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Commemoració del trenta-cinquè aniversari del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya  

Barcelona, 27 d’abril de 2021 

Moltíssimes gràcies a tots. Honorable consellera, degà del Col·legi de Periodistes, 

membres de la junta, vicedegana, exdegans que ens acompanyeu i també totes les 

persones que seguiu la transmissió d’aquest acte en directe per YouTube en temps 

de pandèmia –em temo que això ha vingut per quedar-se–, és un plaer ser en una 

sala com aquesta. Abans el degà més antic dels que ens acompanyen, Salvador 

Alsius, deia que tots els degans podien enorgullir-se de com havien aconseguit que 

aquest fos un espai que molta ciutadania s’ha sentit seu i ha volgut utilitzar. Jo en 

dono fe en qualitat de directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Sempre vam 

sentir que teníem el col·legi i aquesta sala a disposició. I, com que és una sala 

reduïda, el fet que ara pugem disposar dels mitjans digitals segur que contribuirà 

perquè quan recuperem la normalitat també en complementem l’aforament. 

La veritat és que per a mi és un honor acompanyar-vos en la commemoració del 

trenta-cinquè aniversari d’una entitat creada per mitjà d’una llei de la institució que 

avui represento, una entitat, el Col·legi de Periodistes, que encarna valors molt 

importants per a la societat, valors que heu reivindicat tots els degans que heu fet 

ús de la paraula: l’autenticitat, aquesta capacitat crítica, la capacitat analítica, fins i 

tot diria la transcendència que té la feina dels periodistes a l’hora d’establir un estat 

d’opinió, la responsabilitat que això comporta i un llarguíssim etcètera. 

En el marc de la celebració d’aquest aniversari, crec que cal posar en relleu que en 

un moment com l’actual la professió periodística té més sentit que mai. Si, com 

s’acostuma a dir, la informació és poder, en aquests temps de pandèmia que ens 

toca viure gairebé podem dir que la informació és salut, en molts casos. Per això vull 

agrair molt especialment aquest acte, que també em permet traslladar a tots els 

mitjans de comunicació i especialment al Col·legi de Periodistes l’agraïment per la 

feina que durant aquest temps de pandèmia heu dut a terme, destinant tots els 

esforços possibles a interpretar adequadament la complexitat del context sanitari, 

del context social, del context econòmic, que ens ha tocat viure i aportant informació 

competent i fidedigna. Perquè, segurament, és en situacions d’incertesa i d’angoixa 

que és més necessari que mai que la societat estigui ben informada, ja que sense 
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una bona informació, i això també ho hem vist des del vessant polític, és molt difícil 

prendre bones decisions.  

I en les societats avançades la ciutadania ha de tenir accés a tota la informació, 

perquè és quan es tenen les dades i es converteixen en relats intel·ligibles que es pot 

comprendre l’abast dels desafiaments col·lectius com el que patim. Només una 

societat informada pot gestionar adequadament tots els sacrificis i totes les 

limitacions de drets que hem patit i que patim encara pel fet d’haver de prioritzar la 

lluita contra el virus. 

La pandèmia també ha obligat les administracions a fer un esforç comunicatiu sense 

precedents, gairebé, gosaria a dir, amb rodes de premsa, ho esmentava ara la 

consellera, que durant molts mesos han estat diàries i transcendents. Per tant, 

davant aquest dret a la informació dels ciutadans, aquest deure d’informar per part 

dels governants. I enmig d’aquest context els periodistes heu fet la vostra feina, i 

també l’heu fet amb més restriccions que mai. Us heu vist obligats a informar a 

distància, a preguntar per mitjà de pantalles d’ordinador, a valorar un garbuix de 

dades no sempre ben endreçades, i sobretot noves, perquè és nou, també, el 

fenomen al qual ens enfrontem. 

I en aquest context el Col·legi de Periodistes ha vetllat sempre, sobretot durant les 

primeres compareixences dels representants públics, perquè la virtualitat, justament, 

no fos cap coartada per limitar el dret de preguntar, de repreguntar, i també per 

afavorir la pràctica, per exemple, d’enviar les preguntes per endavant. Per tant, jo 

crec que en aquest sentit també heu estat vigilants en un context de novetat 

informativa. 

