
AG
OS

T 
20

21

Passat, present i futur 
de l'Universitari 
Equip Editorial de l’Universitari

La multiculturalitat a la 
universitat, a debat

Redescobrint la lectura

Entrevista a 
Mònica Terribas

La Universitària: 
la importància de 
la diversitat
Anna Moya

Emilia Andueza vs. Roger Brils

Clara Baulies

Periodista i professora a 
la UPF



La Universitària: la importància 
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L’Universitari és una revista que busca donar veu 
a la comunitat universitària de la Pompeu i 
aquesta, lluny de ser homogènia, està integrada 
per dones, homes, persones racialitzades, 
persones del col·lectiu LGTBI+... Així doncs, per 
reflectir una realitat que englobi a tothom la 
revista ha d'incorporar una multiplicitat de punts 
de vista, sent sensibles al gènere, la raça... No 
obstant, centrant-nos en el gènere, l’empresa 
d’aconseguir una representació proporcional en 
la producció periodística no és gens senzilla a 
causa de les estructures patriarcals que 
marginalitzen les veus femenines. Tot i que 
l’Universitari no té una bretxa de participació de 
gènere dramàtica, sí que hi ha certa manca de 
participació femenina. De les 7 edicions 
d’enguany, LA COLUMNA l’han escrit 5 homes i 2 
dones, el mateix a la secció CULTURA, i encara no 
s’ha entrevistat a cap dona. Davant d’aquesta 
situació, aquest article busca posar de manifest la 
importància de la inclusivitat de gènere a la 
revista, així com suggerir iniciatives per avançar 
cap a la paritat.

Assolir una representació inclusiva a la revista no 
sols és un fi en si mateix, sinó que resulta 
necessari per evitar biaixos en com expliquem, 
entenem i interpretem la realitat. En aquest 
sentit, les dones, des de la seva posició social, 
viuen la realitat d’una manera específica. Així 
doncs, donar-los veu és essencial per projectar 
les seves experiències i anàlisis, i no quedar-nos 
amb una versió de la realitat que sembla universal 
però realment és només masculina.

Un cas il·lustratiu: al VERSUS, secció on es 
debaten qüestions controvertides, podem 
observar aquesta falta de perspectiva femenina. 
Per exemple, dos homes van parlar sobre les 
ocupacions, obviant com la pobresa i la 
precarietat d’habitatge afecten sobretot a les 
dones. Similarment, es va debatre la legalització 
de la marihuana sense esmentar els diferents 
efectes que el consum provoca a dones i homes. 
També el VERSUS de la llei trans va ser entre dos 
homes, obviant la perspectiva de gènere d’aquest 
debat tan important pel feminisme. Si haguessin 
participat dones al debat, probablement 
s'haguessin tingut més en compte les 
experiències i realitats de les dones que, al cap i a 
la fi, representen el 50% de la població. Altrament, 
estem condemnats a una perspectiva 
suposadament neutra però que realment parteix 
de l’home.

D’altra banda, la revista és una eina per visibilitzar 
les necessitats de la comunitat universitària. I les 
dones seran, presumiblement, més sensibles a 
certes demandes. Per exemple, en viure de 
primera mà la violència de gènere de la 
universitat, les alumnes probablement seran més 
conscients de la necessitat de protocols per 
respondre a agressions.

“ [...] les dones, des de la seva posició social, 
viuen la realitat d’una manera específica. Així 
doncs, donar-los veu és essencial per 
projectar les seves experiències i anàlisis [...]”
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En conseqüència, la inclusivitat és essencial per 
tal que diferents col·lectius tinguin les mateixes 
oportunitats per visibilitzar les seves peticions 

En relació a com augmentar la participació 
femenina a la revista, la solució ideal seria canviar 
els rols de gènere que causen que les noies se 
sentin molt menys segures de les seves habilitats 
i coneixements i, per tant, no tinguin tanta 
confiança i empenta per escriure articles. 
Malauradament, canviar els rols de gènere serà 
un procés llarg i complex. No obstant, hi ha certes 
eines a curt termini que la Revista pot adoptar 
per reduir la bretxa de participació. 
Concretament, a l’hora de buscar els articulistes 
s’ha de tenir la paritat en ment, controlant la 
participació —o manca d’ella— de les dones, i 
incentivant-la si fos necessari a través de la 
discriminació positiva.

Així mateix, és especialment important vetllar per 
la paritat en temàtiques que són tradicionalment 
de domini masculí —economia, dret, etc.—. A 
més, el procés de cerca d’articulistes hauria 
d'incorporar perspectiva de gènere, sent sensible 
a certes especificitats, com el fet que, potser, les 
dones quan son demanades per fer un article 
necessiten més reforç positiu i acompanyament. 
Tanmateix, explicar i visibilitzar, amb iniciatives 
com aquest article, la importància de la diversitat 
pot contribuir a que les dones prenguin 
consciència de la problemàtica i es sentin més 
mogudes a participar. Finalment, si l’Universitari 
vol atraure participació femenina, ha de vetllar, 
com tota agrupació, per generar un espai segur i 
feminista, així com establir protocols davant 
agressions, oferint comoditat i seguretat a les 
dones que integrin l’Equip.

