè el que distingeix al 

corresponsal és: informar des de l’estranger, contextualitzant, aprofitant els recursos dels que 

es disposen, utilitzar les fonts que es puguin fer servir per a tal i explicar-ho a l’audiència de 

manera que ho pugui entendre, sent conscients dels referents que tenen els televidents. 

D’aquesta manera es farà una feina útil que personalitzi la informació i doti als informatius del 

mitjà de prestigi.  

La corresponsalia és una de les múltiples que té la cadena al llarg del planeta. Aquesta són una 

de les bases d’uns informatius potents, capaços d’informar del que succeeix per no dependre de 

la informació de les agències i mantenir el públic informat des d’una òptica personalitzada per 

a ells. Són vitals per a uns informatius de prestigi, ja que el corresponsal és una firma que permet 

diferenciar un mitjà d’un altre i distingir-lo entre la competència ferotge que existeix avui en dia 

amb l’augment del número de mitjans i amb la fragmentació de les audiències.  

El perfil del periodista que treballa a l’estranger no ha variat, ja que com la plantilla de la cadena 

no ha experimentat renovació en els darrers, a diferència d’altres mitjans, el periodista enviat 

sol respondre a l’arquetip d’home vora els quaranta anys, amb àmplia experiència a altres 

destinacions o amb molts anys treballats als mitjans i que posteriorment segueix treballant en 

el sector, en alguns casos en un altre mitjà. Ha estat aproximadament uns quatre anys allà i 

marxa al cap d’uns mesos de la presa de possessió del nou president ( o de la reelecció de 

l’anterior), i en cap cas li manca la formació de periodista. En alguns casos hi ha formació extra 

però no és el més comú. Al contrari que altres que opten per enviar a professionals de la 

informació més joves (per la seva facilitat per moure’s al tenir una major disponibilitat familiar i 

personal) , el perfil s’ha mantingut similar al llarg dels 30 anys de la corresponsalia americana. 

El seu paper tampoc ha estat diferent, si bé la seva manera de treballar ha variat en funció del 

context en el qual li hagi tocat treballar. Això ha vingut influït tant pel context econòmic de la 

cadena,  que ha donat màniga ampla en alguns casos però més endavant s’ha vist obligat a donar 

menys recursos i per tant cobrir menys temes o fer-ho d’una manera més austera. Aquesta 

tendència a la baixa dels recursos utilitzats pels mitjans està relacionada amb l’augment dels 

freelance que TV3 de moment no utilitza de forma generalitzada tot i que sí que ho ha fet servir 

en alguns casos excepcionals, com és el cas d’alguns corresponsals d’altres destinacions com 
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Sergi Vicente (antic corresponsal a la Xina). En el futur és possible que això sigui més habitual a 

la cadena, ja que és una tendència cada cop més habitual. Com que per mantenir uns informatius 

de renom un mitjà generalista necessita seguir tenint periodistes que informin des de l’exterior, 

aquesta podria ser una sortida a la política d’austeritat de la cadena. 

On si  que el corresponsal ha canviat les seves funcions i tasques és en l’aspecte de les xarxes 

socials i Internet, ja que ha sigut necessari que s’adoptin com a eina fonamental de treball. Per 

tant en aquest aspecte sí que es pot veure un canvi en el paper del periodista, que segueix sent 

un filtre d’informació per al mitjà de comunicació. Això suposa a la vegada un repte i una 

dificultat afegida. Augmenta el nombre de fonts disponibles, així que es té accés a més varietat 

informativa però a la vegada és més complicat destriar allò que és útil i de confiança i allò que 

no ho és.   

Estats Units, a diferència d’altres països com ara Rússia no han viscut grans canvis en el règim 

polític. Això es reflecteix en com afecta el context del país a l’activitat periodística, mantenint 

unes constants durant els trenta anys de la corresponsalia a Washington. Una d’elles és el 

desconeixement de la cadena, en comparació especialment als mitjans propis dels Estats Units 

i altres mitjans més coneguts a nivell internacional com podrien ser TV5 Monde (França) o la 

BBC. Si bé per algunes peces no té importància perquè la societat americana és oberta i 

extravertida a l’àmbit televisiu, per accedir a fonts de primer nivell si que es un problema, ja que 

els mitjans com TV3 no compten per als poders nord-americans. Això es deu al fet que només 

tenen presents grans mitjans o mitjans nord-americans, ja que no són referència per a ells i no 

són possibles votants per a ells, i per tant, no consideren gastar temps en ells. 

Tot i això, si que ofereixen facilitats per gravar imatges al carrer i acreditacions perquè els 

periodistes tinguin lliure accés al Congrés perquè són un país que contempla la protecció a la 

premsa a la pròpia Constitució. Això és un punt favorable per al corresponsal, que en altres 

països ha de demanar múltiples permisos per poder enregistrar imatges al carrer o d’intentar 

esquivar la censura, especialment en països allà on no es respecten els drets democràtics.  

La Patriot Act ha sigut també un punt d’inflexió per a l’exercici de l’activitat periodística, ja que 

la seva aplicació després de l’atemptat de les Torres Bessones ha comportat una disminució de 

les llibertats i un retrocés democràtic per al país nord-americà. Va ser un moment de molt 

moviment polític i va ser un temps d’anar i tornar de Washington a Nova York, per la qual cosa 

va haver-hi menys cobertura d’altres temes que també eren d’interès per a l’audiència catalana. 

Per tant es pot arribar a la conlcusió que el paper del corresponsal televisiu no ha patit uns grans 

canvis al llarg dels trenta anys objecte d’estudi, pels motius que ja s’han concretat, sinó que ha 
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mantingut unes línies generals que només han canviat lleugerament pel pas del temps. El que 

podria modificar-se al llarg dels propers anys doncs, està estretament relacionats amb l’impuls 

de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre elles les xarxes socials. El que si que 

esdevindria diferent en un futur és la relació entre treballador i empresa de comunicació, però 

com ja s’ha especificat, és una tendència generalitzada que no canviaria la manera de fer del 

periodista. Això seria així, encara que suposarà un empitjorament de les seves condicions 

laborals, ja que rebrà un salari variable que no li podria donar una estabilitat econòmica, i a més 

a més, sense comptar amb el suport del mitjà de comunicació.  
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Annexos 
Una part vital del treball són les entrevistes.  

Annex 1: Entrevista Martí Anglada (30/5/2017) 

 

- (...) 

- ....el pressupost ho va permetre, i ho va permetre perquè s’havia de pagar a 

Washington en aquella època eren molt cars els satèl·lits, ara això ha canviat radicalment però 

a aquella època agafar 10 minuts en un satèl·lit costava molts diners i per això es va haver 

d’esperar una mica, no es va poder fer al principi i per això es va aconseguir  fer l’any 87. Les 

transmissions eren totes via satèl·lit i per tant, en aquella època, eren totes cares. Ara 

continuen les connexions via satèl·lit i sempre tenen un preu però ara s’ha normalitzat 

moltíssim això. Hi ha molta més competència. Ha canviat això: el món de les comunicacions del 

87 al 2017 ha canviat, hi ha 30 anys de diferència, hi ha hagut una revolució total, apart de que 

ara, si vols, ara, actualment, pots utilitzar el satèl·lit per les connexions en directe o pot fer-ho 

via internet. Es a dir, actualment es poden enviar les peces per internet i això ho ha abaratit 

moltíssim. Enviar material audiovisual per internet al principi era molt lent, d’acord, però ha 

anat millorant i millorant a partir dels anys 90 i actualment és la manera més fàcil i més barata 

d’enviar coses. És molt barat  i ràpid. I no té comparació amb el d’abans. Pots demanar alguns 

satèl·lits ara  per fer alguns directes. També hi ha molts més satèl·lits i més competència. Ha 

canviat radicalment. En aquella època, els anys 80, els satèl·lits eren una primícia i ara, ja et 

dic, és el pa de cada dia, superats per internet. 

 

- Llavors, abans que hi hagués la corresponsalia, per informar-se dels Estats Units es 

tirava només d’agència? 

 

 

No, abans que hi hagués la corresponsalia, es tirava d’agència i de free-lance. Hi havia hagut 

alguns mesos un free-lance a Washington però que enviava una cosa al mes diguem...li 

demanaven alguna cosa per fer però no hi havia diners per fer una corresponsalia amb feina 

diària, diguem-ho així... Llavors es feia agència, sobretot agències, jo et diria que el 95 per cent 

era agència i es feia de tant en tant alguna cosa d’un free-lance per a què tingués un toc més 

personal i més, diguem, català.  

 

- I què és el que més recordes d’aquella primera experiència als Estats Units? 
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Bé, jo vaig estar 4 anys als Estats Units, del 87 al 90 i vaig coincidir amb dos presidents, que 

també vaig agafar unes eleccions, un any electoral que va ser l’any 88. Vaig agafar el final de la 

presidència de Ronald Reagan i el principi de la de George Bush pare, no ens equivoquem, que 

va haver-hi un altre president a partir de l’any 2001 que va ser Geroge Bush fill. Jo parlo del 

pare que va ser president només 4 anys. I aquest va ser-ho del 89 fins al 93. No del 89 al 92. 