Segurament n’érem conscients des de molt abans, però durant la pandèmia ens heu 

mostrat, doncs, la importància de disposar d’una bona informació, i ha quedat palès 

que sense la vostra exigència, sense la vostra disciplina i sense la vostra capacitat 

de traduir fets molts complexos a una informació entenedora la ciutadana 

segurament estaria encara una mica més desorientada i, per tant, una mica més 

desemparada. 

La veritat és que jo sempre he relacionat el periodisme, professionalment, amb la 

literatura. Han estat molts, els periodistes que han fet també d’escriptors. Encara 

ara, avui en dia, hi ha periodistes que exerceixen com a escriptors, amb sentit de 

l’estil en els textos que produeixen, textos que s’emmarquen en un context 
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d’immediatesa, que segurament gairebé moren en el moment de ser impresos, o dits 

quan el periodisme és radiofònic, però tot i així per a molts de vosaltres encara hi ha 

una exigència de valor artístic, de valor literari, cosa que és d’agrair quan passa. I 

avui, en la commemoració d’aquest trenta-cinquè aniversari, vull recordar també 

grans noms del periodisme en aquest sentit; parlar de Montserrat Roig en aquest 

context és gairebé imprescindible. 

Però si vosaltres, tots els periodistes, vetlleu contínuament per la informació, el 

Col·legi de Periodistes també ha de vetllar pels professionals. Perquè en aquests 

temps convulsos s’ha constatat que existeix la llibertat d’expressió, encara amb 

algunes restriccions, però també la «llibertat de pressió», que crec que no podem 

menystenir-la. Segur que a tots els qui sou aquí us en venen alguns exemples recents 

al cap. Per això cal un col·legi professional, amb la seva feina d’emparar, protegir, 

els drets dels periodistes, que és la millor manera, segurament, de protegir la dignitat 

de la professió, de la qual també s’ha parlat. 

Ben mirat, l’objectiu principal del col·legi segurament és millorar les condicions de 

treball dels periodistes, i també defensar, s’ha dit, el dret de la ciutadania a rebre 

una informació veraç, independent, contrastada i, sobretot, èticament incontestable. 

En temps de fake news, en temps de la postveritat, que el senyor Serrano ja ha 

denominat «mentides», és realment una tasca d’una extraordinària rellevància. I és 

gràcies a aquesta tasca que els periodistes d’aquest país avui teniu més eines al 

vostre abast per poder esdevenir més lliures i de retruc construir una informació 

també més lliure i més útil per a la ciutadania. 

Entenc que el col·legi ha de donar servei als periodistes perquè els periodistes puguin 

donar un bon servei a la societat. I això ja fa trenta-cinc anys i mig, com ens ha 

recordat el degà, que ho feu.  

És evident que el Col·legi de Periodistes du a terme una tasca que va més enllà d’una 

entitat que integra, i això crec que és remarcable, la gran majoria de professionals 

de la comunicació. És sabut que el col·legi també fa d’escola, d’alguna manera, amb 

la seva constant oferta de formació i que així mateix esdevé un punt de trobada per 

compartir experiències i comunicar millor la informació des d’un aprenentatge 

compartit. 

Gràcies també per la reivindicació que ha fet la degana, Neus Bonet, amb relació a 

algunes de les qüestions que encara continuen candents: aquest sostre de vidre, 
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aquesta precarietat, les amenaces, les pressions, etcètera. No sempre ha estat fàcil, 

i segur que tots vosaltres coneixeu molt millor que jo les vicissituds que us han portat 

fins aquí.  

El cert és que després d’una llarga tradició associativa del periodisme català –

Catalunya és una terra d’associacionisme–, de les associacions de premsa, després 

també de tots els anys de foscor de la censura franquista, quan es constitueix el 

Col·legi de Periodistes és un intent d’aportar llum enmig de tota aquella foscor, 

d’aportat llibertat i democràcia després de tants anys de silenci i coerció. 