TU TAMBÉ TENS 
COSES A DIR?
Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.

luniversitari.cat/escriu



Passat, present i futur de 
l’Universitari

EQUIP EDITORIAL DE L’UNIVERSITARI

Des del seu naixement al 1990, la Universitat 
Pompeu Fabra té una personalitat pròpia, 
distintiva. Això comprèn la ubicació privilegiada 
dels seus tres campus, però també una aura de 
fatxenderia que en Lucas Martín condensava 
amb un toc d’humor al seu article “Pompeu 
Harvard”. Essent la més petita de les 
universitats públiques de la capital catalana, a la 
UPF s’hi estableixen connexions personals 
gairebé pròpies dels pobles. Gent molt diversa 
descobreix estar separada per un parell 
d’amistats en comú. La clau de volta que fa 
possible bona part d’aquestes connexions és el 
teixit associatiu, que constitueix sens dubte un 
tret destacat de la nostra universitat i reflecteix 
el caràcter actiu, compromès i emprenedor del 
seu alumnat.

Les estudiants de la Pompeu són -som-
estudiants amb veu, amb vocació 
transformadora i amb coses a dir en el debat 
públic. Recollint aquest esperit, el 23 d’abril de 
2020 l’Universitari va sumar-se a la gran família 
d’associacions UPF. Som una revista d’opinió, 
però sobretot som un espai plural al servei de 
la comunitat universitària.

L’Equip Editorial s’ha fixat tres objectius, 
agrupats als Estatuts, que són compartits pels 
membres fundadors i per aquells que ens hem 
anat incorporant pel camí fins a sumar les 14 
integrants actuals. Aquests objectiu són: primer, 
donar veu a la comunitat universitària; segon, 
defensar la pluralitat d’idees i tercer, reforçar i 
connectar el teixit associatiu jove.

Ens acostem al centenar d’articles publicats en 
les nostres edicions mensuals i des de 
setembre de 2020 fem un seguiment 
d’indicadors, que ens permeten prendre 
decisions més informades. Compilem dades 
sobre la composició del nostre cos d’articulistes 
(estudis, facultat…) i sobre la difusió dels articles 
(visites, temps de lectura, likes…).

Tal i com recull el nostre Codi Ètic, la pluralitat i 
la no-discriminació són dos vectors 
imprescindibles en tot allò que fem, de cara 
endins i de cara enfora. Un dels indicadors que 
avaluem és la paritat de gènere entre els i les 
articulistes, indispensable per valorar si assolim 
una veritable representativitat de l’univers 
Pompeu. A dia d'avui, no ho hem aconseguit. 
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https://www.luniversitari.cat/maig-2020/pompeu-harvard/
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Els nostres percentatges queden lluny del 60%-
40% de dones i homes característic de la UPF, 
institució pionera en l’àmbit del feminisme amb 
la unitat UPF-Igualtat, encapçalada fins fa uns 
mesos per la consellera Tània Verge. Cal 
remarcar que les passades dues edicions no 
han contribuït a millorar el nostre recull de 
dades, perquè han estat íntegrament escrites 
per homes.

Ara ens preguntem per què hem estat 
incapaços de complir amb els nostres objectius 
de paritat. Si bé no sempre podem escollir el 
gènere dels articulistes i, quan podem fer-ho, 
busquem la distribució igualitària, és cert que 
com a publicació influent en la comunitat 
universitària tenim una responsabilitat més 
enllà.

És per això que passem a l’acció i fem una crida 
a les nostres lectores per a que us animeu a ser 
articulistes. Rebreu tot el nostre suport, perquè 
tenim més ganes que mai de fer sentir la vostra 
veu. La col·laboració externa de l’Anna Moya en 
aquesta edició amb l‘article “La Universitària” 
ens ajuda a fer un exercici de transparència i 
reflexió que ha de culminar amb l’elaboració 
d’un Pla d’Igualtat per part d’un equip de treball 
de la revista.

Aquest Pla d’Igualtat, juntament amb altres 
iniciatives que definiran el futur de l'Associació, 
el dinamitzarem tots junts aquest estiu. L'Equip 
Editorial marxa de colònies per encarar el futur 
de la revista i conèixer-nos entre totes després 
de la incorporació de 7 nous membres. Toca 
arremangar-nos.

. 

“ Tal i com recull el nostre Codi Ètic, la 
pluralitat i la no-discriminació són dos 
vectors imprescindibles en tot allò que fem, 
de cara endins i de cara enfora.”

“ Som una revista d’opinió, però sobretot 
som un espai plural al servei de la comunitat 
universitària.”

https://www.luniversitari.cat/


La multiculturalitat a la 
universitat, a debat

La multiculturalitat és l'existència de 
diverses cultures que conviuen en un 

mateix espai, mentre que  el 
multiculturalisme es refereix a la 

col·laboració d'aquests grups sense 
sacrificar la identitat cultural pròpia. 

Actualment, a les aules, el debat sobre 
com implementar polítiques 

multiculturalistes ha generat diversitat 
d'opinions. 