Que va ser succeït per Bill Clinton. Què recordo de l’any electoral? Recordo moltes coses 

d’aquella època, però el que recordo més, amb més claredat, més memòria i més detall, inclús 

amb més il·lusió, és l’any electoral que vam fer a partir del gener, amb el fred que feia a Iowa, 

des de que fan els càlculs d’Iowa quan comença l’any fins que al novembre voten, allò va ser 

un no parar, un no parar d’anar amunt i avall pels Estats Units, no vam parar. Viatjàvem molt 

en aquella època, més que es viatja ara, viatjàvem més amunt i avall. L’accés a imatges que no 

fossin nostres era més difícil que ara en aquella època...ara tenim imatges per tot arreu, les 

que vulguis, a Barcelona també. Per tant, es poden fer coses a Washington, Nova York, tenen 

més monopoli i en canvi coses que passen a altres llocs d’Estats Units es poden donar imatges 

d’agència que en tenim totes les que vulguem. A aquella època havíem de viatjar més. Molt 

sovint si no les feies tu no arribaven a Barcelona, i per això ens movíem molt. I en any electoral 

vam treballar molt. Jo recordo haver treballar, treballar eh?, en 35 dels 50 estats. És a dir, vaig 

estar treballant, produint imatges i enviant-hi coses des de 35 estats. Vull dir que ens vam 

moure molt. Jo en conec més eh?, com a curiositat personal que va ser després, d’una manera 

més informal, diguem per curiositat personal, n’he conegut més però treballant en vaig estar a 

35. I no parava, durant l’any electoral va ser una apoteosi perquè ja et dic, vam anar a tot 

arreu. Tot arreu on s’havia d’anar: on hi havia primàries, a Califòrnia, al sud, ens vam passejar 

per tots els estats del sud...Al començament va ser molt dur, al gener i febrer a New 

Hampshire, tots glaçats, feia molt fred, molt fred. Recordo al gener i febrer que vam passar 

molt i molt fred perquè anàvem seguint els candidats, fèiem mítings amb els candidats... La 

campanya electoral americana és molt apassionant, perquè a més aquí des d’Europa es veuen 

els grans mítings, les convencions, però després hi ha una feina que és cada setmana que van 

poble a poble. Quan hi ha les primàries, que és la democràcia més capil·lar i que arriba més al 

ciutadà, les primàries es passegen poble a poble, i van al poblet més petit i, és a dir, es 

treballa..... Actualment, es gasten encara més diners en publicitat en televisió, tothom vol 

estar a les pantalles de totes les cases, però a aquella època eren potser no tan voluminós, tot i 

que era molt important, però també era molt important el porta a porta. Ara també ho ha de 

ser, els Estats Units potser ara gasten més diners en publicitat i en televisió però continuen 

fent el porta a porta, i el club a club , i d’associació en associació, és a dir,  són molt capil·lars i 

és molt bo de seguir-los, te’n dones compte del respecte al ciutadà, arribar a tots els ciutadans, 

un per un,....de vegades no ens en fem càrrec com de dinàmica i profunda és la democràcia als 

Estats Units, no?....I una manera de viure-ho és precisament fer un any electoral. Tornes a 

enganxar amb els candidats, ara amb un, ara amb l’altre, i vam anar fent estats i va ser 

realment un any ....La culminació va ser a l’estiu les convencions. El que millor jo recordo de les 

convencions és la música. Aquesta fanfàrria nord-americana  és el millor del millor i de la més 

variada...és realment memorable. Recordo que vaig fer una de les convencions a Atlanta i 

l’altra a Nova Orleans... I el que recordo millor és la varietat musical que era extraordinària, 

sempre i quan t’agradi la música de banda, la música de circ, la música de carrer, la música de 

desfilada diguem, que és la música de les convencions. I després ja va venir la campanya. A la 

campanya et fan anar com una pilota amunt i avall perquè nosaltres també procuràvem seguir, 
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una setmana un, una altra setmana l’altre, perquè ara ja només eren dos: en Bush i en Michael 

Dukakis que era el candidat demòcrata. Els vam seguir tots dos fins al novembre. Era el més 

apassionant. Jo cobria no només els Estats Units, jo recordo molt algun desastre natural, un 

huracà, crec que es deia Andrew, però no posaria la mà al foc, que ens va fer passar uns 

moments molt delicats i molt difícils. Vam anar seguint al fons de  l’huracà que estava a les 

Carolines, ara no sé si a Carolina del Sud o Carolina del Nord, i després vam anant-lo seguint 

cap a l’interior, vam anar a parar a Texas em sembla...seguint l’huracà i els tornados. Home les 

catàstrofes naturals als Estats Units són molt espectaculars i n’hi ha moltes, és una cosa que a 

Europa no ens acabem de fer el càrrec i a més a Estats Units ha estat sempre així... no és el 

canvi climàtic, és molt anterior. Els huracans és un clàssic allà. I després recordo també altres 

coses d’Estats Units. Califòrnia em va agradar molt: hi vaig anar a fer reportatges als parcs 

eòlics, vaig anar a un pas on passa de la costa de San Francisco a la Vall de San Joaquín, que és 

la gran zona agrícola de l’interior de Califòrnia, allà hi havia unes instal·lacions eòliques que 

llavors a Europa no n’havia vis mai cap encara. I jo el primer gran parc eòlic que vaig veure va 

ser aquell en aquell pas de la Vall de San Joaquín que és on hi ha Sacramento. També recordo 

els reportatges que vaig fer de les valls de les vinyes, a la zona vinícola de Sant Rosa. Recordo 

també uns reportatges que vam fer al nord, tocant a Oregón , allà és la zona que produeixen la 

marihuana, que ja l’han despenalitzada a Oregón i Califòrnia perquè aquella zona, sobretot 

Oregón , és una zona de producció de marihuana de primera, que produeixen una varietat 

anomenada “sin semillas” que és considerada de les millors i en aquella època no estava 

despenalitzat i vam anar a fer un reportatge amb la policia de com anaven els helicòpters i 

perseguien els llocs on cultivaven marihuana però que la cultivaven per tot arreu. Una cosa 

que va ser molt espectacular. Després ja van despenalitzar-ho  i ara és un gran lloc 

d’exportació de marihuana de molta qualitat. I jo recordo molt els reportatges de Califòrnia 

que eren molt bons. Vaig disfrutar molt fent reportatges allà. I després també coses fora 

d’Estats Units cobríem Canadà i Centre-Amèrica. Al Canadà vaig fer coses boniques a 

Vancouver, a Mont-Real...però el que va donar molta feina va ser, curiosament, Centre-

Amèrica i en concret el que ens va donar molta feina va ser Nicaragua, però primer va ser 

Panamà. A Panamà hi havia un dictador que es deia Noriega i que va acabar que el van 

expulsar els americans. El Noriega es dedicava al narcotràfic. Aquest home està empresonat a 

França actualment. Ha passat molt anys a la presó de Miami però el van extradir a França. 

L’època final del Noriega ens va enganxar a nosaltres, i cada dos per tres hi havia moviment 

allà i havíem d’agafar i anar a Panamà. Allà tot era difícil, des d’entrar, que posaven mil 

pegues, després disparaven, era una mica el que passa ara a Veneçuela, disparaven 

franctiradors, la policia disparava amb balins,...recordo ens vam comprar en aquella època a 

Washington, a una botiga d’instruments militars vam comprar unes màscares de gas per poder 

anar a les manifestacions i poder suportar els gasos lacrimògens. I això va ser bastant dur amb 

el Noriega, a Panamà. Per entrar vam haver d’anar a Costa Rica i passar per la frontera de terra 

que havíem de passar gairebé camuflats  i no per la frontera oficial...era molt, molt complicat 

allò però també en tinc una gran memòria. I després també hi ha Nicaragua. Va ser al final dels 

sandinistes, hi va haver les eleccions, això va ser l’any 90, les eleccions de febrer o març del 90 

que van perdre els sandinistes. Jo personalment els sandinistes com que els havia anat seguint 

abans com a corresponsal de La Vanguardia, m’havien enviat quan la victòria de la revolució 

dels sandinistes l’any 79 , vaig estar l’any 80 pel primer aniversari, amb la qual cosa jo havia 

estat seguint el tema i vaig viure el final també a les eleccions de l’any 90. I vaig transmetre per 

TV3 i tot això des Washington. Jo només recordo, això la meva dona ho va dir, que havia estat, 

quan vam marxar em va dir,  de cada tres dies que has estat aquí has estat un dia viatjant. Això 

vol dir que en 3 anys, 4 anys ....de cada 3 anys un any viatjant, i de cada tres mesos un mes 
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viatjant. Això era per veure el ritme de la vida que portàvem. Viatjar volia dir pels Estats Units 

que és immens, no? Per tant és una memòria molt viatgera. També he de dir que recordo els 

Estats Units com el primer lloc on vaig treballar a gust. A gust tècnicament vull dir. Perquè la 

televisió a Estats Units a aquella època, deixant de banda 2001, els atemptats de les Torres 

Bessones, per tant hi havia un sentiment de tranquil·litat, no se sabia el que era un atemptat 

terrorista, no? I per tant la gent vivia i quan veien una càmera de televisió, no sé ara com deu 

ser, però a aquella època quan veia una càmera de televisió ja somreia. Mai ningú no et deia 

que no. I mai permisos per entrar als llocs, però ja et dic això era abans del atemptats 

terroristes i ningú et demanava, podies entrar.... per agafar imatges, ningú et demanava 

podies entrar on volguessis i només havies de comunicar-ho, mai ningú et deia que no. Alguns 

no havies ni de demanar permís. Era un món tan de portes obertes per a la televisió. Era un 

país Estats Units ple de canals de televisió per tot arreu i la televisió forma part del dia a dia i 

tothom veu una càmera i una porta se t’obria. Era porta oberta. Això.... jo havia treballat a TV3 

a Madrid, imagina’t... a Madrid a l’any 84 i principi del 85, jo sabia les dificultats enormes que 

hi havia, i a Europa en general. Tot eren permisos i controls en aquella època mentre que als 

Estats Units tenies unes enormes, per exemple, el sistema de televisió a Europa en aquella 

època encara tenien molts països monopolis estatals, que és el cas espanyol, no hi havia 

televisions privades, fins el 87 no n’hi va haver, per tant jo estava al 84 a Madrid amb TV3, 

doncs només hi havia Televisión Española i s’ha acabat. Llavors tenien el monopoli de tots els 

transmissors, per enviar unes imatges havia de ser amb el permís de TVE i si no volien no les 

enviaves, que ens va passar durant tot l’any 84 que no podíem i les vam enviar a través de 

passatgers del Pont aeri. Per tant, tot això, ....arribes als Estats Units i allò era un 

món...semblava pensat per a la televisió. És a dir, a tot arreu hi havia serveis locals, anessis on 

anessis allò seguint tornados o el que fos, anessis on anessis hi havia una televisió local que 

tenia enllaç amb satèl·lit, que això era una benedicció, et donava unes possibilitats, una 

mobilitat...a Europa havies d’anar a les centrals de les televisions, allà podies anar a qualsevol 

poble que hi havia l’emissora local de televisió que et feien pujar la senyal al satèl·lit. Això era 

una meravella. Això i les portes obertes de la gent i el somriure quan veien una càmera, això 

era mitja vida. És a dir, jo recordo que vaig treballar molt a gust en el sentit de la feina. També 

a Europa era molt interessant. Em refereixo a les facilitats logístiques i que és una cosa que en 

televisió s’agraeix moltíssim, molt. I més en aquella època en què tot era més difícil. La facilitat 

de la feina en termes relatius, és clar, si ho compares amb ara allò era com molt complicat 

perquè havies d’anar a buscar la televisió local, ara només que agafis un enllaç d’internet, però 

tot i això, en aquell moment era com entrar en un món de la facilitat per les telecomunicacions 

que era molt d’agrair, per tant això és un gran record que tinc també. 

