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Lliurament del vuitè premi Quim Regàs 
de periodisme a Olga Viza  
Palau del Parlament, 15 de juny de 2015 

La presidenta 

Bona tarda a tothom, buenas tardes. Diputats i diputades al Parlament; president 

Benach; secretari d’estat    per a l’esport; senyora Olga Viza, la periodista premiada 

enguany, i familiars; membres del jurat; familiars de Quim Regàs; senyor Lluís 

Foix, premiat en l’edició anterior; senyor Joan Pere Viladecans, autor de l’obra que 

es lliura als premiats; senyores i senyors, benvinguts a l’acte de lliurament d’aquest 

premi, que des de fa vuit anys fem aquí al Parlament, en aquest auditori; un acte 

senzill, entranyable i fins i tot en algun moment podríem dir que familiar. Per 

nosaltres és un goig lliurar aquest premi aquí al Parlament, un premi creat per un 

grup d’amics del periodista Quim Regàs, mort molt prematurament ara fa vuit anys, 

per recordar-lo. És també un acte d’afirmació i reivindicació del bon periodisme.  

*** 

Unes paraules per acabar l’acte de lliurament del premi Quim Regàs, un premi que, 

com hem dit, es convoca anualment des del 2008. Jo l’he pogut lliurar durant cinc 

edicions, comptant la d’avui, i des de la meva visió institucional permeteu-me que 

un any més aplaudeixi aquesta iniciativa i els qui des de la fidelitat a l’amic Quim 

Regàs i a la vostra professió en garantiu la continuïtat. 

És un premi senzill, entranyable, fins i tot familiar, com he dit abans, però molt 

remarcable. És un premi que cal destacar pel fet que enclou dues facetes ben 

importants. D’una banda, serveix per reconèixer una trajectòria professional, avui 

la d’Olga Viza, de manera que esdevé un acte reivindicatiu del periodisme de 

qualitat, del periodisme en majúscules. Les persones que hi han estat guardonades, 

el seu testimoni i la seva professionalitat, ho avalen amb claredat. M’agradaria 

anomenar-los: l’any 2008 el premi va ser per a Ramon Besa, cap d’esports d’‘El 

País’; el 2009, per a Mònica Terribas, llavors directora de Televisió de Catalunya; el 

2010, per a Eugeni Sallent, director de RAC1; el 2011, per a Òscar Nebreda, 

ninotaire; el 2012, per a Jordi Cotrina, fotoperiodista; el 2013, per a Gemma 

Nierga, i l’any passat, per a Lluís Foix. 
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L’altra faceta que crec important destacar del premi és que permet fer un acte 

d’amistat i homenatge envers Quim Regàs, la persona i el periodista. No hi ha cap 

dubte que el seu impacte en tots els membres del jurat ha estat profund i molt 

positiu, fins al punt que us va moure a fer aquest recordatori. Us felicito per 

aquesta iniciativa que té, doncs, un doble vessant: el reconeixement tant al bon 

periodisme com a un periodista que es va distingir per l’exigència, la passió i la 

innovació i que va excel·lir en la professió.  

Avui, amb la intervenció de la periodista guardonada i repassant-ne la densa 

trajectòria professional, iniciada quan era molt jove i especialitzada en l’esport, 

però també dedicada a altres àmbits informatius, hem pogut copsar la bondat del 

premi. De la seva trajectòria en destaca la qualitat, el rigor, l’exigència i, com ha dit 

el senyor Santi Nolla, l’elegància i el ‘savoir faire’. En destaca també la vocació i la 

professionalitat, i una capacitat admirable i envejable d’adaptació al mitjà de treball 

–televisió, ràdio, periodisme escrit, entrevistes– i de fer-se propera. No és fàcil, ser 

tan polièdric.  

Enguany, els membres del jurat ho heu tornat a encertar. A Catalunya tenim molt 

bons professionals, i realment cada any encerteu el premi i doneu una sorpresa 

amb la persona guardonada. Enguany heu premiat una periodista, com he dit, 

polièdrica; una periodista no solament dedicada a l’esport, encara que aquest és un 

àmbit informatiu en què ha destacat de manera remarcable. Encara que dius que 

volies fer medicina, vas néixer per dedicar-te al que t’has dedicat, i l’esport ha 

format part de molts anys de la teva vida, tot i que, hi insisteixo, ets una periodista 

polifacètica, ja que també has fet programes informatius i de lleure. 

