
M
AR

Ç 
20

22

L’anticapitalisme al moviment 
feminista, a debat

Entrevista a Josep 
Cuní

Carnet Jove o 
carnet del consum
Jofre Tebé

Laura Hurtado vs. Lorena Díaz

Periodista català

El masclisme als Oscars: un 
conflicte al llarg de la història
Anaís Díaz 

Qui val, val?
Nil Salvat

La reforma laboral de Yolanda 
Díaz
Àlex Arasanz

Falta de gratuïtat 
dels museus a 
Catalunya
Ferran Esteban



L'estructura del Carnet Jove, que el converteix en una eina 
de consum

Carnet Jove o carnet del 
consum

JOFRE TEBÉ 3r de Ciències Polítiques

El Carnet Jove és un servei de la Generalitat de 
Catalunya des del 1986, actualment gestionat per 
l’Agència Catalana de la Joventut, però, ens 
podríem creure perfectament que ho fes 
l’Agència Catalana del Consum, sobretot d’ençà 
que hi ha l’opció que el carnet sigui financer amb 
cert banc privat. 

Que aquest no vagi lligat a un banc públic, ja és 
qüestionable, però em centraré més en el seu 
funcionament capitalista. Discrepo que el model 
de sortejos i descomptes sigui l’únic que demana 
el jovent d’aquest país. A part del Programa 
Connecta’t, on se sortegen entrades per activitats 
culturals, la resta de sortejos serveixen per 
promocionar empreses privades. Els sortejos, 
com les loteries, són verí capitalista perquè 
fomenten el fals relat que un dia pots ser ric en 
aquest sistema, que fa que hi hagi poca gent fent 
accions directes, quan en realitat, actualment, 
segueixen augmentant les desigualtats, sense 
arribar a una redistribució justa de la riquesa. En 
el cas dels sortejos, és més probable que li toqui 
a qui tingui més temps lliure per fer més 
comentaris i en el cas de les loteries que un ric 
compri un bitllet premiat a un preu superior per 
blanquejar diners. En canvi, s’equivocava Hugo 
Chávez dient-ho dels videojocs, ja que unes sales 
públiques amb consoles o jocs de taula podrien 
ajudar a evitar aïllaments socials vistos a la 
producció “Solitud, la pandèmia de l’era digital”. 
En comptes de sortejar consoles, amb un benefici 
“individual” i per l’empresa, es podrien aprofitar 
locals buits per realitzar serveis adreçats a les 
joves, que ajudessin a teixir comunitat pels 
interessats a un preu popular al dia. Alguns 
exemples serien concerts per ordre d’inscripció, 

amb un termini on no et puguis tornar a inscriure 
per assegurar-se que totes les persones hi poden 
anar, o altres activitats sense capital pel mig, com 
xerrades per arribar a més joves que l’actual perfil 
d’usuari marcat. 

Per ara, l’última innovació és el Carnet Jove Local i 
us estareu preguntant quin és el seu principal 
reclam. Exacte, continuen sent els descomptes 
del Carnet Jove estàndard, afegint-ne els dels 
comerços i serveis municipals per qui està 
empadronat a la població que l’ha desplegat, per 
tant, segueix la mateixa lògica capitalista. 
Continuant-la, el més preocupant i inadmissible 
és que hi hagi unes beques de pràctiques on sols 
pot optar qui té el Carnet Jove, ja que és 
discriminatori per qui no el té, dins dels marcs 
mentals d’una entitat privada que causa 
desnonaments com CaixaBank. Però, la 
Generalitat no ho pot permetre, les pràctiques 
han de ser remunerades per les empreses per 
llei, fins que la legislació de la UE no reflecteixi 
aquest consens social, el mínim és que aquestes 
beques no depenguin de tenir el Carnet Jove i 
que la junta d’avaluació esculli qui tingui menys 
ingressos familiars entre qui tingui les 
competències necessàries.