 

- Però ser un mitjà estranger tancava portes a l’hora de treballar en una informació o és 

el que dius tu que sempre et rebien amb un somriure? 

 

 

Veuràs, en aquella època encara no hi havia hagut els JJOO de Barcelona, ho dic perquè 

entendràs de seguida perquè t’ho dic això.... Els JJOO de Barcelona van ser al 92, com tu saps 

molt bé, i això era anterior, per tant la gent no sabia on era Barcelona ni sabia on era 

Catalunya, eh? No hi havia hagut les manifestacions de cada 11 de setembre que surten a les 

portades de tots els diaris americans. Llavors no hi havia res de tot això ni JJOO,... per tant, 
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evidentment, la gent no sabia, geografia en saben poc allà, estudien els rius americans, el 

Mississipí, el Missouri, és a dir, ells no... de geografia en saben l’americana i poca cosa més. 

Amb la qual cosa, a ells Barcelona i Catalunya no els hi deia res. I quan tu hi anaves et deien “I 

vostè d’on és?” “Jo vins aquí a fer una entrevista, a agafar unes imatges...” “I vostè d’on és?” 

“De Catalunya” feien una cara.....”De Barcelona” “Ah, Barcelona, això és Venezuela”... O sigui 

ells no et situaven en absolut o et situaven a Amèrica llatina. Llavors tu els hi deies “Això és a 

Europa” “Ah, ah, well well” No s’havien de posar a estudiar la geografia universal ara...”Quin 

mercat tenen vostès?” Sempre acabava així la conversa. Tu feies un assaig d’intentar explicar 

d’on eres i quan veies que no ...perdó, sempre hi havia dignes excepcions, gent que coneixia 

perfectament Barcelona i Catalunya, però això eren les excepcions. Però el més normal era 

que no sabessin ni on era Espanya eh? Perquè si deies Espanya et deien “Ah sí, Amèrica 

llatina...”Aleshores segur que et col·locaven a Amèrica llatina, amb la qual cosa a ells 

no...s’adonaven que no se’n sortien i deien “A veure, quin mercat tens?” Això era la pregunta. 

”Quin mercat tens?” Perquè a Estats Units les televisions més que si ets estranger o no, això no 

els importava, el que importava era el mercat. El mercat vol dir el teu potencial d’audiència i és 

el que es té en compte als Estats Units per la publicitat. Llavors les emissores totes són locals 

perquè saps que les grans cadenes la NBC, la CBS, la ABC són federacions de cadenes locals i 

les cadenes locals són com uns serveis comuns que els donen les emissores que són les locals i 

les locals són les que administren la publicitat i que connecten amb l’informatiu de tot Estats 

Units, connecten amb la ABC perquè són de la xarxa ABC o de la xarxa NBC o la xarxa CBS o de 

la xarxa FOX o el que sigui. Aleshores ells, per tant, per mesurar cada cadena...ja dic que per 

ells Barcelona és una cadena el que ells en diuen local, no? “Quin mercat tenen vostès?”  I 

llavors en aquella època, que se’ns veia al País Valencià i a les Illes Balears, nosaltres teníem 

una audiència potencial de 10 milions de persones, és a dir,  que era la nostra audiència en 

termes de publicitat.  Per tant jo, ràpidament, quan em deien “Quin mercat teniu?” deia “10 

milions”. “Ah! Com Chicago!” Les locals de Chicago tenien el mateix mercat que nosaltres. I de 

seguida ens col·locaven en el rànquing americà i com és un bon mercat 10 milions per a ells , 

perquè imagina com a Chicago imagina  la de cadenes locals que hi ha a Fènix, Arizona  o a 

New Orleans o a San Antonio, Texas, és a dir, que són gent que poden tenir mercats de 2-3 

milions de persones. En canvi, tu arribaves i deies un mercat de 10 milions et col·locava a la 

part molt alta del rànquing de les estacions de televisió americanes. I això era molt bo. Un cop 

els deies el mercat et col·locaven cap a dalt et tractaven amb més deferència perquè eres una 

televisió important perquè tenies 10 milions de potencials ciutadans d’audiència. Que fossin 

estrangers o no, això no  els importava gaire. Ells tenien una visió del món... per ells el món era 

els Estats Units, el centre i la resta era com un gran continu. És a dir que no, això no els 

importava massa. Ells el que havien de fer era avaluar-te, quina dimensió tenies i quan tenien 

la teva dimensió et tractaven com corresponia. Tot i que jo no tenia cap problema, cap ni un. 

Sí, sí, és extraordinari dir-ho però no en tenia cap ni un perquè un cop aprenies com t’havies 

de presentar i quines eren les dades que els interessaven tenies les portes obertes sempre, 

sempre. Era una cosa....Ja t’ho he dit abans, nosaltres teníem, l’equip meu i també tota 

Barcelona teníem als Estats Units el lloc , era car, però el lloc on teníem més facilitats per 

treballar. 

 

- En general, quina trobes que és la major dificultat per informar des de l’estranger? 
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La major dificultat per informar des de l’estranger és que tu has d’estar sempre en el cap de la 

persona que t’escolta des de casa, estem parlant de televisió, o si és un diari de qui et llegeix, 

perquè jo vaig estar treballant també en diaris, eh? A La Vanguardia , on vaig estar 12 anys. 

Però tu has de fer un esforç i estar al cap del teu lector o  al cap del ciutadà que mira la 

televisió. S’ha de tenir, saber quins punts claus de comprensió té ell en el cap perquè sobretot 

el periodista ha de ser un comunicador. Sobretot ha de comunicar bé. És a dir, no n’hi ha prou 

amb conèixer, que també, molt bé tots els detalls de la informació sinó que has de saber 

comunicar-la bé, explicar-la bé. I què vol dir això? Vol dir que el que t’escolta t’entengui. I per a 

que t’entengui tu has de tenir una idea clara de quins referents té. Del que tu estàs parlant 

quin grau d’informació en té. Perquè ell pugui....t’has de posar en el seu lloc, per a que ell et 

pugui entendre. I parlar d’una manera, i amb una dosificació d’informació que sigui acceptable 

i digerible i assimilable i comprensible per part del que t’escolta ho exigeix. I això és un bon 

punt d’informació amb el que passa a casa. És a dir quan tu estàs a fora, ara això és molt fàcil 

actualment, això amb internet és molt fàcil informar-se, es pot estar tan ben informat vivint a 

Paris com vivint a Barcelona. Això és el que està passant a Catalunya, o el que passa a 

Barcelona mateix, o a Girona, pots estar, pots mirar les webs on vulguis, els diaris...és a dir, 

pots.. tot això ara és molt fàcil de fer, però és una obligació això perquè, és a dir, a aquella 

època com que no hi havia, era l’època pre-internet, doncs era més complicat. Hi havia canals, 

llavors eren els anys 80, van néixer els canals 24 hores hi havia la CNN i la  BBC però, és clar, 

aquests no informaven de Catalunya i Barcelona, amb la qual cosa tu podies tenir una idea 

d’Europa, una idea ....però una idea d’Europa una mica anglosaxona, diguem-ho així, tampoc hi 

havia France 24h, a França el 24 hores no existien tampoc encara, no existia cap canal de 24 

hores a Itàlia,...només hi havia CNN i BBC, amb la qual cosa tot es feia una mica...per exemple 

la cadena aquesta de noticies que té, que fa ara la UE tampoc existia....és a dir, no hi havia 

problemes podies aconseguir un cert bon grau d’informació...els països són molt egocèntrics 

quan informen, això passa també en català i no ens donem compte, però a un diari hi ha 

quatre pàgines d’internacional si n’hi ha moltes, la resta són totes informació, diguem-ne, local 

que pot ser de política catalana, espanyola, l’economia, ...tot això és el món local, esports, a 

esports també hi ha coses d’internacional però, és a dir que, de fet, d’internacional no donem 

massa tot i els titulars dels diaris que sempre en donen més que n’hi ha que només donen una 

pàgina... és a dir, que donem poc i als Estats Units tres quarts del mateix amb la qual cosa la 

informació de diaris sobre Europa era petita perquè també en aquesta pàgina hi entra Àsia, hi 

entra Amèrica del sud, és a dir, que hi ha informació d’Europa, molt poqueta, i de Catalunya, 

Barcelona  i Espanya en general, era molt inexistent, molt inexistent. Amb la qual cosa, la 

informació que tu necessites saber que té el lector o el oient al cap, què és el que 

informativament considera...si has de fer alguna metàfora o algun exemple, ha de tenir molt 

present quin és el panorama d’actualitat que té el que t’escolta o que té al davant seu per fer-

te entendre fàcilment. I això, tota aquesta feina es feia difícil, és clar. Era en el passat una de 

les dificultats d’un corresponsal estranger per estar, com dic jo, en sintonia amb el que exigeix 

qui t’escolta. Que s’ha d’estar en sintonia. I era molt difícil en aquella època, i requeria un gran 

esforç perquè aconseguies tenir una bona informació però sempre amb retard. Mai 

aconseguies un estat com el d’ara, en què aconsegueixes estar al dia de les coses al minut, 

estiguis on estiguis. Això ha canviat radicalment. Ara és molt més fàcil estar en sintonia amb el 

que t’escolta o llegeix. 

