
28

el
se
n
ya
l

Entrevista a Narcís-Jordi Aragó, periodista

"Les noves generacions no saben
apreciar el plaer del diari en paper"

Narcís-Jordi Aragó i Masó rebia, el dia
11 de desembre passat, el guardó
"Ofici de Periodista", que cada any
concedeix el Col·legi professional. És
la primera vegada que un company
que ha desenvolupat la seva carrera

fora de Barcelona mereixia aquest
premi. L'acte de lliurament, com no
podia ser d'altra manera, va tenir lloc
a Girona, a la Fontana d'Or. Entre les
personalitats presents hi havia el
bisbe, Mons. Francesc Pardo.

Amb en Narcís-Jordi, hem de
començar parlant de l'ofici de perio-
dista. 

El periodista neix, es forma, o
s'aprèn a ser periodista?
Sense vocació, sense il·lusió, més val
que no t'hi posis, en aquest ofici,
perquè ja saps que no t'hi faràs ric.
Sense una certa curiositat, sense
anar darrera la notícia, no s'entén l'o-
fici. A partir d'aquesta vocació, natu-
ralment cal una formació. Amb en
Víctor ho vàrem viure en aquella
Escola de la Rambla de Santa Mòni-
ca de Barcelona. Ara, a les facultats,
els alumnes, els futurs periodistes,
reben una formació genèrica, interes-
sant -suposo-, però és la pràctica la
que ensenya. Ho recordava Rafael
Nadal, l'actual director del diari El
Periódico, en l'acte de lliurament de
guardó. Ell va aprendre a Presència
algunes de les coses que encara li
serveixen. L'exercici professional és
essencial. Per aquesta raó, el nostre
Col·legi admet persones no titulades,
però que puguin acreditar un exerci-
ci professional suficient.

Per tant, el periodisme és una
vocació, abans que una profes-
sió...
És quelcom que t'ha de sortir de
dins. Malament si no és així. És una
professió apassionant que, sense
aquesta vocació, difícilment seria
acceptable, ja que també té molts
inconvenients.

Però aquesta professió sembla
que pateix una inflació de titulats.
Més de cinc mil a l'atur en aquests
moments...
Tothom vol ser allò que s'imagina
que és un periodista o el periodisme.
Certament, avui hi ha més possibili-

“Els anys de postguerra civil, els mitjans d'informació de l'Església, a casa nostra, varen
fer un paper substitutori, de suplència, important del que no es podia publicar en els
generalistes”.
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tats que fa uns anys: tenim els
departaments de comunicació d'em-
preses i institucions. En alguns casos
això suposa una certa forma de fun-
cionariat encobert. La seva feina és
transmetre les notícies que interes-
sen a l'empresa o institucions. Infor-
macions sempre felices. Els profes-
sionals que fan aquesta feina, del tot
digna, saben que estan al servei d'al-
gú.

Per tant, el periodisme ha canviat,
també en els mitjans de comuni-
cació convencionals, en els dia-
ris...
Recordo les redaccions com ara la
del Tele-eXprés. Hi havia un gran
xivarri. La gent cridava. Allà hi recor-
do el director, Ibáñez Escofet, que
sortia del seu despatx cridant. Els
redactors es veien, es parlaven, les
màquines d'escriure feien fressa.
Ara els redactors treballen envoltats
d'unes separacions que els impe-
deixen veure el company del costat.
Ningú no crida. Domina el silenci.
Els periodistes s'han tornat seden-
taris. Com deia Josep Pernau, cal
que el periodista aixequi el cul de la
cadira. Ell anava cada dia al Ritz,
per tal de saber si alguna personali-
tat important era a Barcelona. Ara
s'esperen els comunicats de les
empreses, del poder, es tracta de la
veritat oficial, és a dir, parcial. Possi-
blement els periodistes dominen
més tècniques que no pas nosal-
tres, però penso que han perdut
ofici.