EMILIA ANDUEZA 3er de Comunicació Audiovisual

A FAVOR DE LA MULTICULTURALITAT A LA 
UNIVERSITAT. EMILIA ANDUEZA/ Antes de 
comenzar el debate que hoy nos corresponde, es 
importante primero definir a qué es a lo que nos 
referimos cuando hablamos de multiculturalidad 
en un contexto educativo. En su influyente ensayo 
“El multiculturalismo y la Política del 
Reconocimiento”, el filósofo Charles Taylor 
propone dos corrientes del pensamiento sobre 
las que una sociedad moderna puede funcionar. 

La primera se basa en enaltecer el universalismo 
entre sus miembros, es decir, que todos los 
miembros son percibidos como iguales y, por 
ende reciben un trato y derechos idénticos, 
mientras que la segunda reconoce las diferencias 
entre sus individuos que afectan 
significativamente a su experiencia de vida, como 
lo son, por ejemplo, el género, nacionalidad y 
estatus socioeconómico.

Según Taylor, es importante que estas diferencias 
se tomen en cuenta a la hora de crear cualquier 
política, especialmente en lo que se refiere a 
minorías, para así permitir su prosperidad y evitar 
que estas sean aplastadas por la cultura 
dominante. 

Las becas de ayuda económica son un ejemplo de 
este tipo de filosofía social, ya que reconocen que 
un estudiante de bajos recursos económicos y 
uno rico no están en condiciones de igualdad, por 
lo que, para generar paridad de oportunidades, el 
primero merece acceso a la distinción que 
otorgan las becas.

ROGER BRILS Alumni de Global Studies
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“[...] solo en España, el porcentaje de 
inmigrantes ha pasado de ser un 2,11% de 
la población en 1990 a un 12,90% en 
2019.”



Así pues, cuando hablamos de multiculturalidad 
en las aulas nos referimos a la intención de tomar 
en cuenta estas diferencias, ya sea mediante la 
construcción de un plan de estudios inclusivo o la 
creación de instituciones fuera del aula que 
protejan los derechos de dichas minorías, para así 
respetar y reconocer las diversas circunstancias 
de todos los estudiantes y asegurar una 
experiencia lo más equitativa posible. En este 
artículo me concentraré en uno de los ejemplos 
de multiculturalidad en el aula más 
“controvertidos”: la oferta de clases en inglés para 
acomodar a estudiantes internacionales, ya que 
parto de la suposición de que construir un plan 
de estudios feminista, antiracista y con conciencia 
de clase es algo en lo que todos podemos estar 
de acuerdo.

Las clases en inglés son un fenómeno cada vez 
más extendido en todo el mundo. Al tratarse de la 
lengua más hablada, muchos docentes 
consideran imprescindible su conocimiento. Para 
muchos, esta es una nueva forma de colonización 
en pleno s. XXI. Sin embargo, esta afirmación 
resulta muy reduccionista.

En primer lugar, una de las bases de la 
multiculturalidad es la protección y ensalzamiento  
de las minorías, por lo que políticas como la 
protección y promoción de lenguas y culturas 
locales, como podría ser el catalán, serían más 
bien un claro ejemplo de esta. No podemos 
ignorar el mundo cada vez más diverso en el que 
vivimos (solo en España, el porcentaje de 
inmigrantes ha pasado de ser un 2,11% de la 
población en 1990 a un 12,90% en 2019), por lo 
que crear herramientas para que el grupo 
mayoritario y las minorías puedan convivir es 
imprescindible. 

Visto desde la perspectiva de que las clases en 
inglés permiten que los estudiantes 
internacionales puedan adaptarse mejor y, a su 
vez, exponen a los nativos de un sitio a otras 
culturas entonces podemos ver que una 
educación multicultural no tiene sino beneficios. 
La clave está en encontrar el balance.
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“[...] cuando hablamos de multiculturalidad 
en las aulas nos referimos a la intención de 
tomar en cuenta estas diferencias [...] para 
así respetar y reconocer las diversas 
circunstancias de todos los estudiantes y 
asegurar una experiencia lo más equitativa 
posible.”



EN CONTRA DE LA MULTICULTURALITAT A LA 
UNIVERSITAT. ROGER BRILS/ Abans de començar 
amb l’exposició d’arguments, seré clar i directe: el 
multiculturalisme, tal com el defineix el 
formalisme liberal (vegeu definició de la RAE), és 
un clar indicador de convivència, respecte i 
diversitat en tots els aspectes d’una comunitat. 
Ningú pot negar aquest fet, i si hom qüestionés la 
definició del concepte, pecaria de negligent o de 
temerari. Ara bé, el terme engloba unes 
comprensions molt diferents depenent del marc 
ideològic en les quals s’identifiquin.

El sistema de producció capitalista, mitjançant la 
tecnologia, ha acabat per malmetre una infinitat 
de realitats a escala mundial. N’és un exemple la 
progressiva destrucció del medi natural, substituït 
ara per murs de formigó i xarxes globals 
d’infraestructures i de comunicació. Els fets ens 
porten a afirmar que les persones segueixen sent 
esclaves de l’explotació tecnològica, tot i els més 
de tres segles d’humanisme progressista que han 
guiat el desenvolupament de la societat 
occidental.