 

- I com creus que poden canviar les maneres de fer dels corresponsals en els propers 

anys? Hi haurà corresponsals en el futur tal i com són ara o com pot evolucionar això? 
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Home, corresponsals sempre n’hi haurà sempre perquè els mitjans de comunicació volen 

personalitzar-se, s’han de distingir els uns dels altres, és a dir, això forma part...el mitjà de 

comunicació és un ser viu i els éssers vius s’han de diferenciar. No només posant-se un nom 

diferent, sinó que els continguts han de ser diferents. I els continguts com els diferencien les 

televisions, els diaris, les agències?...Tots s’han de diferenciar i  diferenciar-se vol dir que ha de 

tenir uns continguts més fets a mida, el més a mida possible i això només s’aconsegueix en la 

informació internacional amb corresponsals. Jo afegiria amb bons corresponsals. Perquè un 

corresponsal que et faci el mateix que l’agència no és un bon corresponsal. (...) Et permet 

posar una firma. Posar una firma que porta unes idees però no estem parlant d’això. Això seria 

un mal corresponsal. Un bon corresponsal no és igual que la agència sinó que hi ha una 

plusvàlua. És com una crònica però aporta un punt de vista més personal i aquí el diari se la 

juga, però el diari o el mitjà de televisió és el seu corresponsal. Si no li agrada el punt de vista el 

treu i en busca un altre. Però si el manté i el té s’identifica aquest punt de vista amb el punt de 

vista del diari o de la televisió i això personalitza, i això és el que li dóna una entitat i diferencia 

aquest mitjà. Per tant, els corresponsals seguiran existint, sobretot si són bons perquè ja dic, 

els que es confonen amb les agències, aquests, diguem, no fan cap bé...el corresponsal que 

treballa com una agència acaba fent mal a la figura del corresponsal. 

Annex 2: Entrevista a Raquel Sans (24/05/2017) 

 

- S’ha dit que Obama va ser el primer president impulsat per les xarxes socials... És més 

apropiat dir això de Donald Trump? 

Jo diria que això és més apropiat per a Obama. Jo crec que Obama...això t’ho diria millor l’Elfa 

que va ser qui va ser-hi a la campanya d’Obama. És veritat que Obama va fer una primera 

revolució a nivell de xarxes socials, molt d’internet, no tant Twitter perquè en aquell moment 

Twitter tampoc era el que és ara i no sé ni tant sols si havia nascut encara. Però molt a través 

de Facebook, d’e-mail, és a dir, fer una campanya d’e-mails molt important per aconseguir 

donacions, que eren donacions petites, una mica el que la Hillary Clinton ha fet després, però 

l’ús de Twitter com a tal... L’ús de les xarxes i de Twitter jo crec que ha explotat amb Trump.   

- Quines diferències tenen les rutines de producció actuals de les que tenia l’Antoni 

Bassas? 

Les rutines de producció com a tal no han canviat massa de la feina que fem, perquè al final no 

només produïm actualitat si no també reportatges. Tenim una persona... Bé aquí hem estat un 

any sense producció. En general hi ha la persona de producció que és la que es pot dedicar a 

fer contactes i a buscar reportatges que és el més complicat perquè els mitjans internacionals 

no som ningú. No som ciutadans que votin, per tant no els interessem per res. I per tant, és 

molt complicat accedir a segons quines fonts. A més a més es un país molt gran, per tant quan 

has de fer feines de producció per anar a fer reportatges a Colorado, recordo el reportatge de 

la marihuana, o Las Vegas... És la persona que està al darrera perseguint i perseguint perquè 

aquí la gent o no et contesta o et contesta molt breument... Has d’estar-hi molt a sobre. A 

Catalunya som TV3 i tothom t’obre les portes en general, aquí no som ningú. Per tant estar al 

darrera aixecant temes és la feina més important que fa un productor. Perquè tu puguis estar 

com a corresponsal fent la feina d’actualitat i documentant-te sobre tot allò que s’està fent. 
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Les rutines en aquest tema no han canviat. Però si que ha canviat que jo per exemple respecte 

a l’Obama i el Bassa no hi era i ara he d’estar molt més pendent del Twitter perquè Twitter si 

que s’ha convertit en una eina que s’ha incorporat en el meu dia a dia. És a dir jo segueixo els 

comptes de Donald Trump i de molts altres òbviament i tinc alertes en aquest sentit com puc 

tenir alertes d’agències també, que teníem abans. I el Twitter per exemple del president, i del 

seu compte com a no president, que és on té més seguidors i és on ell llença principalment els 

seus missatges. Jo aquí he d’estar molt més a sobre. El tema de les xarxes simplement s’ha 

incorporat molt més en el meu dia a dia, segurament no ho devien fer tant abans.  

- Com es gestiona la pressió que hi ha entre tenir la notícia abans que altres mitjans 

però contrastar-la i verificar-la per no haver de desmentir res? 

Aquí hi ha una cosa que si que ha canviat i que genera un estrès afegit a la feina del 

corresponsal. Aquesta és una administració que per sistema o diu mitges veritats o menteix 

literalment. En general els presidents i les administracions faran les coses una mica al seu 

favor, no? Però d’entrada aquesta és una administració de la que quan reps informació d’ells ja 

estàs en alerta, sospitant, perquè saps que el que t’estan dient o no és veritat del tot o és 

mentida o és una mitja veritat. Llavors has de corroborar moltes coses, això requereix un 

esforç d’autentificació molt més complex. És a dir, quan jo escolto una roda de premsa de 

l’Spicer i de cop deixa anar alguna cosa ja dius: però si això ahir ho havien dit diferent . El 

Trump en campanya havia dit una altra cosa. O quan el Trump diu segons què a les rodes de 

premsa, dius: però un moment, això no ho havia dit així. Llavors perds molt de temps i això 

abans no passava jo crec, perds molt de temps perquè per sistema estàs molt més escèptic al 

que et diuen. I no només el que et diu l’administració, jo en el meu cas almenys sóc molt 

escèptica tant sigui el New York Times, com el Washigton Post o com molts d’altres. Perquè? 

Per què hi ha una campanya molt intensa també, aquí hi ha una campanya molt clara d’anar a 

verificar tot el què diu el president. I també li tenen ganes, perquè ell també s’ha posat amb 

els mitjans, etc. I clar, hi hagut algunes patinades, de mitjans tant bons com el New York Times  

o el Washington Post. Per tant, com que saps que li tenen ganes per dir-ho d’alguna forma, has 

d’estar tu molt més en alerta i molt més en cautela. Per tant, a mi si que se m’ha afegit una 

feina extra de corroboració en la mesura que puc, molt més complexa que abans jo crec. 

Perquè mai et pots fiar al 100%, però quan mires totes les versions, m’he de mirar la de la Casa 

Blanca, m’he de mirar la que diuen els mitjans, saber quins mitjans són, saber quins periodistes 

són... No és que sigui més o menys de fiar, jo recordo per exemple una patinada del New York 

Times, de veure una foto de quan Trump va rebre als del futbol americà, els Patriots aquí a la 

Casa Blanca el New York Times a la secció d’Esports va posar una fotografia ja comparant la 

quantitat de gent que havia anat quan va rebre Obama i quan Trump va rebre a l’equip. I va 

haer-hi un error. I en aquest cas es va equivocar el diari. Per tant el New York Times és una 

font molt fiable però s’ha d’anar una mica alerta perquè van a buscar les pessigolles al 

president i amb raó. Està tot tant polaritzat, que intentar anar pel mig, que és el que intentem 

fer aquí, o almenys intento fer jo requereix una feina de contrastar extra, se m’ha complicat la 

feina.  

- A part de la verificació.... Amb l’administració Trump ha canviat alguna cosa per a  

TV3? 

No, concretament per TV3. L’únic que ha canviat,  i no només per TV3. Nosaltres per exemple, 

abans quan volíem accedir a la Casa Blanca a les rodes de premsa, perquè nosaltres podem 

anar a les rodes de premsa de l’Spicer, o de qui sigui el portaveu de la Casa Blanca. Pels mitjans 
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estrangers ells ara han obert les portes a molts més mitjans, deixen preguntar a molts més 

mitjans que abans, l’Associació de Periodistes de la Casa Blanca per dir-ho així tenen contacte 

amb l’administració i ells decideixen una mica. Per exemple els seients de les primeres files 

estan tots atribuïts ja a les principals cadenes de televisió, CNN, NBC, CBS, Fox News, Fox Radio 

ara ells deixen entrar però aquells llocs continuen estant atribuïts però la Casa Blanca ha 

permès que entri gent de molts altres mitjans. Mitjans conservadors, mitjans més religiosos, i 

també van incorporar al principi que ara ja no hi és dos pantalles al darrera de l’Spicer i 

permetia que gent que viu a l’altra punta del país i no podia desplaçar-se fins aquí perquè no 

tenen els recursos poguessin fer preguntes via Skype, via conferència per Internet. Llavors 

nosaltres com a periodistes estrangers podíem demanar 24 hores abans d’anar a la roda de 

premsa de l’Spicer, però ara ho hem de demanar amb 48 hores d’antel·lació. Així s’em 

complica una mica més la feina perquè jo no sé quina serà la meva agenda d’aquí a dos dies. És 

molt més fàcil, per exemple, dir: demà vull anar per a preguntar sobre aquest tema perquè 

encara amb 24 hores tens un marge. És a dir, jo avui fins a les meves 5 de la tarda tenia temps 

per dir-ho així tenia temps per enviar un mail dient: ei, que vinc demà, sobre la una que és més 

o menys quan ho fan. Ara ho he de fer amb dos dies d’antel·lació. Això afecta a tots els mitjans 

internacionals i et complica una mica més l’accés. Però específicament per a TV3 no ha canviat 

res. 