Per tant, després de veure que aquest servei és 
exclusivament econòmic, és necessari fer-lo més 
social. Cal revertir el defugiment, falten serveis i 
actes propis. El Carnet Jove, del qual la modalitat 
financera es pot emprar a partir dels catorze 
anys, just quan s’acaba el Club Súper 3, ha de 
seguir el seu model d’activitats gratuïtes en dies 
concrets.
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El masclisme als Oscars: un 
conflicte al llarg de la història

ANAÍS DÍAZ 2n de Periodisme i Humanitats

Durant Els Oscars 2022 tindran lloc el dia 27 de 
març a la ciutat de Los Angeles. El passat 8 de 
febrer es van donar a conèixer els nominats de 
la 94ª edició dels premis més importants del 
cinema. Com a cada edició observem la 
desigualtat en les nominacions i la falta de 
presència femenina en els grans premis. I és 
que en 2022 es repeteix el patró. Dels cinc 
nominats a millor direcció només hi ha una 
dona, Jane Campion per “The Power of The 
Dog”.

Cada any, quan s’apropa la data de la gala, 
apareix de nou el debat sobre el masclisme 
present als Oscars. Un clar exemple d’aquesta 
mala conducta per part de l’Acadèmia és que 
en 93 anys celebrant la gala dels Oscars només 
han guanyat dues dones a la categoria de millor 
direcció: Kathryn Bigelow (2009) i Chloé Zhao 
(2020); més a més, no només és que no 
guanyin sinó que, segons les investigacions 
realitzades per periodistes de The Guardian,
des de la primera cerimònia celebrada en 1929 
només un 14% del total de nominats han estat 
dones.

Arran de la gran desigualtat de gènere als 
Oscars han sorgit molts moviments a les xarxes 
socials com el #metoo o el #Time’sUp. Aquests 
també destapen, per exemple, les acusacions al 
productor Harvey Weinstein per violació I  
abusos sexuals a dones del gremi entre 2004 i 
2013. Encara avui dia es pretén, amb aquests 
hashtags, donar visibilitat al problema i lluitar 
per aconseguir acabar amb el masclisme a la 
indústria.

Aquests moviments no es queden a les xarxes 
socials sinó que a la pròpia catifa vermella

actrius com Natalie Portman van criticar la gala 
de 2020 portant un vestit molt reivindicatiu on 
apareixia a la seva capa tots els noms d’aquelles 
directores que no havien estat nominades en 
aquella edició com, per exemple, Greta Gerwig 
per “Little Women”.

Davant totes les crítiques cap a l’Acadèmia, ja 
no només per masclisme sinó per racisme, s’ha 
plantejat un projecte de cara al 2025 per 
fomentar la igualtat dins del món del cinema. 
Com ho faran? Proposant nous requisits per 
optar a l’estatueta daurada de cara a les 
pel·lícules de 2024. Entre els quals, que apareixi 
alguna persona “racialitzada” que el 30% de 
personatges siguin femenins o del col·lectiu 
LGBTQ+, o bé que tracti sobre alguna minoria 
social.

2És clar que la història ha estat sempre tacada 
pel masclisme, i la indústria cinematogràfica no 
n’és una excepció. Des de l’Acadèmia es vol 
corregir aquesta situació i cada cop es nota 
més el canvi. Ja que des del 2015 el nombre de 
dones dins del cos de votants va pujar del 25% 
al 33%, segons dades de El País.

No obstant això, queda molt camí per recórrer i 
s'haurà de continuar lluitant perquè aquests 
premis representin la igualtat de gènere. En ple 
segle XXI no és normal que encara les dones 
hàgim de lluitar pel reconeixement al treball 
que fem igual que els homes. Les propostes de 
l'Acadèmia estan bé, però el problema també 
radica en el fet que aquestes mesures les 
proposen els mateixos homes que ajuden a 
fomentar aquest masclisme. Llavors, el canvi 
començarà a veure's només quan hi hagi 
igualtat a aquestes institucions.
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L’Acadèmia planteja un pla per combatre la desigualtat de gènere a 
la indústria cinematogràfica



L’anticapitalisme al 
feminisme, a debat

Amb l’arribada del 8 de març cal preguntar-nos, hi ha un 
espai per al capitalisme dins del moviment feminista? 