L’objectiu darrer del Capital és dotar a l’ésser 
humà d’una característica que no és ni biològica, 
ni natural: el consumisme. Seguint la lògica del 
capitalista, si el capital no té nacionalitat, el 
consumidor tampoc pot tenir religió, cultura o 
color de pell. Si gran part de la població mundial ja 
viu actualment en un estat de desintegració social, 
el projecte del multiculturalisme no fa més que 
diluir la crua realitat de la desigualtat.

Aquesta introducció és necessària, i si bé 
acadèmics com el professor i filòsof Carlos Blanco 
afirmen que l’aproximació marxista pot semblar 
radical, no és sinó sobre la cultura occidental 
sobre la qual el materialisme històric cau amb 
més pes i solidesa. Entenem que aquest procés 
multicultural, també inclou als pobles d’Europa, 
que al llarg del s. XX s’enfrontaren en dues guerres 
demencials i devastadores, marcant així les 
diferències socials entre les pròpies comunitats 
europees. És útil fer aquesta apreciació, ja que 
sovint s’associa el multiculturalisme amb cultures 
diferents de les europees.

En un to més reduccionista, i tornant al debat que 
avui ens ocupa, resulta evident que aquest mal 
anomenat ‘multiculturalisme’ s’imposa a les 
nostres aules, no només a Catalunya, sinó arreu 
del món. Un procés integrador del capital que, 
irònicament, pretén homogeneïtzar una llengua, 
un tipus d’estudiant i un model de pensament 
únic. I el món universitari es veu obligat a adaptar-
se a aquests patrons neoliberals, per instint de 
supervivència i seguint una lògica darwinista.

Podem posar l’exemple de la llengua, i l’argument 
pren encara més força amb el cas de la 
marginació del català a les aules. A la UPF, a més, 
ho vivim d’una manera directa. La universitat 
organitza cada any una fira on la gran empresa 
privada internacional (Amazon, Deloitte, Nestlé…) 
envaeix un espai públic i acadèmic per oferir 
feines precàries que perpetuen la desigualtat 
econòmica.

Tal com exposa el professor Chandran Kukathas, 
el multiculturalisme és transformat sovint en 
polítiques públiques, que adrecen les 
problemàtiques de les minories que viuen dins les 
fronteres d’un determinat Estat. No obstant això, 
sovint ens trobem davant de situacions 
contradictòries, com la romantització dels 
Erasmus o intercanvis internacionals, que en el 
fons amaguen una dinàmica mercantilista i 
competitiva, del moviment migratori de la massa 
obrera que alimenta el sistema econòmic 
mundial. 

És per tots aquests motius que el 
multiculturalisme, tal com és concebut per la 
democràcia liberal, no és un problema exogen de 
la societat europea, sinó que és destructiu per a la 
pròpia classe treballadora internacional. El resultat 
és clar: amb l’excusa del multiculturalisme, el 
capitalista imposa i impulsa la desigualtat 
econòmica, que afecta d’igual manera 
independentment de qüestions culturals, 
religioses o ètniques a tots els estudiants del 
sector públic.
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“ Els fets ens porten a afirmar que les 
persones segueixen sent esclaves de 
l’explotació tecnològica [...]”

” Un procés integrador del capital que, 
irònicament, pretén homogeneïtzar una 
llengua, un tipus d’estudiant i un model de 
pensament únic. I el món universitari es veu 
obligat a adaptar-se a aquests patrons 
neoliberals [...]"



Sempre m’ha agradat llegir, però no sempre ho 
he fet. En els últims anys, especialment a la 
universitat, m’he retrobat amb la lectura, després 
d’haver-me passat quatre o cinc anys sense fer-
ho.

Recordo moments de quan era més jove, on em 
passava les tardes a la biblioteca del barri, llegint 
fins que el cap em donés voltes. També recordo 
omplir l’habitació de llibres fins dalt i haver de 
donar-ne de tant en tant. Em submergia en les 
històries de tots i cada un dels llibres que queien 
en les meves mans.

Malauradament, per mil i una excuses que varen 
sorgir, vaig deixar de llegir llibres. Estava massa 
cansada per agafar una novel·la a la nit, preferia 
obrir Internet a obrir un llibre, no tenia temps, 
etc. De cop i volta ja no llegia per gust, sinó 
perquè m’hi obligava. També va ser important 
potser que em quedés sense llibres que em 
cridessin suficientment l’atenció. En resum, vaig 
canviar d’aficions.

Havent acabat el batxillerat i la Selectivitat, em 
vaig trobar que tenia tot l’estiu per endavant per 
fer el que volgués. Em sobrava temps fins al punt 
que les excuses que em posava en el passat van 
acabar perdent pes. 

Vaig obrir un llibre per primera vegada en molt 
de temps, i vaig tornar a tenir la sensació 
d’enganxar-m’hi fins acabar-lo. Potser vaig trigar 
tres dies en llegir-me’l, potser vaig trigar un mes 
o dos, però la sensació de llegir un llibre que 
m’interessés feia anys que l’havia perdut, i m’hi 
vaig retrobar de sobte.