- Quins canvis creus que depararà el futur per a la feina de corresponsal? Seran 

necessaris menys desplaçaments? 

Jo crec que no hi ha res millor que anar als llocs. Perquè quan vas als llocs veus coses, veus 

molts detalls, tens oportunitats que no tens si et quedes a la oficina. El què passa que és 

veritat que avui en dia amb tantes noves tecnologies sembla que a través d’aquestes es pot 

solucionar tot. I jo crec que poder estar in situ sobre el lloc, et permet captar que si no d’altra 

manera et perds. Una altra cosa és a les rodes de premsa. Aquí tots els mitjans estan cada dia a 

la roda de premsa de l’Spicer perquè tens accés a poder preguntar. Jo sé que si pogués anar 

allà cada dia, cosa que no puc fer, i aixequés la mà, així com amb l’anterior administració no 

hagués tingut l’oportunitat de preguntar segur, amb aquesta administració si que podria 

preguntar. Tindria alguna oportunitat. Però que passa? Aquí tenim un problema com a 

corresponsal. Aquest és un país molt gran i els pressupostos és veritat que s’han reduït. Per 

exemple, jo no tinc els mateixos recursos que tenia l’Albert Elfa quan estava aquí, diria fins i 

tot el Bassas. Vaig arribar aquí a una època en la que TV3 estava retallant pressupostos per la 

crisis sostinguda que hi hagut en el país, més quan es van acomiadar a les 400 persones de la 

CCMA i això s’ha traduït en què aquí ara tenim menys recursos. Jo viatjo menys i he viatjat 

menys que l’Elfa i menys que el Bassas. Tot i això, els viatges que hem considerat necessaris 

s’han pogut fer. Però és veritat que hem acotat molt més. Els temes culturals per exemple... Bé 

tampoc no tenim temps de fer-los perquè Trump no ens deixa. Però és veritat que s’és una 

mica més selecte a l’hora de triar el tipus de viatge que es fa. Això ja és un handicap perquè 

em permet estar menys sobre el terreny, i quan estàs sobre el terreny és quan surten 

reportatges interessants. Quan hem pogut anar a West Virginia amb els votants de Trump, 

quan hem pogut anar a fer, quan hem anat a fer els catalans de Las Vegas en els Oscars, quan 

hem trepitjar terreny és quan palpes aquest país, quan hem pogut anar a cobrir les matances 

que hi ha hagut, els problemes racials que hi ha en aquest país, això s’ha de fer sobre el 

terreny. Això no es cobreix des de l’oficina. Per mi aquesta és la feina bàsica d’un corresponsal 

Perquè jo, el valor afegit que puc posar estant aquí a Washington és molt menys que el que 

podria aportar si anés a North Dakota a fer un reportatge sobre els problemes que tenen amb 

l’impacte mediambiental. Jo quan vaig a parlar amb votants de Trump a West Virginia o a Ohio 
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i Pennsilvania, això ho puc explicar perquè estic aquí i hi puc anar, jo et puc explicar com sent 

la gent la presidència de Trump, per exemple, això només ho puc fer si jo marxo. Tot el què és 

més polític en realitat arriba més per agència. És a dir, clar que hi puc aportar el background i 

les sensacions que es viuen al país, perquè això només es pot explicar si vius en el país, però el 

valor afegit que tot corresponsal pot aportar és quan surt de Washington, Washington és una 

bombolla. Llavors per exemple, la resta de mitjans, per exemple els francesos, els alemanys, 

els holandesos, bàsicament el què fan és fer reportatges sobre el terreny. L’actualitat la 

segueixen relativament poc o la segueixen des de les centrals dels seus propis països, arriba tot 

per agència. Trepitgen terreny, que és el que ha de fer un corresponsal. Però després entres en 

temes de pressupostos, i aquestes són cadenes més grans amb pressupostos més importants i 

en canvi TV3 ha anat reduint. I això es tradueix en menor valor afegit. Perquè no estàs 

trepitjant terreny. I un altre problema i això encara no hi hem arribat és el cas dels col·legues 

bascos per exemple, hi ha un sol corresponsal. Ell està a Nova York que fa, ràdio, tele i ell és 

càmera i periodista. Això ja em sembla l’aniquilació de la professió. Fa una feina excel·lent, a 

costa de la seva salut segurament. És impossible, tu no pots estar quedant pendent de la roda 

de premsa i has de gravar plans recursos per poder editar la peça, editar-la, escriure... Quan 

llegeixes? I més ara, jo crec que ara més que mai amb aquesta presidència és important llegir i 

de tot arreu. Jo aquí tinc com a preferent Paper News, que és el diari més pro-Trump,. Jo me’ls 

he de mirar tots. Ara més que mai per intentar aclarir una mica, trobar el punt mig. Perquè no 

tot és ni pro-Trump ni contra Trump. I més amb la mentalitat europea amb Obama, que era 

com déu, tots teníem una gran percepció d’Obama quan ha comès també molts errors, i ara 

sembla que Trump és el dimoni. Trump tampoc és el dimoni. Més que mai els matisos crec que 

són molt importants, requereixen més atenció nostra per dedicar-nos temps a llegir, mirar, 

escoltar... Si tu has de fer ràdio, tele, editar i a més està a la xarxa... Llavors estem matant la 

professió. Quin valor afegit donem com a corresponsals o com a periodistes simplement? La 

feina del periodista és aquesta. Llegir, documentar-se, interpretar i traslladar. No ser un 

intermediari com un telèfon. Per això ja tens la gent que agafa el telèfon, grava qualsevol cosa 

i ja sembla que són periodistes. No, tu estàs reproduint en aquell moment. El valor afegit 

prové de la dedicació i de les hores. Si derivem cap aquí, anem malament.  

 

Annex 3: Entrevista Ramón Rovira (28/05/2017) 

 

- Amb l’inici de l’expansió d’Internet quins canvis va experimentar la forma de treballar 

d’un corresponsal? 

Va ser un canvi gradual però molt important. Quan vaig arribar als EUA  l’any 1996 Internet 

encara era un projecte en desenvolupament i amb moltes mancances i dificultats operatives. 

En canvi quan vaig marxar el 2001, ja era una eina de treball plenament integrada en el dia a 

dia. Recordo, per exemple, que en un moment donat la CIA va penjar a la xarxa milers de 

documents fins aleshores secrets sobre les dictadures a Sud-Amèrica. Gràcies a l’accés digital, 

els vam poder descarregar i analitzar per fer-ne diversos reportatges. Des d’aleshores això ha 

anat a més. El perill és caure en el conformisme i convertir la xarxa en l’única font d’informació 

perquè és molt còmode i fàcil. Això és l’anti-periodisme. 

- Amb les noves facilitats per enviar vídeos, quines van ser les millores a l’hora de 

treballar? 
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El primer corresponsal que va tenir TV3 a la Xina, en Sergi Vicente, va incorporar  l’enviament 

de vídeos amb locució i muntats via internet. Era molt més econòmic i ràpid, però sobretot en 

el seu cas  li permetia evitar la censura de les autoritats xineses que controlaven els 

enviaments per satèl·lit. És un cas específic,  però per la resta de corresponsals és la nit i el dia. 

Pots entrar de tot arreu sense límits ni condicionants tecnològics. És cert que la qualitat encara 

no és perfecte, però la immediatesa i l’operativitat ho compensa. 

- Quina trobes que era la major dificultat per informar des de l’estranger? 

Depèn del país. Si és un govern no democràtic pot ser la censura. En el cas dels EUA, la 

insignificança dels mitjans estrangers front els americans, amb excepcions molt especifiques 

com ara els israelians o els britànics. La resta són de segona fila i accedir a les fonts és molt 

difícil. 

- Podies fer informació sobre el terreny, o la necessitat d’informar en directe als 

Telenotícies, 3/24 i no sé si també Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, et limitava? 

Era una bona època per TV3. Teníem pressupost i viatjàvem regularment per tot el país. 

Nomes informava per TV3 i això et donava molta més capacitat per preparar els temes. EUA és 

com un gran supermercat de notícies on cada dia el corresponsal té la possibilitat de triar el 

que més li convé i li agrada. I això és un privilegi únic. 

- Aquesta dinàmica de treball, d’immediatesa, ja no  només arrossega al corresponsal  

de ràdio i tele? 

Quan era Director d’Informatius de TV3 vam posar en marxa el Canal 3/24. Això va canviar tots 

els paràmetres perquè el que abans eren horaris marcats pels TN,  ara són 24 hores i set dies a 

la setmana. S’ha perdut capacitat d’anàlisi en favor de la immediatesa. Però és un signe dels 

temps i això es el que toca ara. 

- Com va ser la cobertura del 11S?  

Era Director d’ Informatius de TV3, acabat de tornar dels EUA. Vam  tallar l’emissió  i vam 

suprimir la publicitat des de les tres de la tarda fins les 12 de la nit. Era festiu a Catalunya, però 

es va mobilitzar tota la redacció espontàniament. Vam tenir la sort de tenir el nou corresponsal 

a Washington i una presentadora i una realitzadora de vacances a Nova York que es van  

incorporar a la cobertura immediatament. Sí, vam  tenir sort, però la sort cal buscar-la i potser 

per això vam ser líders d’audiència escombrant la resta de canals teòricament mes potents que 

nosaltres. És una de les cobertures informatives que he fet i de la qual n’estic mes orgullós. 

- En què canviaria la cobertura feta llavors i com es faria ara? 