Després de les paraules de Santi Nolla i de la mateixa Olga, no em queden gaires 

coses per dir sense caure en reiteracions. De la mateixa manera que l’any passat 

vaig entrar al bloc del senyor Foix, que és un bloc excel·lent, enguany també he 

indagat en la trajectòria periodística d’Olga Viza a partir d’entrevistes que li han fet, 

i hi he trobat moments remarcables, com aquella vegada que va aconseguir una 

entrevista impossible a Montserrat Caballé just després d’acabar una actuació al 

Liceu, amb el públic encara aplaudint. Cogiste de la mano a Montserrat Caballé y le 

dijiste: “Necesito una entrevista, pero rápido, y además me la tiene que dar.” Y ella 

te cogió la mano, te llevó a su camerino y le hiciste la entrevista, y no se lo podía 

creer nadie, realmente. 
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Dice que lo suyo no es vocacional, porque antes de los trece años más bien 

pensaba que quería ser médica. Sin embargo, a los trece años ya dirigió su primer 

periódico, y dice: “Mi casa está llena de noticias y deambulo entre ellas.” També diu 

que la professió periodística li ha proporcionat vivències úniques: “Me gustan esas 

sensaciones de privilegio, de estar en los sitios donde hay que estar.” I tot i que ha 

exercit gairebé totes les branques de la professió, encara considera que li queda 

molt per fer.  

Així mateix, explica que va començar a dedicar-se al periodisme esportiu per 

casualitat, perquè quan era a la facultat un company li va dir que al programa 

poliesportiu de Miramar buscaven algú, i s’hi va presentar, en un moment, explica, 

que el 80 per cent dels alumnes volien ser corresponsals de guerra. Diu que no va 

tenir problemes pel fet de ser dona. I Miramar era una gran escola de periodisme 

esportiu.  

En una entrevista li pregunten quin consell donaria a algú que acaba de fer 

periodisme. I diu: “Que aprendan de quienes admiran, pero que no imiten. Que no 

tengan prisa por hacer grandes cosas; el periodismo es una carrera de fondo. Que 

no se conformen con las respuestas políticamente correctas. Que sean decentes, 

osados y curiosos.” Recordo l’any passat, Foix, que deies: “Que siguin honestos.” 

Certament, l’honestedat és una virtut necessària, en el periodisme.  

Quan li pregunten quins esportistes l’han impressionat més al llarg de la seva 

carrera en el periodisme esportiu, parla de Severiano Ballesteros, Steffi Graf i 

aquella partida d’escacs que va tenir lloc a Sevilla entre Kasparov i Karpov, i diu 

que potser l’alegria més gran que va tenir va ser quan Arantxa Sánchez Vicario va 

guanyar el seu primer Roland Garros. I respecte als Jocs Olímpics del 92 diu: 

“Emoció. Tota. Compartir una gran emoció col·lectiva és quelcom únic, i tenir el 

privilegi d’explicar-ho dobla la dosi.” 

De les teves paraules, em quedo amb una cosa que jo repeteixo molt en les meves 

intervencions, que és allò de les coses bones que portes a la motxilla i t’ajuden a 

seguir. Jo dic moltes vegades als nois i les noies: “Recordeu el que heu viscut a 

casa, a l’escola, a la universitat. I tot el que ha estat positiu no ho perdeu mai. Us 

ho col·loqueu a la motxilla, i segur que us servirà.”  

Per acabar, tornant a repassar una mica el teu currículum, en vull destacar els 

trenta-set anys de professió; que com a periodista en el món de l’esport has fet de 
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les entrevistes un gènere proper, apassionat i personalitzat; que, acompanyada de 

Matías Prats, vas ser l’encarregada de comentar les cerimònies d’inauguració i de 

cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona; que també has estat en tres mundials de 

futbol, en un campionat de motociclisme i a la Fórmula 1; que estàs especialitzada 

en la narració de tots tipus de disciplines esportives; que has estat vinculada a 

Miramar, Televisió Espanyola, Antena 3, Radio Nacional de España, la Sexta i el 

‘Marca’, i que vas rebre un Ondas el 2005 i el premi com a millor comunicadora de 

l’Acadèmia de Televisió.  

Deuen coincidir amb mi que un país sense un bon periodisme és un país pobre, un 

país anodí i vulnerable, un país que es limita a cobrir l’expedient. Per aquest motiu 

és important ressaltar les bones pràctiques en el periodisme, com ara el compromís 

amb la informació veraç i la professionalitat, i les persones que hi ha al darrere. 

Tinguem-ho present, i aprofitem ocasions com la d’avui per fer un vot de confiança 

al bon periodisme i als seus protagonistes. 

Moltes gràcies.  

 