Després d’aquest primer estiu, mitjançant els 
amics i coneguts, les xarxes socials i les llibreries, 
vaig començar una altra vegada a buscar llibres. 
Les novel·les que abans em semblaven massa 
denses, ara em cridaven l’atenció. També vaig 
començar a llegir en anglès. M’animava a 
perdre’m entre pilons de llibres una altra vegada.

Escric aquest article perquè sé que aquest fet no 
és pas extraordinari ni manca d’explicació. Els 
estudis i la feina en algun moment ens ofeguen 
de tal manera que acabem renunciant al temps 
lliure i fins i tot a deixar de gaudir de les nostres 
aficions. Ho podem comparar amb la necessitat 
de sortir a fer activitats a l’aire lliure després del 
confinament d’aquests dos últims anys.

El fet d’acabar un moment de la meva vida amb 
molta pressió, i tenir al davant estius que sembla 
que no s’acabin mai, m’ha animat per exemple, 
portar un llibre quan faig la maleta, endur-me 
una novel·la a la platja, etc. Escrivint això aquest 
juliol, m’agradaria animar a tothom a aprofitar les 
vacances per tornar a descobrir la literatura i les 
novel·les que tant ens agradaven de petits.

Redescobrint 
la lectura

CLARA BAULIES 
3r International Business Economics 
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“ De cop i volta ja no llegia per gust, sinó 
perquè m’hi obligava.”

“ Els estudis i la feina en algun moment ens 
ofeguen de tal manera que acabem 
renunciant al temps lliure i fins i tot a deixar 
de gaudir de les nostres aficions. Ho podem 
comparar amb la necessitat de sortir a fer 
activitats a l’aire lliure després del 
confinament d’aquests dos últims anys.”



Entrevista a Mònica Terribas
PERIODISTA I PROFESSORA A LA UPF
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Mònica Terribas és periodista i professora a 
la Universitat Pompeu Fabra. Comença a 
treballar a TV3 l’any 1987, cadena que 
acabà dirigint durant 4 anys. Convertida en 
un referent, va ser directora i presentadora 
de El Matí de Catalunya Ràdio, programa 
que va deixar fa un any. Ara ens explica el 
per què de les seves decisions, i ens dóna 
les claus per entendre millor el món que 
ens envolta.

Per aquelles noves generacions que no han seguit 
tota la seva trajectòria, tant a la televisió com a la 
ràdio, quin moment/programa els faria mirar o 
escoltar com a carta de presentació?

Molta bona la pregunta -riu- perquè t’obliga a 
triar, i en aquest cas em costa moltíssim; jo he fet 
molta feina com a periodista darrere les càmeres, 
els micròfons, sense donar ni la cara ni la veu.

El període de la meva vida més intens des de la 
perspectiva de preparació és el que vaig fer amb 
el Joaquim Maria Puyal a “La vida en un xip” i “Un 
tomb per la vida”, que són dos programes que, 
per a mi, són referència i que van marcar també 
la meva trajectòria acadèmica: l’un era de debat 
social, i vaig acabar donant la cara com a 
periodista que aporta documentació en antena. A 
l’altre, jo feia tota la investigació dels personatges 
protagonistes, que anaven de Johan Cruyff, Pep 
Guardiola a Terenci Moix o Lluís Llach. Van ser 
unes etapes molt intenses en que també vaig 
aprendre moltes coses.

De vegades oblidem tot allò que no es veu a la 
pantalla i, per tant, aquestes dues etapes són les 
que reivindico per tota la feina feta de 
documentació i d’aprofundir en els temes 
tractats.

Com era ser estudiant de la UPF abans que el 
campus de la Ciutadella existís?

Fa 28 anys que soc professora a la Pompeu Fabra 
-vosaltres encara no éreu ni un projecte de 
persona perquè sou molt joves- i cada vegada dic 
el mateix: el que t’ha de moure com a periodista 
és voler explicar i millorar aquesta societat. Això 
vol dir que t’has d’implicar, denunciar tot allò que 
no funciona de la teva societat, detectar les 
anomalies perquè les coses millorin, canviïn i 
progressin.

Quan vaig saber que volia dedicar-me al 
periodisme? Té a veure amb el Joaquim Maria 
Puyal i un programa d’entrevistes que ell feia en 
aquella època a Televisió Espanyola Miramar que 
es deia “Vostè pregunta”. Admetia preguntes de 
l’audiència. Em va semblar que era una bona 
manera de compartir coneixement i inquietuds 
de la gent. Una cosa similar faig ara al programa 
“Nexes”. Sempre he entès els mitjans de 
comunicació com una eina perquè la societat es 
conegui a si mateixa. Això és el que em movia, i 
no tenir grans exclusives.



Què va suposar per vostè deixar “El Matí” de 
Catalunya Ràdio i passar a treballar amb Jordi 
Basté a “Nexes”?