Les xarxes socials ens inundarien d’informacions, certes i falses. Per tant, disposaríem de 

moltes més imatges, veus i opinions,  però segurament no tindrien tanta fiabilitat. L’espectacle 

informatiu seria impressionant i tècnicament molt més fàcil de gestionar. Però ni de bon tros 

tindria el valor periodístic primigeni del 2001. 

- Com eren les teves rutines d’un corresponsal i en què diferien de les del teu 

predecessor? 

Sobre el predecessor no en puc parlar perquè gairebé no vam coincidir. Em llevava molt 

d’hora, a les cinc de la matinada, sis hores més a Barcelona per preparar la peça del TN migdia. 

Durant el viatge amb tren de casa a la delegació, escrivia a mà la crònica per guanyar temps. 
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Després d’enviar-la,   esmorzava, llegia diaris, revisava  l’agenda i preparava una segona peça 

per al TN del vespre. A les 3 hores de Washington, ja havien acabat la jornada si no quedava 

alguna cosa pel TN nit. Era el moment de gravar alguna entrevista per un reportatge o anar a 

capturar  imatges per a l’endemà. Quan érem de viatge òbviament l’agenda era diferent. En 

general ser corresponsal vol dir disponibilitat tot el dia sense excepcions. 

- Com creus que poden canviar les maneres de fer del corresponsal en els propers anys? 

Hi haurà corresponsals en el futur tal i com els entenem ara? 

Crec que el corresponsal tal i com l’enteníem fa uns anys està condemnat. Els de TV, ràdios són 

poc més que un atrezzo que fa sensació de potència i poder informatiu perquè es limiten a 

repetir el que ja tothom sap. En el cas dels diaris és pitjor perquè a sobre tenen el decalatge 

del temps. Crec que el corresponsal del futur serà més aviat un analista amb molt coneixement 

del país, fonts pròpies i que podrà aportar una visió pròpia de la informació. Les estructures 

actuals són obsoletes i una despesa inútil. 

Annex 4: Entrevista Salvador Sala (29/05/2018) 

 

-  Quina creus que és la major dificultat per a un corresponsal?  

Saber el que està passant allà i saber traduir en el llenguatge del país d’origen.  

-  Mentre estaves de corresponsal ja es notaven les retallades de pressupost de TV3? 

No, no. En aquella època no hi havia cap problema. Si, el que passa (si en vaig fer). Em va 

enxampar però en un moment molt polític i la batalla estava entre Washington i les Nacions 

Unides. Llavors sí, vaig viatjar però menys del que viatjaria un corresponsal normal perquè 

amb les dues guerres que van haver-hi, la d’Afganistan i la d’Iraq, prèviament els atemptats, 

van ser uns anys molt polítics, molt centrats en Washington, en el Congrés, i el president, i els 

Secretaris, les accions del govern del país i sobretot Nacions Unides. Un fart de fer viatges 

sobretot amb la tramitació del tema de l’Iraq, de les resolucions de les Nacions Unides, i bé, al 

final, en Bush va atacar de forma unilateral, amb alguns socis, els clàssics, Espanya, Regne Unit, 

França... Però no va tenir el suport d’una resolució de les Nacions Unides. A les NU cada dos 

per tres hi havia discussions per aquesta temàtica. 

-  Quines dificultats vas trobar-te en un context com el de la Patriot Act? 

La Patriot Act era sobretot pels ciutadans nord-americans, a la pràctica era denunciar aquesta 

Patriot Act. Per exemple, permetia que a les llibreries, determinats temes fossin controlats, 

segons quins tipus de llibres, segons quines matèries seguissin un control. A les mesquites del 

país hi havia un control, amb gent infiltrada. Era una guerra que no es feia a la llum, sinó que 

es feia a les parts ombrívoles de la democràcia i aquesta ha sigut la història.  

- Quins canvis creus que depararà el futur per a la feina de corresponsal?  

Bé, els canvis bàsics serien l’adaptació als mitjans digitals, adaptar-te a transcriure per a les 

pàgines digitals, pels temes dels 24 hores, pel tema del Twitter, el periodista s’ha d’adaptar a 

aquesta bogeria, que no ens deixa veure el bosc, no? També crec que el periodisme també ha 

de posar més distància i més temps a tota aquesta barreja de fake news, de soroll en el que 

s’ha convertit la xarxa. Per tant, el bon periodisme i això ho ha demostrat el NY Times, tot i que 

tenen la seva secció digital. Però mantenen el periodisme en majúscules, algú que sàpiga 

desgranar el gra de la palla i aparqui una mica la moto, aquesta moto que ens fa tenir tants 
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errors. No, per què les presses no són bones per ningú i menys pel periodisme, és que ara 

correm per qualsevol cosa. Si parlem del desembarcament de Normandia o la mort de JK 

Kennedy, però és que ara corres per autèntiques collonades i llavors el que et perds és el 

context, la reflexió. La gent cada dia té un allau d’informació, de falses notícies. Hi ha dues 

parts, a les males, t’hauràs d’adaptar a aquest món i ha d’haver-hi una opció per al bon 

periodisme. 

Annex 5: Entrevista a Antoni Bassas (28/05/2018) 

 

  -     A part de la carrera de periodisme, tens algun formació extra? 

 

 No, reglada, no. Sóc dels que quan va acabar la carrera ja feia anys que treballava de 

periodista. 

 

-              L’inici de l’ús de les xarxes socials en política es podria relacionar amb Obama. Era 

menys important (mentre estaves a Washington de corresponsal) que ara l’atenció als perfils 

dels polítics ? 

 

 No, llavors (2009-2013) havies d'entrar molt sovint a les xarxes, sobre tot a Twitter, per veure 

per on anava el debat polític. Certament, Obama no tuitejava tant com Trump i els seus tuits 

eren més institucionals. 

 

-              Mentre estaves de corresponsal ja es notaven les retallades de pressupost de TV3? 

 

Al principi no gaire, cap al final, més. Això vol dir que algunes notícies de fora de Washington 

es van haver de cobrir des de la capital i alguns reportatges es van quedar sense fer, però, en 

general, la casa va protegir els informatius, i dins el informatius, Washington va estar sempre 

ben tractada.   

Annex 6: Entrevista a Xesco Reverter (10/5/2018) 

 

 

-   Des de que Trump està a la casa blanca què ha canviat per als periodistes estrangers?  

És que clar, jo vaig arribar que Trump ja estava a la casa Blanca. Amb lo qual em faltaria... Falta 

la comparació, això potser seria més aviat una pregunta per a la Raquel. Que tindria la 

impressió de l’abans i el després. Per què la impressió des de Barcelona , eh? Però no com a 

corresponsal. Deixa’m pensar a veure. El dia a dia del corresponsal el desconec perquè jo ho 

vivia des de Barcelona. Això la Raquel ho sabria mllor que va estar abans i després. Jo crec que 

sobretot ha canviat a nivell de comunicació, i el fet de que Trump tingui l’addicció que té al 

Twitter, i es dediqui a anunciar totes les mesures i guerres particulars que té o atacant algú per 

Twitter, això ha canviat moltíssim. Abans amb Obama tot estava molt més ordenat i tota la 
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comunicació estava molt més estudiada i meditada mentres que ara depenem molt del Twitter 

del senyor Trump quan es desperta, ja sigui per atacar algú o per anunciar una mesura 

important. Aquest és el canvi més important. Abans amb l’Obama les xarxes socials eren 

importants però no eren l’eina principal, sobretot que hi havia un equip de comunicació 

important al darrera, i ara bàsicament el Twitter el manega ell amb un equip de comunicació al 

darrere que va intentant apagar els focs que ell pugui encendre amb el Twitter. Per exemple, 

ahir mateix, el fet de l’alliberament d’aquells nord-americans que estaven a Corea del Nord, ho 

va anunciar Trump l’hora a la que arribarien i que ell els aniria a rebre. Això abans hagués sigut 

un comunicat o alguna cosa com més oficial, no un twit. I això ve a ser el canvi més respecte a 

l’era Obama. I després perdona, el tema de la verificació. El periodista sempre ha de dubtar, ha 

de ser escèptic i crític amb el poder i amb el que diu la Casa Blanca, però si que és cert que el 

volum de desinformació que deixa anar Donald Trump i aquesta Casa Blanca és molt més 

elevat que el que  feien anteriors administracions. Evidentment un polític sempre mira per ell i 

a vegades no és amic de la veritat més crua o absoluta, amb Trump moltes de les coses que diu 

són poc acurades, són tendencioses o directament són mentida. De forma que si no volem 

repetir les mentides, ens hem d’assegurar molt o en tot cas advertir que el que diu no s’ajusta 

ben bé a la realitat. I això abans amb Obama, fins i tot amb Bush  no havíem de tenir un doble 

fre, havíem de tenir un fre com a tot arreu, però això amb Trump és molt agut.  

- En general, quina trobes que és la major dificultat per informar des de l’estranger?  

La dificultat més especial potser és que nosaltres  i més sent un mitjà com tv3, no som ningú. 

Som un mitjà de referència a Catalunya diguem-ne, de forma que intentar accedir a fonts, 

intentar tenir tu la teva pròpia informació en els temes és pràcticament impossible, cap poder 

fàctic d’aquest país té cap interès en donar-te informació o perdre el temps donan-te 

informació, quan abans tenen milers de mitjans locals, o internacionals que són molt més 

poderosos, per entendre’ns. Per tant, partint d’aquesta base, això ens obliga a anar una mica a 

remolc del que diuen la resta de mitjans i de les informacions que et donen els altres mitjans. I 

és només amb reportatges més sectorials, que puguis fer tu sobre el terreny. Si te’n vas a 

alguna regió dels EUA o a un poble a cobrir un tema concret o personalitzats, pots aportar més 

la teva visió i la teva pròpia collita, i així no vas sempre tant a remolc del que diuen la resta de 

mitjans nord-americans locals i molts cops el que ha de fer es limitar-te a estar al que ells 

diuen. Però bé, això és una cosa que en general passa molt i com més important és el país i 

més gran en el qual vas, doncs menys accés tens a fonts oficials, el mateix li deu passar al 

corresponsal de la Xina o el de Moscou. Ara, la gràcia del corresponsal és, sabent això, doncs 

saber llegir la premsa bé, saber llegir els poders dels mitjans aquí, què diu el govern, 

interpretar-ho i poder-ho explicar de forma entenedora i amb un bon context a l’espectador 

de l’entorn. 