L'Església és notícia? Sap infor-
mar? Quins fets d'Església esde-
venen notícies?
El paper de la premsa d'Església ha
canviat. Senzillament perquè no
tenim premsa d'informació general
d'inspiració cristiana, com ara a
França o Itàlia. Són poquíssimes les
notícies d'Església que interessen, i
no sempre positives. Els anys de
postguerra civil, els mitjans d'infor-
mació de l'Església, a casa nostra,
varen fer un paper substitutori, de
suplència, important del que no es

podia publicar en els generalistes.
Amb la democràcia això es va aca-
bar. El mateix els va passar als que
s'havien arrenglerat com a oposició a
la dictadura, com ara Cuadernos
para el Diálogo o Triunfo. L'Església,
ara mateix, no disposa de cap mitjà
escrit amb prou influència més enllà
dels estrictament adreçats als fidels,
com seria El Senyal.  

Abans d'El Senyal teníem Vida
Catòlica: què va suposar aquella
publicació?
Oficialment era el portaveu de l'Acció
Catòlica. Però progressivament es va
obrir a temes que anaven molt més
enllà, en un servei cívic. Mn. Bolós,
per exemple, escrivia sobre les figu-
res d'Adenauer o de De Gaulle. Ara
no caldria. És evident també que, en
principi, l'Església no sempre té bona
premsa, mai sigui millor dit.

I Presència, quin paper va tenir en
l'oferta informativa de Girona?
Va ser un “transplantament” dels que
en aquell moment fèiem Vida Catòli-
ca. A la publicació, en el moment del
relleu de l'equip inicial, amb el suport
econòmic del bisbe Jubany, hi havia
Jordi Dalmau, Joan Ribas, Francesc
Ferrer, Carles Vivó i jo mateix. En cap
moment vàrem fer una publicació
confessional, malgrat que tots, quan
calia, ens manifestàvem com a
creients. El Dr. Jubany mai més hi va
intervenir, més enllà d'aquesta
empenta inicial.

Què poden fer els periodistes cris-
tians, en una publicació generalis-
ta?
Vivim en una societat que sembla
avançar de la laïcitat ben entesa
–seria el cas de França– vers un laï-
cisme militant. Els periodistes cris-
tians, creients, catòlics, com en qual-
sevol altra professió, no és necessari
que proclamin les seves creences,
però de tant en tant i quan convingui
és bo dir-ho. La presència de gent
que en els mitjans manifesten ober-
tament aquest laïcisme, en tractar
qualsevol tipus de temes, que es

manifesten anti-tot, en un intent
d'esborrar qualsevol rastre religiós
de la nostra cultura i societat, és evi-
dent. Certament, en alguns casos
l'Església dóna motius que afavorei-
xen aquest tipus de manifestacions.
Aquell esperit del Vaticà II, propiciat
per Joan XXIII i Pau VI, que va acos-
tar l'esperit de l'Església a la societat,
semblaria que s'ha perdut.

Tornem a casa. El Premi Ofici de
Periodista per primera vegada
s'ha concedit a un professional no
barceloní. Es pot fer bon periodis-
me a "províncies", com dirien a
Madrid?
Els informadors locals ara ho tenim
malament. Els temps en què cada
dia calia enviar als grans diaris de
Barcelona la crònica de Girona han
passat a la història. Es fan intents
com ara pàgines especials que
només es veuen aquí, com les des-
connexions de ràdio i TV també d'a-
bast local.

La premsa escrita té futur?
Les noves generacions no saben
apreciar el plaer del diari en paper.
Internet ho ha trasbalsat tot. Fins s'a-
firma que la TV no tindrà futur. A la
UdG, s'ofereixen diaris gratuïtament i
en sobren un grapat cada dia. El
futur podria ser el diari digital. De
moment la publicitat no ho entén, i la
publicitat mana molt.

Un consell a un jove que vulgui ser
periodista
Que no s'apoltroni. La professió no
és recollir informacions rebudes. Cal
donar la visió pròpia, res de missat-
ges prefabricats. Cal burxar en cada
assumpte que es tracti més enllà
d'aquestes "notes oficials" o d'a-
questes rodes de premsa en les
quals no s'admeten preguntes i a les
quals els mitjans envien el darrer dels
informadors que s'han incorporat a
la redacció. Cal que qui vulgui ser
periodista tingui intuïció d'allà on tro-
barà la veritable notícia.

JOSEP CASELLAS i J. VÍCTOR GAY
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