Deixar “El Matí” de Catalunya Ràdio va voler dir 
tancar una etapa de 7 anys, d’una feina més que 
intensa, molt absorbent des del punt de vista 
humà - estar set hores en antena vol dir que t’has 
de llevar a les 4 del matí, et poses en antena a les 
6 i acabes a la una del migdia per començar a 
treballar en el programa de l’endemà fins les 11 
de la nit. Dorms quatre hores i mitja com a molt, i 
tornes a començar. Deixar el programa va ser, a 
nivell personal i a nivell humà, molt difícil perquè 
de cop i volta se t’acaba la vida que has construït 
des de fa set anys. Jo m’estimava molt el programa 
i la gent que hi treballava, amb qui ens aveníem 
molt, però hi havia factors externs que feien que 
el meu dia a dia fos molt difícil. Sempre he pensat 
que els projectes d’alt risc exigeixen que tu tinguis 
un equip molt cohesionat, però alhora, una 
direcció que remi en el mateix sentit. Si tot no va 
alhora, els engranatges grinyolen. Com que això 
no passava, no anàvem alhora, jo vaig considerar 
que per responsabilitat havia de plegar. Quan tu 
detectes que aquells que t’han de fer confiança i 
t’han de cuidar no responen a aquests criteris, i 
ells no pleguen, ho has de fer tu, perquè aquestes 
disfuncions acabarien afectant el projecte comú.

La meva feina ara és a MediaPro a la secció de 
documentals i alhora vaig sumar al projecte del 
“Nexes” amb Jordi Basté, amic de tota la vida

Tot i no haver tingut tant èxit com s’esperava a 
nivell purament d’audiència i que ha rebut 
crítiques (benvingudes siguin), tornava a posar al 
centre la vida corrent de la ciutadania i els seus 
problemes (problemes de transsexuals, 
immigrants, aturats, joves, gent sense recursos...). 

Penso que el “Nexes” aportava un valor que ara jo 
trobo a faltar a la televisió pública, per tant, jo 
estic molt orgullosa.

Vostè va ser directora de Televisió de Catalunya 
durant 4 anys. Com ho valora?

Penso que els mitjans públics de qualsevol país 
són una eina fonamental per marcar l’horitzó a la 
resta de mitjans, sobretot quan aconsegueixen 
mantenir el lideratge qualitatiu i quantitatiu 
d'audiència que, per mi, no són dissociables. Quan 
una marca pot vendre què és líder en audiència, 
però en canvi, les crítiques amb biaix de caire 
polític comencen a erosionar-la des del punt de 
vista del sentit d'orgull que pot sentir una societat 
cap a ella, té un problema.

En aquest moment, no sé si s’està fent el 
diagnòstic correcte a les marques de les nostres 
grans empreses de mitjans públics. Cal una anàlisi 
correcte per saber si tenim una rascada al cotxe, 
una abonyegada o un sinistre total. Jo no crec de 
cap manera que hi hagi un sinistre total, però 
probablement hi ha alguns bonys, pero no 
sempre els actors polítics donen el marge als 
mitjans per arreglar-los. Si no tens una classe 
política compromesa amb posicionar 
professionals independents amb visió de futur 
que puguin detectar els bonys, ho tens molt 
negre. És fonamental detectar talent a 10 anys 
vista, que tingui una visió del negoci global, que 
sàpiga com funcionen les grans companyies, amb 
experiència i que oblidi la misèria de la política. 

“ Sempre he entès els mitjans de 
comunicació com una eina perquè la 
societat es conegui a si mateixa.”
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Vull pensar que la classe política d’aquest país 
s’adonarà del moment greu que estan vivint 
aquestes institucions i prioritzarà aquests criteris.

Com a dona, avui en dia referent principal al 
sector, com ha viscut el seu pas per la indústria? 
S’ha sentit discriminada?

Tinc 53 anys, jo ja no soc un referent per la gent 
de la vostra generació, si no estigués a la 
universitat donant classes, segurament molts 
joves no sabrien qui soc. D’això me n’adono a les 
classes quan veig que el consum periodístic 
s’allunya dels mitjans tradicionals. La majoria de la 
informació s’obté a través de xarxes socials, el 
consum és molt ràpid i, per tant, els referents 
cada cop ho són durant períodes més curts. Des 
del meu punt de vista això és bo, perquè hi ha 
una renovació de referència.

Com a dona, haig de confessar que jo vaig ser 
conscient que era dona periodista quan era 
directora de Tv3. En aquella etapa sí que vaig viure 
faltes de respecte i comentaris sexistes de portes 
en fora que, en alguns casos, fins i tot, constava 
que existien. El cas més paradigmàtic va ser quan 
vaig entrevistar el president de la Generalitat, José 
Montilla, i una persona responsable del gremi del 
taxi va dir que jo estava “malfollada” perquè li feia 
unes entrevistes que no li agradaven. L’autor de 
l’article era l’encarregat del taxi de la zona de 
Barcelona, un càrrec públic, però no li va passar 
res. 

Aquest episodi va donar per molts articles i estic 
segura que si no arriba a ser un insult relacionat 
amb el sexe, no hagués passat això. Aquí ha 
d’haver-hi un canvi, un canvi que està passant en 
part pel que està empenyent la vostra generació.