 

- Amb les imatges que poden arribar des de quilòmetres de distància (per exemple 

d’agència), és habitual que el corresponsal hagi de desplaçar-se al lloc dels fets o actualment 

és menys necessari?  

 

Ës importantíssim que el corresponsal estigui sobre el terreny. Malauradament, com que 

tenim la situació econòmica que tenim, no ho podem fer la quantitat de vegades que voldríem 

però hi ha una diferència abismal quan tracto un tema des de la distància o quan estic sobre el 

terreny. Perquè  et permet veure-ho clar amb els actors, captar tu l’ambient que hi ha, que es 
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respira, intercanviar opinions, per tant estàs sobre el terreny i pots veure, pots fer un testimoni 

real del que passa. Si ho fas tot des del despatx, doncs et perds aquest plus que té el 

corresponsal,  i a vegades no sé si el mateix tema es podria fer des de l’altra punta del món 

que no hi hauria gaire diferència. També és molt important que el corresponsal estigui in situ, 

s’empapi... És cert també que al cicle de notícies de notícies jurídiques, en el sentit que estem 

informant contínuament ... Per exemple ahir hi havia la compareixença de la candidata a 

directora de la CIA al Congrés. Lo seu hagués estat anar al Congrés a escoltar aquest testimoni 

d’aquesta senyora, però això requereix estar-t’hi ben bé cinc hores, no et permet enviar la 

peça del vespre perquè no arribaries,etc. Som una mica esclaus d’aquest ritme de notícies, una 

mica boig, que tenim des de fa un temps. A vegades ens impedeix trepitjar més el terreny el 

que voldríem. És fonamental, no ho podem perdre, perquè també és el que demostra que 

estàs treballant sobre el terreny i és quan pots aportar més coses. 

- La diferència horària és un problema a l’hora de treballar? (8:58) 

És un problema i un avantatge. És un problema sobretot pel Telenotícies Migdia ja que allà són 

les 2:30 del migdia mentre que aquí són les 8:30, així que encara s’estan aixecant es podria dir. 

Això implica que el corresponsal ha de matinar molt, jo avui m’he llevat a les 6:15-30, això fa 

que hagis de fer la feina molt ràpid de cara al migdia, i potser no tens el tempo necessari per 

elaborar la informació  ben feta, però com que ja tens un ofici, ja te’n surts, més o menys 

diguem-ne, no tens el que tindries a una altra corresponsalia europea per fer la informació i 

això és un tipus de handicap. L’altra és que aquí a vegades passen coses a les 3 de la tarda, 

hora de Washington, i tu no les pots explicar fins l’endemà al matí, així que les peces ja 

semblen una mica caduques, és cosa que va passar ahir, per tant és un handicap. D’altra 

banda, el fet que tinguis més temps, un cop ha passat la notícia, si tu tens més temps de veure 

què ha passat, de llegir una mica més sobre el què ha passat, doncs et permet tenir una foto 

més acurada, si passa una notícia i l’expliques al cap de mitja hora, potser no tens el temps de 

reflexió, de temps de lectura i de pensar, per acabar oferint una millor informació. Per tant, el 

que tingui aquesta franja horària pot ser un avantatge segons com. Després també hi ha el 

tema personal, el fet de començar tant d’hora, implica que la majoria de dies també comences 

més d’hora, vas amb l’horari de Barcelona, a les 3,30 de la tarda, la feina del dia ja l’has acabat, 

tens la tarda bastant lliure per dedicar a fer altres coses, o com en el meu cas, dedicar-te 

també a la família, mentre que si estàs a París o a Londres, treballes de les 9 del matí a les 9 del 

vespre, i és més difícil de conciliar a nivell familiar o amb altres coses, mentre que aquí, tens un 

dia més llarg en el fons, també tens un punt més de temps per dedicar a la família. 

- Quines diferències tenen les rutines de producció actuals de les que tenia la Raquel 

Sans?   

Hem canviat de productora, abans hi havia un càmera, ara hi ha un altre, ella tenia un equip de 

producció i jo en tenia un altre, són coses com molt tècniques. El modus operandi, l’estructura 

en el fons és la mateixa. Tot i que ella va estar un any que no tenia productor, per un tema, per 

un “follón” laboral molt llarg diguem-ne, però va ser una cosa puntual, jo crec que a part d’això 

l’estructura és bastant la mateixa, i el ritme de treball. I més o menys el que fem potser també 

Una curiositat potser, jo tendeixo més a fer cròniques, i ella més a fer directes. Ella als directes 

està impecable, i jo potser sóc una persona a la que no li surten tant bé els directes, i m’agrada 

més esplaiar-me i cuidar la crònica i estar-me més temps a fer la crònica. Això potser és més 

una sensació que tinc jo, eh?  
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Això depèn molt del corresponsal, hi ha corresponsals que fan millor un tipus d’història, n’hi ha 

d’altres que en fan millor un altre tipus d’història, depèn de la persona, de les aficions, i de les 

habilitats de cada u.  

-  Continuen sent tant oberts a la televisió?  

Jo crec que ha canviat una mica, jo crec que estava aquí als anys 80, no? Obviament ja hi havia 

teles per tot arreu, però la tele com una mica de mite, de forma que que et truqués algú de la 

tele era una bastant excepcional, ara també és excepcional, la gent no sol rebre periodistes a 

casa seva, però el cert és que la premsa està bastant desprestigiada en aquest país. Però si que 

ens hi trobem a vegades que la mirada és una mica sospitosa o recelosa de voler parlar amb 

periodistes. El fet de que siguem estrangers, a vegades facilita o no la feina, en el sentit de que 

si algú vol explicar la seva història, el fet de que siguem estrangers ens permet també situar-

nos fora de la guerra mediàtica i de desprestigi que hi ha en aquest país a la presma i llavors si 

que és més fàcil que algun d’ells concedeixi l’accés. També és cert que és un país molt 

acostumat a parlar per televisió, i generalment a la que surts de Washington o Nova York, la 

gent és molt càlida, i llavors si que et reben encantats... Arribar a gent a Washington és més 

difícil, però arribar a gent a Alabama per exemple, o a Kentucky, és més fàcil perquè et veuen 

com un “bicho raro” i que coi, que se li ha perdut aquí a aquest senyor i et reben... i hi ha un 

punt d’hospitalitat que potser no tens a les grans ciutats. 

- Quins canvis creus que depararà el futur per a la feina de corresponsal?   

Canvis de futur. Jo crec que la essència no ha de canviar i no canviarà. El corresponsal ha de ser 

un “tio” que estigui molt ben informat, que sàpiga llegir el que està passant, interpretar-ho i 

explicar-ho i això no canviarà. El que si que és cert es que anem cap a... Abans llegia el 

Washington Post o el New York Times, i mirant la CNN ja tenies un retrat del que passava al 

país, ara, no n’hi ha prou, perquè has de mirar la cadena FOX, i has de mirar una sèrie de webs 

i xarxes socials i amb això tens la pel·lícula sencera, una mica del que està passant. Caada cop 

el corresponsal ha de mirar i haurà de mirar més fonts d’informació per tenir una visió acurada 

i poder transmetre un relat més o menys fidedigne del que està passant, i abans era molt més 

acurat. El fet que la premsa aquí sigui molt més tendenciosa, sobretot a nivell de televisions, 

“jo flipo” com ha canviat, la tendenciositat de les cadenes, cadascú té un sello brutal ets Trump 

o ets anti Trump, no hi ha una cadena mínimament objectiva que digui les coses, de forma que 

sempre has d’estar comparant. El que et diu un, és el contrari del que et diu l’altre i cadascú 

pontifica en funció dels seus interessos polítics i s’ha perdut com aquest terreny mig, 

equànime, que és molt necessari. De forma que els corresponsals cada cop hem d’estar en 

més finestres, cada cop mirar més fonts, i saber llegir-les. Això implica molt més temps, i això 

pot voler dir molt més temps per un tema que abans feies més ràpid, i te’n podies anar a 

escoltar una conferència que et donava un background X, el fet que hagis de consumir més 

temps fa que tinguis menys temps per documentar-te. Al mateix temps, això també vol dir que 

has de tenir l’habilitat de destriar quines fonts necessites, perquè n’hi ha tantes, que has de 

tenir l’ull de triar-ne 4 i amb aquestes fer-te la pel·lícula, és a dir, si t’equivoques amb les fonts, 

llavors el teu relat estarà tergiversat, o equivocat. És a dir, el periodista tindrà cada cop més 

problemes per concretar les seves fonts. Després també el tema de les xarxes socials, fa 8 o 10 

anys i per tant el periodista no s’havia de preocupar d’anar piulant coses, ara ja és una part 

interna de la nostra vida, i normalment hem d’estar piulant què passa per què ara ja podríem 

dir que forma part del corresponsal, la gent no només et segueix per la televisió, sinó també 

per les xarxes socials i no pots oblidar docns aquest camp. Jo també veig que a vegades som 

potser una mica massa esclaus del Twitter, perquè vivim tots en una voràgine que estem 
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consumint tots, que sembla que si no fem un twitt d’aquella cosa que ha passat, al cap de cinc 

minuts ens anirà a passar algo i no tindrem temps de reflexionar o potser et distreu de 

madurar més els temes, analitzar-los, pensar-los i treballar una mica més a llarg termini i no a 

uns tempos tan ràpids. És a dir, el Twitter, és una eina que està pendent allà, però en cap cas 

pot acabar eclipsant ni fer-nos perdre massa temps a l’hora d’elaborar la crònica. És un 

complement que no podem oblidar, l’hem de cuidar, hem de ser-hi, però no pot eclipsar lo 

altre, ni molt menys. 

