
25AVUI
DIMECRES, 11 DE FEBRER DEL 2009 Diàleg

TONI CRUANYES, director en funcions

SALVADOR COT, director d’edicions

DAVID GONZÁLEZ, LLUÍS MARTÍNEZ,
JOSEP PLAYÀ, subdirectors

SECCIONS:
JOAN ARMENGOL [Economia]; IGNASI ARAGAY,
ANDREU GOMILA [Cultura i Espectacles]; ALBERT

BALANZÀ [Política]; TONI BROSA [Esports];
DAVID CAMINADA [Opinió]; MANEL CASTILLA [Disseny];
SANTI GONZÀLEZ [Món]; PEPA MASÓ, CARLES SABATÉ
[Societat i Barcelona]; ÒSCAR MONTFERRER [Comunicació];
ALBERT PLA [Edició]; MONTSERRAT RIUS [Documentació];
ROBERT RAMOS [Fotografia]
Delegada a Madrid: MONTSE OLIVA
AVUI.CAT: SÍLVIA BARROSO

VICENT SANCHIS, president del Consell Editorial

REDACCIÓ I SEU SOCIAL:
Enric Granados, 84 - 08008 Barcelona
DELEGACIÓ A MADRID:
Carrera de San Jerónimo, 15-17 - 28014 Madrid
Tel.: 91 454 72 66 - Adreça electrònica: madrid@avui.cat

CENTRALETA Tel.: 93 316 39 00 - Fax: 93 316 39 36
DISTRIBUCIÓ Tel.: 93 316 39 16 - Fax: 93 316 39 15
ADREÇA INTERNET: http://www.avui.cat
SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT Tel.: 902 884 252 - Fax: 93 316 39 15

SUBSCRIPCIONS: DYRSA Pere IV, 467 Barcelona. Tel.: 902 884 252

PUBLICITAT: CORPORACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ, S.L.
JORDI GÁLVEZ, DAVID ABAD I EVA HERNÀNDEZ. Coordinació: AMPARO MADRAMANY. Enric Granados, 84. 08008 Barcelona.
Tel.: 93 316 39 04 - Fax.: 93 445 81 93 - Adreça electrònica: publicitat@avui.cat

IMPRESSIÓ: Gráficas de Prensa Diaria. DL: B20.249-1976 DIFUSIÓ CONTROLADA PER L’OJD.
A efectes del que preveu l’article 32.1, paràgraf segon de la LPI, Corporació Catalana de Comunicació SL s’oposa expressament a la utilitza-
ció de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials (press-cliping) sense
comptar amb l’autorització prèvia de Corporació Catalana de Comunicació SL.

La professió periodística no passa pel
seu millor moment. No es tracta
només, encara que també, de la crisi
econòmica que amenaça molts dels

mitjans –especialment els rotatius diaris–
fins al punt que no és forassenyat afirmar que
quan la crisi toqui fons i la nova situació s’es-
tabilitzi més d’un diari haurà canviat i, mal-
auradament, algun també haurà desaparegut.
Tampoc és només una crisi, encara que
també, atribuïble a l’emergència d’internet i
la galàxia digital. Les noves tecnologies i els
nous espais de comunicació obliguen a repen-
sar els mitjans tradicionals, especialment la
premsa escrita. Tothom accepta que els diaris
han de canviar i que les sinergies entre els di-
versos suports de comunicació seran una de
les claus que ens explicaran l’èxit comunica-
tiu del futur. Totes aquestes crisis, i d’altres
que podríem anar detallant, són certes, però
no poden amagar la crisi professional, fins a
cert punt deontològica, que des de fa anys
amenaça la professió.

FA TOT JUST UNA SETMANA VA MORIR una periodis-
ta, al meu entendre, excepcional. La Mercè
Conesa va ser una gran professional, descone-
guda per al gran públic i enormement respec-
tada en vida per tothom qui la va poder trac-
tar. El fet que no fos una periodista donada a
les tertúlies televisives ni radiofòniques, el fet
que no fos una periodista mediàtica, ja apunta
algun dels valors professionals que vull remar-
car. La convicció que la notícia s’havia de bus-
car directament a les fonts, que més enllà de
les fonts oficials hi havia sempre la possibili-
tat –i crec que la necessitat– de fer aparèixer
altres fonts, precisament d’aquells que habi-
tualment no tenen veu en l’espai públic ni pos-
sibilitat de fer-la sentir de manera raonada,
va marcar una part de la seva vida com a peri-
odista. La notícia entesa no com allò que passa
només a les sales emmoquetades de qualsevol
institució del país, sinó allò que passa en qual-
sevol racó de les nostres ciutats, va ser la guia

central de la seva actuació com a redactora.
La convicció que un professional de la prem-
sa mai pot contribuir –per activa o per passi-
va– a consolidar determinats silencis medià-
tics va ser una de les seves dèries, en el bon
sentit de la paraula.

TOTS AQUESTS VALORS SÓN TOTA UNA DECLARACIÓ de
principis de la professió. Certament, n’hi ha
molts d’altres, com per exemple el de la vera-
citat informativa, que marquen un punt de
no retorn si són vulnerats. Però, en qualsevol
cas, arran de la mort de la Mercè Conesa m’ha
semblat oportú remarcar-ne uns quants, pre-
cisament aquells que la van significar com a
professional, primer d’aquest diari AVUI i
després d’El Periódico. Aquests principis que
avui, lamentablement, no són massivament
secundats per la pròpia professió. L’absència
d’aquest principis és el que aboca el periodis-
me a una crisis. Fallar en aquells aspectes que
són la base de la determinació en el bon fer
professional és deixar el prestigi de la profes-
sió a l’atzar. És evident que a la premsa del
nostre país hi ha moltes altres Mercè Conesa,
però els temps que vénen ens presagien que
cada vegada aquest perfil serà el menys comú
dintre de la nostra premsa.