Ens pot dir alguna cosa dels seus projectes futurs? 
Què té entre mans Mònica Terribas?
L’autor de l’article era l’encarregat del taxi de la 
zona de Barcelona, un càrrec públic, però no li va 
passar res. Jo no vull que ningú perdi la feina, però 
si tu em preguntes si ho he viscut com a dona, la 
resposta és sí. 

Estic molt agraïda al Jaume Roures i al seu equip. 
Mediapro té un univers molt ampli, és una 
empresa audiovisual global i per tant, entrar aquí 
era i és un repte. Ara mateix estic en el 
departament de no-ficció, treballant en 
documentals. En aquesta posició, la feina és molt 
diferent del que feia fins ara, necessita més 
reflexió, investigació i temps, per tant, implica 
canviar el ritme del periodisme. 

Jo no soc experta en documentals, però ara 
mateix m’interessa aquest tempo, fer una feina 
que em permet endinsar-me molt més. 

“ El cas més paradigmàtic va ser quan vaig 
entrevistar el president de la Generalitat, 
José Montilla, i una persona responsable 
del gremi del taxi va dir que jo estava 
“malfollada” perquè li feia unes entrevistes 
que no li agradaven.”
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Els temes en els quals estic treballant no els puc 
explicar, però t’he de dir que a mi m’interessen les 
qüestions que ens obliguen a descobrir qui som 
com a societat i que posen a prova la nostra 
capacitat d’entomar la nostra pròpia realitat.
Penso que és important que siguem capaços 
d’escoltar coses duríssimes i adonar-nos que 
aquesta és l’única manera d’entendre-les. En 
general, això ens porta a temes incòmodes (riu). 
Això si, que jo tingui intenció de fer una cosa no 
vol dir que surti. A la vida, aprendre de les 
patacades no vol dir deixar-se emmirallar pels 
èxits, en el món del documental moltes vegades 
remes molt per no arribar a la riba, cal molta 
paciència.

Després de tota una carrera al món televisiu, què 
la va empènyer a iniciar-se en el món acadèmic?

Vaig començar a treballar a la universitat a segon 
de carrera. Estudiava a la UAB i quan feia segon 
em vaig incorporar a l’organització d’un congrés 
internacional d’investigació acadèmica de la 
IAMCR (International Association for Media and 
Communication Research). Allà, vaig descobrir a 
molts acadèmics que es dedicaven a investigar 
sobre els mitjans de comunicació i va néixer la 
meva inquietud per la vida acadèmica. A part 
d’això, tenia molt clar que quan acabes la carrera 
de periodisme, intentaria aconseguir una beca per 
anar a estudiar. Aleshores, quan vaig acabar 
cinquè, vaig aplicar per una beca, la vaig guanyar i 
me’n vaig anar a Escòcia, a la universitat de Stirling 
a fer un doctorat de comunicació durant 2 anys i 
mig. L’any 1993, un cop acabat el doctorat, vaig 
tornar i feia tot just un any que havia començat el 
grau de comunicació audiovisual a la UPF i és l’any 
que comença periodisme. En aquell moment, em 
vaig incorporar a la universitat com a professora 
associada fins al 2003 que és quan vaig treure la 
plaça de titular universitària. Per tant, estic 
vinculada a la UPF des de l’any 1993 i he de 
confessar que la meva inquietud acadèmica viu en 
paral·lel a la meva vida professional.

Mai he deixat de fer classes, excepte quan vaig 
dirigir Tv3, perquè era impossible de compaginar-
ho. Adoro la docència i crec que la vida 
universitària és molt bonica, l’únic que lamento és 
que no he pogut dedicar-me a la recerca d’una 
manera intensa, a la vida no pots fer-ho tot i jo he 
fet altres coses.

Què no li va ensenyar la Universitat que ha après 
al llarg dels anys? Quina és la seva perspectiva 
com a estudiant?

Si tens sort, la Universitat no t’ensenyarà la 
crueltat humana. La societat és cruel. Ho és 
perquè el mercat econòmic en el qual treballem 
devora la nostra capacitat de col·laborar i ens 
converteix en éssers competitius. Si tu pivotes 
sobre la competitivitat, la crueltat apareix. Quan 
som petits, ens pregunten quines notes hem tret; 
quan els pares parlen dels fills, es posen per 
davant els mèrits acadèmics que els personals. Es 
parla en termes de competitivitat de mercat, i és 
un dels errors que cometem, normalitzem que 
per triomfar a la vida cal competir.

Per mi, hi ha unes línies vermelles. Per exemple, 
no vull al més intel·ligent dels periodistes 
treballant amb mi si és un indesitjable. No vull 
gent sense qualitat humana, gent sense ètica. No 
saben sumar, no saben col·laborar, no són 
generosos… Potser individualment arribin lluny, 
però vivim en un món col·lectiu, no individual. El 
més important és saber perquè fas les coses i 
com les fas, i amb quins objectius: i això ho 
podràs defensar on vulguis. Hi ha una disfunció: 
qui arriba a càrrecs de poder són els que poden 
fer una arrencada bèstia i ser els més competitius. 
Això no ens fa remar junts i avançar.

Quin consell li donaria a una persona que acaba la 
carrera de periodisme i comença al món laboral?