Segur que des del 86 hem evolucionat molt, i en la majoria d’aspectes hem guanyat 

llibertat significativament, però en d’altres gens menors també n’hem perdut 

algunes, de llibertats. Més de quaranta anys després de la mort del dictador hi ha un 

franquisme residual que segueix incrustat en algunes institucions de l’Estat, un Estat 

que necessita proclamar-se constantment com una democràcia plena però que no 

pot amagar una realitat tan incòmoda com és l’existència avui en dia de presos 

polítics i d’exiliats, i no la pot amagar perquè la informació oficial es veu contrastada 

amb la informació lliure. L’eterna pugna entre informació i propaganda continua ben 

viva i atorga un plus de transcendència i de responsabilitat al vostre ofici de 

periodistes. La dictadura censurava la informació; la democràcia hauria de garantir 

la informació. Però quaranta-cinc anys després de la mort de Franco les carències 

democràtiques, els impulsos repressius, els interessos polítics, com també s’ha 

esmentat, amenacen la preservació del codi deontològic en l’exercici de la vostra 

professió. 

Per això, avui, en aquest context d’infoxicació, que és una mica l’entorn en què vivim 

–a mi sempre m’agrada recordar aquest neologisme d’Alfons Cornella, que diu que 

en els temps de l’era digital en què estem immersos patim una allau d’intoxicació 

informativa–, en aquest context de plena era digital i en un moment en què 

coexisteixen tants mitjans de comunicació, penso en Cervantes, quan s’explica que 

ja no feia cas del que es deia i que en canvi sí que llegia els papers que trobava tirats 

a terra, de manera que l’oralitat, que havia estat tan vigent en altres moments de la 

història, havia decaigut com a forma de comunicació preferent, mentre que la lletra 

escrita encara tenia un paper fidedigne.  

Avui en dia, en què molta gent dona veracitat a tot allò que llegeix, a tot allò que és 

escrit i publicat, és molt important que hi hagi programes com els que he conegut de 

formació crítica a les escoles per fomentar aquest sentit crític, que és tan important. 
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I per això us exhorto a no perdre de vista aquest punt afegit d’autocrítica, que ha 

verbalitzat el senyor Rius, cosa que li agraeixo moltíssim, i també d’exigència, de 

responsabilitat inherent a una tasca tan fonamental com és l’exercici de la professió 

del periodisme. 

Precisament perquè, tal com deia al començament, la informació és poder, cal que 

tots plegats ens vacunem contra l’ús indegut que se’n fa. Perquè, segurament, el 

pitjor que pot passar a un mitjà d’informació és que s’avesi a la desinformació. 

Informar no pot ser sinònim d’intoxicar l’opinió pública amb falsedats, distorsions, 

manipulacions o interpretacions esbiaixades, i el fet que estiguem més informats que 

mai no ens garanteix que estiguem més ben informats que mai. I en aquesta lluita 

per la veracitat, per la qualitat, per l’honestedat i pel rigor el Col·legi de Periodistes 

ha esdevingut un referent, i us felicito ben sincerament per això. 

Per aquest motiu, si al 86 el Col·legi de Periodistes era necessari, avui és del tot 

imprescindible, perquè encara avui, com s’ha recordat, cal vetllar per la llibertat de 

premsa, per la llibertat d’opinió, per la llibertat d’expressió, per l’ètica periodística, 

perquè la democràcia que volem construir entre tots és una lluita diària per assolir la 

plena llibertat. 

I en aquest punt vull expressar el meu condol a les famílies i els companys de 

professió dels dos periodistes assassinats avui a Burkina Faso.  

I també vull agrair la feina de tots els degans, que amb el vostre compromís han 

contribuït durant aquests primers trenta-cinc anys a consolidar el prestigi del Col·legi 

de Periodistes, que és la millor manera de consolidar el prestigi de la vostra professió. 

El deganat, que en altres èpoques, i segurament en altres àmbits, s’associava a un 

perfil més institucional que no professional, en el vostre cas ha estat, i és, sinònim 

d’implicació, de defensa de l’ofici, de defensa de la qualitat i de defensa de la 

professió.  

Teniu, sens dubte, molta feina a fer, perquè vivim temps convulsos, però avui 

celebrem com cal tota la feina que ja heu fet. Que sigui per molts anys. 

Moltíssimes gràcies. 
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