ÉS URGENT, DONCS, DONAR VALOR ALS VALORS de la
professió periodística. Cal recuperar el pres-
tigi d’una determinada manera de fer dels pe-
riodistes que precisament avui és la menys
habitual, la de sortir al carrer i donar veu als
que no tenen gaire possibilitats de fer-se sen-
tir. No es tracta de reivindicar corporativa-
ment una professió –jo no en sóc, de periodis-
ta–, però sí d’exaltar el valor social d’aquesta
professió, de subratllar la importància que
per a qualsevol país i societat que es vol lliu-
re representa tenir uns professionals de la
premsa exigents amb ells mateixos i consci-
ents de la seva responsabilitat social en tant
que notaris per excel·lència que són dels nos-
tres temps.

Jordi Sànchez Politòleg
jspicanyol@hotmail.com

MercèConesa,unexemple
“Cal recuperar el prestigi
d’una determinada manera
de fer dels periodistes que
precisament avui és la menys
habitual, la de sortir al carrer
i donar veu als que no tenen
gaire possibilitats
de fer-se sentir”

Justíciaencatalà

Lectors amics, que es veu que
encara me’n queden, em re-
nyen, tot dient-me que la su-
pressiódels professors de ca-
talà a les presons ha estat
pràcticament total. Em
quedo perplex: si han desa-

paregut de les presons cata-
lanes els cursos de català,
que haurien d’haver aug-
mentat si més no al ritme de
la població carcerària, hau-
rien de ser cessats, de mane-
ra fulminant, tant el direc-
tor general de Política Lin-
güística com la benamada
consellera de Justícia, per
incompliment d’un mandat
estatutari. ¿O és que els
drets de tota la gent catala-
na no arriben a reclusos que
viuen penes privatives de lli-
bertat amb l’objectiu d’acon-

seguir una reinserció social
duradora?

Com que he estat seguint
apassionadament les reivin-
dicacions del món de la jus-
tícia, de Madrid estant, i la
qüestió tan complexa de si
els jutges tenen o no el dret
a exercir un dret –tautolo-
gia?– com el de vaga, em
preocupa que entre les
seves reivindicacions no es
parli prou sobre els recursos
indispensables per garantir
que la justícia, als països de
parla catalana, funcioni

també, i a tots els seus ni-
vells, en català. ¿O és que els
poders de casa nostra con-
sideren que ja és suficient
l’ús del català en l’adminis-
tració catalana de justícia?
No és un tema menor. I crec
que tenim dret a exigir que
ens jutgin i ens condemnin,
i, si s’escau, que ens absol-
guin, en la llengua pròpia
d’un país que ha cregut
tant en el dret i en la justí-
cia, fins a convertir aquesta
creença en un dels signes
identificadors de la nostra

identitat col·lectiva.
Carles Casajuana comen-

tava la seva novel·la, premi
Ramon Llull, com la metàfo-
ra de la darrera persona que
parlava en català. El prota-
gonista es diu Bernat. Vaig
preguntar-li si es tractava
d’una metàfora amb bala i
feia que el darrer catalano-
parlant es digués com el di-
rector general de Política
Lingüística. A falta de perso-
nes que el vulguin aprendre
sempre podrà ensenyar ca-
talà a papagais i lloros.

EN DIRECTE

‘Made in
Catalonia’

El conseller d’Agricultura, Jo-
aquim Llena, seguint l’exem-
ple del ministre Sebastián,
ha demanat que els catalans
facin un esforç per omplir
la cistella de la compra amb
productes del país. Les pa-
raules d’un i altre, en certs
sectors, han aixecat una
gran polseguera i els han
acusat, fins i tot, de practi-
car una política arcaica que
recorda el període autàr-
quic del franquisme. No va-
loraré les paraules del mi-
nistre. Malgrat que les dues
demandes semblin igual,
en el fons i en el context
són molt diferents.

Catalunya compta amb
un sector agroalimentari
fort i potent. Juntament
amb els productes carnis i
els productes transfor-
mats, avui, l’alimentació i
les begudes es configuren
com una de les principals
especialitzacions catala-
nes. Al gran volum de factu-
ració, s’hi afegeix la gran
quantitat de mà d’obra em-
prada. No fa gaires anys,
eren molts els que es quei-
xaven que els productes es-
panyols exportats no aca-
baven de funcionar, perquè
competien en preu i no pas
en qualitat o disseny, i es
demanava la marca made
in Catalonia. Avui aquesta
marca ja és una realitat i, a
poc a poc, es va consolidant
una nova imatge que afavo-
reix les exportacions.

Per altra banda, si tenim
en compte que la primera
matèria primera de la in-
dústria alimentària la pro-
porcionen l’agricultura i la
ramaderia, també s’afavo-
reix el sector de la pagesia.
Apostar pel sector agroali-
mentari és apostar també
per l’equilibri territorial i la
sostenibilitat, amb la con-
solidació i la potenciació de
la presència de la pagesia al
territori.

Ignasi
Riera
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