Que no perdi mai de vista quin és l’objectiu. Hi ha 
una cosa que en aquest ofici és fàcil perdre de 
vista: a qui servim? Nosaltres treballem per la 
societat. Si comencem a pensar que treballem per 
una marca, o per la nostra persona, estem 
equivocats. El mercat porta erròniament a que 
t’acabis pensant que ets algú. No ets ningú. Tots 
morim, i la gent s’oblida de tu més ràpid del que 
pensem. Ser conscient que treballes per la 
societat et fa tocar de peus a terra; partint d’això 
és difícil equivocar-se. 
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“ La societat és cruel. Ho és perquè el 
mercat econòmic en el qual treballem 
devora la nostra capacitat de col·laborar i 
ens converteix en éssers competitius. Si tu 
pivotes sobre la competitivitat, la crueltat 
apareix.” 



Tots podem equivocar-nos en algun moment i 
discutir-ho. Però, al final, és part de l’enriquiment 
social, del creixement de la societat.

Com a persona que ha estat a primera línia, com 
creu que ha viscut la professió la COVID19? Creu 
que s’han comès errors de comunicació amb la 
ciutadania?   

Jo t’he de dir que és l’època en que he fet el Matí 
de Catalunya Ràdio més feliç de totes, 
paradoxalment. Em dedicava durant vuit hores a 
informar i a compartir informació, a ser un 
“gatekeeper” i a prendre consciència del que no 
saps sent transparent. Ho hem viscut amb 
dificultat? Naturalment. A “toro passat” a tothom li 
agrada dir com de malament ho hem fet tot. Tant 
els científics com els polítics van fer el que van 
poder amb bona fe, perquè davant una crisi 
mundial que mata persones jo el que vaig veure 
va ser un govern Català i Espanyol fent les coses 
que s’havien de fer. Marcant territori perquè les 
diferències no desapareixen de la nit al dia, però 
sent molt conscients que ningú tenia la vareta 
màgica per solucionar la qüestió. Després es 
produïen situacions pintoresques per la societat 
catalana amb poca cultura militar com eren les 
rodes de premsa cada matí amb la Guardia Civil, la 
Policia Nacional i l’exèrcit. Parlant-ne amb gent de 
Madrid vaig arribar a la conclusió que si no sortien 
els militars hi hauria gent que no obeiria les 
consignes sanitàries.

Quin paper creu que ha de jugar el periodista 
front a discursos extremistes?

Jo sempre parteixo de la base dels drets 
fonamentals reconeguts a la declaració Universal 
dels Drets Humans, i tot el que ho contravingui jo 
hi estic en contra. Ergo, hi ha una part de la 
ideologia de l’extrema dreta que atempta contra 
aquests drets, i aquest és un problema que al llarg 
de la història ens ha portat moltes desgràcies. Dit 
això, quan a un estat democràtic hi ha milers de 
persones que són capaces de donar suport a les 
urnes a una formació d’aquestes per les raons 
que siguin, tenen tot el meu respecte com a 
ciutadans. En el moment que aquestes 
formacions polítiques arriben a ocupar seients als 
hemicicles, nosaltres com a periodistes tenim 
l’obligació de reportar-los fins on les lleis ens 
marquin. 

Això no vol dir que els hàgim de primar o convidar 
pel fet que generin més audiència.
Hi haurà qui et dirà que se’ls ha de donar més 
visibilitat per desmuntar-los. Molt bé, però els 
fonaments de la seva argumentació estan 
estudiadíssims i sabem que no sempre cometen 
l’error d’expressar públicament la seva veritable 
inclinació fins que no ocupen poder.

Ràdio o televisió?

Jo he exercit el periodisme en molts formats: 
televisió en prime time, entrevistes informatius; 
ràdio; direcció… Al final he arribat a la conclusió 
que el que estimo jo és l’ofici, aprendre dels altres, 
escoltar-los, comprendre millor les coses. 
Aquestes coses es poden fer des de molts mitjans 
i escollir potser m’abocaria a crítiques d’aquells 
que troben motius a criticar a tot arreu. Alguns 
d’aquests són les noves generacions que et volen 
fora per obrir-se pas, la qual cosa és legítima però 
ja saps que facis el que facis res estarà bé. Tot 
això quan t’ho mires amb una mica de distància 
ets capaç de somriure, i al final arribes a la 
conclusió que hi ha gent que simplement t’odia 
per existir.

Per tant, no sabria dir-te. Jo passo per etapes de 
tot i m’agafeu a l’any potser més complicat de la 
meva vida, sortint del Matí de Catalunya Ràdio i 
entrant a una dinàmica completament diferent 
que t’obliga a replantejar-te moltes coses. Entre 
elles l’edat i ser dona dins d’un mercat audiovisual 
patriarcal molt masclista on els homes de 
cinquanta anys estan madurs i meravellosos i en 
canvi les dones són velles.

Jo el que vull és seguir aprenent a fer coses que 
encara no he fet i fer-ho el millor que sàpiga. De 
fet, he estat “freelance” la majoria de la meva vida 
per poder fer això i córrer més riscos.
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TU TAMBÉ TENS 
COSES A DIR?
Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.

luniversitari.cat/escriu
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