Annex 7: Entrevista a Albert Elfa (18/5/2018) 

 

- Amb les imatges que poden arribar des de quilòmetres de distància (per exemple 

d’agència), és habitual que el corresponsal hagi de desplaçar-se al lloc dels fets o actualment 

és menys necessari?  

Ja no tant per les agències si no més aviat per la qüestió econòmica no hi ha tants diners per 

viatjar. Normalment amb una televisió generalista i en una televisió nacional com és TV3, si es 

pot es viatja perquè llavors personalitza la informació, la fas segons la cultura del televident 

que t’està mirant, l’avens amb la teva cultura i amb la cultura de la gent que segueix aquella 

cadena. I és molt diferent la notícia feta per un corresponsal o per un enviat especial, que no 

una notícia freda que arriba d’agències i es fa a la redacció, que es pica des de la redacció.  

 

-  Mentre cobries les destrosses de l’huracà Katrina, la gent era reticent als mitjans o et 

rebien amb els braços oberts? 

Fantàstic. Clar, partint de que ells tenien... la gent que jo tractava en el Katrina tenien una 

necessitat imperiosa física de sobreviure, i tu tenies una mica de mitjans, tenies un cotxe amb 

gasolina, hi havia la lluita per la gasolina. Vam entrar molts pocs equips la zona de Nova 

Orleans ho va tancar de seguida l’exèrcit perquè no volien que sortissin d’allà, els volia 

classificar i enviar a diferents llocs del país, però jo ja estava dintre perquè havia estat el dia 

anterior i ens ho vam olorar amb el Carles Francino i vaig decidir anar-hi. Llavors erem només 

la CNN, la Fox, un equip suec i nosaltres, de TV3. Clar, nosaltres teníem gasolina i la gent 

necessitava gasolina per carregar les serradores aquestes que van amb gasolina per tallar els 

arbres que havien caigut a sobre de les cases i rescatar els seus familiars o gasolina per sortir i 

anar-se’n a un hospital a prop a buscar insulina perquè eren diabètics, etc. Llavors quan 

arribaves tu era fantàstic, la rebuda perquè arribaves carregat de forces materials. A part 

d’això, l’americà és molt obert, hi estan acostumats des de que neixen i quan veuen una 

càmera i un micro no tenen cap tipus de vergonya, d’acostar-se i fer un discurs ben elaborat 

sobre el que tu els hi demanis. Per tant, és molt accessible la gent i després era una situació 

per mi brutal perquè jo parteixo de la idea de que el periodisme ha de donar veu a... el 

periodista té dues essències que el classifiquen com a tal, una donar veu a qui no la té i dos ser 

crític amb el pdoer. I allà era... bueno, això ho podia fer d’una forma fantàstica  

 

-  Internet era ja una eina útil per a la feina periodística en aquell moment o encara 

estava a les beceroles? 

Encara estava a les beceroles... Ja el començàvem a utilitzar per a fer coses i començàvem a... 

saps què passa? Els mitjans dels quals ara bevem tant no estaven encara tant abocats a 
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Internet, les webs eren molt incipients... Jo recordo que estava subscrit al New York Times, al 

New Yorker, al Washington Post i era tot paper. I les meves fonts d’informació eren paper 

sobretot. També començava i el començàvem a utilitzar sobretot per la logística de producció.  

- Quines diferències tenen les rutines de producció actuals de les que tenia el Salvador 

Sala?   

El Salvador Sala es va trobar amb el handicap greu i brutal dels atemptats de l’11S, que a més a 

més li va provocar una malaltia per estrés, i bueno tot va venir condicionat per això. La seva 

corresponsalia va ser l’11S. I ell va viure el començament de la retallada de llibertats en ares de 

protegir la vida, contra el terrorisme, motiu pel qual als EUA es va retallar moltíssim. Jo quan 

vaig arribar ja s’havia demostrat que no hi havia armes de destrucció massiva a l’Iraq, ja la 

població començava a aixecar-se contra el George Bush fill, demanaven que els tornessin les 

llibertats que havien cedit al govern a canvi de que els protegissin contra el terrorisme. Es van 

adonar que era una enganyifa. Jo vaig viure una època molt interessant en aquest sentit i 

sobretot després amb l’esperança d’una nova via com podia ser el Barack Obama. En canvi el 

Salvador Sala, la seva època va ser més abocada als efectes de l’11 de setembre  

 

- En general, quina trobes que és la major dificultat per informar des de l’estranger?  

Als EUA no n’hi ha de dificultats per informar, trobo que és tot molt fàcil, el que passa és que 

clar, tu no comptes per a les grans gargamelles profundes del poder americà, ells volen els 

seus, la CNN, la CBS, Fox, etc. Els hi importa un “pito”. Però, a canvi d’això, tens totes les 

portes obertes a tot arreu. Tu pots ficar el nas a tot arreu, t’acrediten per entrar a tot arreu, lo 

primer de tot, et donen una acreditació del Senat, del Congrés i pots entrar allà a dintre totes 

les vegades que vulguis, pots agafar a tots els congressistes que vulguis... T’ho posen fàcil, 

pensa que la protecció de la llibertat de premsa està a la Constitució dels EUA, i fins i tot vas a 

restaurants o empreses i tenen allà emmarcat que “la llibertat d’expressió és fonamental” per 

la seva supervivència, no? Per tant amb això et trobes molt còmode, i et dic que tens totes les 

portes obertes, no hi ha cap problema, al pròxim Orient...  Als EUA es exactament el contrari, 

una càmera és obrir-te les portes, això és sorprenent fins i tot venint d’aquí, perquè aquí si que 

et posen més peròs i més entrebancs,  arribes als EUA, surts amb una càmera al carrer ... Tot 

obert.  

 

- Quins canvis creus que depararà el futur per a la feina de corresponsal?  

El del futur, pel que estem veient ara, no sembla que hagi de canviar gaire, doncs serà un 

corresponsal que visqui una mica en precari, que hagi de lluitar per la seva supervivència, 

física, a nivell econòmic, jo crec que nosaltres som una espècie a extingir, uns “dinosaures” que 

vam tenir una sort brutal de viure en el “quintoceno” i que ho teníem tot al nostre abast. És 

més difícil, jo crec que el futur dels corresponsals és una mica més difícil, perquè sobretot es 

compta amb que hi ha molts freelance, que “yo me lo guiso, yo me lo como”, ells van cap allà, 

ofereixen els seus serveis, i l’empresa els contracta, i treballen per peces, el que passa és que si 

aquest freelance si treballa en una zona de molta activitat informativa s’acaba convertint en 

fix. I si ho fa bé, se l’acaben quedant i acaba entrant a la indiosincracia del lloc i de l’empresa 

que el contracta, i pot acabar triumfant però aquests corresponsals com era jo en el moment 

que tenies al darrera una empresa potent, que volia sobretot de tu que et dediquessis a 
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treballar i a informar, i amb seny, perquè també has de fer d’administratiu i has de fer de 

productor, i tenir cura dels diners, no només els teus, sinó els de la teva empresa, i ser 

representant de la teva empresa, has de tenir una miqueta de seny, i d’estar ben amoblat del 

cap, perquè representes algú que t’ha enviat cap allà.  

- Tu només t’ocupaves de la part més estrictament periodística? 

Ha anat variant, a Washington tenia una oficina , una productora, càmera, i estàvem dins d’un 

edifici d’Eurovisió, tenies tota la resta de serveis, enllaços de directes, etc. Tu eres el cap de la 

delegació, tu decidies el que s’havia de produir i el que no, era la producció pura i dura les 

trucades, els costos, l’administració ho portava la productora. Quan vaig anar a Jerusalem, ja 

es va reduir una mica, ja tenia només un càmera amb mi, tenia una productora, però era la 

mateixa per a altres productores europees i quan vaig anar a Brussel·les ja no tenia a ningú 

amb mi, ja era tota una productora que donava serveis a molts d’altres, i quan jo el necessitava 

me’l donaven a mi. 


	Plantilla_portada_6,0

	Títol: L'evolució del corresponsal televisiu. El cas de TV3 a Washington
	Autor: Alex Bustos Vidal
	Professor tutor: Nuria García Muñoz
	Grau: Grau de Periodisme
	Data: 31/05/2018
	Títol 2: L'evolució del corresponsal televisiu. El cas de TV3 a Washington
	Autor2: Alex Bustos Vidal
	Tutor 2: Nuria García Muñoz
	Any: 2018
	Titulació 2: Periodisme
	Paraules clau Català: Periodisme, Televisió, TV3, Washington, corresponsal
	Paraules Clau Castellà: Periodismo, Televisión, TV3, Washington, corresponsal
	Paraules Clau Anglès: Journalism, Television, TV3, Washington, correspondent
	Resum català: El treball present vol estudiar com ha canviat en els darrers anys el paper del corresponsal. Per fer-ho s'ha escollit el cas de TV3, més concretament de la corresponsalia de Washington. El cos del treball es basa en entrevistes a professionals de TV3 (antics corresponsal i l'actual en Washington) que permetran establir una comparació entre ells i els seus determinats contextos.
	REsum castellà:  El trabajo aquí presente quiere estudiar como ha cambiado en los últimos años el papel del corresponsal. Para hacerlo se ha escogido el caso de TV3, más concretamente de su corresponsalia en Washington. El cuerpo del trabajo se basa en entrevistas a profesionales (antiguos corresponsales y la actual corresponsal en Washigton)  que permitirán establecer una comparación entre ellos y sus determinados contextos.
	REsum anglès: This research has been carried out to study the changes in the correspondent's job, which in this case is that of TV3 Catalan television in Washington. It is based on interviews with journalists involved in this television network  (both previous and current employees) , in order to establish both a comparison and contrast between the two based on the role and the context in which it's set.