LAURA HURTADO 1r de Periodisme i Ciències Polítiques

A FAVOR DEL ANTICAPITALISME. LAURA 
HURTADO/ Trencar el sostre de vidre: aquest és el 
principal objectiu del feminisme liberal. Dit d’una 
altra manera: aconseguir que les dones puguin 
aspirar a ocupar els mateixos càrrecs directius 
que els homes. En resum: que les dones i homes 
de classe social benestant tinguin les mateixes 
oportunitats. Tot i que el feminisme no hauria 
d’ocupar-se de repartir carnets a bones o males 
feministes, és legítim defensar que un feminisme 
que no pretengui incorporar a una majoria és, si 
més no, excloent. Es pot construir un moviment 
transformador i emancipador si es deixa a una 
majoria enrere

L’ascens laboral de les dones adinerades sol ser 
possible gràcies a altres dones que assumeixen 
les tasques que deixen de fer. En una societat on 
la feina domèstica segueix sent realitzada en gran 
part per dones i on l’Estat del benestar no situa 
les cures al centre de l’agenda política, són les 
dones migrants i pobres les que estan suplint 
aquest buit. Com que històricament ha estat una 
tasca que han realitzat les dones de manera 
gratuïta, avui és considerat un treball de segona i 
es fa en condicions precàries i sense 
regularització.

D’altra banda, si el feminisme busca dur a terme 
una transformació social efectiva, cal que 
qüestioni si l’actual marc capitalista és un medi on 
pot satisfer les seves necessitats. 

Per exemple, de què serviria legalitzar 
l’avortament si aquest no està inclòs en el sistema 
públic sanitari? Només una minoria podria accedir 
al servei. O, de què serviria equiparar salaris entre 
homes i dones si aquests són precaris i 
insuficients? Si les lleis en matèria d’igualtat no van 
acompanyades de lleis socials que promoguin la 
redistribució de la riquesa, els canvis no seran 
estructurals i es quedaran a la superfície.

Per construir un món on tots i totes siguem més 
lliures, el feminisme ha de percebre el moviment 
des d’una perspectiva interseccional. Això passa 
per entendre que, tot i que hi ha dones que sí que 
es beneficien del feminisme liberal, hi ha moltes 
altres que no, perquè la seva situació es veu 
travessada per altres realitats com el racisme, el 
classisme o la pobresa estructural.

És cert que el feminisme anticapitalista pot 
compartir reivindicacions amb el feminisme 
liberal, com per exemple la lluita contra la 
violència sexual. No obstant, les solucions seran 
diferents segons el model polític i social que 
defensi cadascun. 

LORENA DÍAZ 3r de International Business Economics
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“L’ascens laboral de les dones 
adinerades sol ser possible gràcies a 
altres dones que assumeixen les 
tasques que deixen de fer.”



Per exemple, no serveix de res que legalment les 
dones tinguin els mateixos drets que els homes o 
que estigui penalitzada la violència de gènere, si la 
situació socioeconòmica d’una dona l’obliga a 
dependre d’un home per sobreviure. El model 
liberal, assentat sobre la idea de meritocràcia, no 
té en compte que les persones no parteixen del 
mateix lloc i que cal un model polític implicat en 
reduir aquestes desigualtats.

En conclusió, si el feminisme vol construir un 
moviment ampli, divers i que promogui una 
profunda transformació de la societat, cal que obri 
camins i incorpori altres lluites d’emancipació a les 
seves reivindicacions. Si no ho fa, acabarà 
esdevenint un moviment restringit i superficial. 
Com bé apunten Arruzza, Bhattacharya i Fraser a 
Feminisme per al 99% (2019): “No tenim cap 
interès en trencar sostres de vidre i deixar que la 
gran majoria netegi els cristalls trencats”.

EN CONTRA DEL ANTICAPITALISME. LORENA 
DÍAZ/ Plantejar-se si el capitalisme afavoreix o no 
a les dones és una qüestió difícil. Avui en dia, és 
senzill associar el feminisme amb idees 
socioeconòmiques relacionades amb un 
pensament d’esquerra. Això no és pel fet que 
només aquesta contempli la ideologia feminista, 
sinó perquè s’han associat les seves idees a 
missatges tradicionalment propers al seu discurs. 
Per exemple, els manifestos de la Comissió 
Feminista del 8-M inclouen propostes en contra 
de polítiques neoliberals o a favor d’una economia 
pública i comunitària. Si bé és cert que promouen 
la igualtat quant a la càrrega familiar o altres 
mesures que ja s’haurien d’haver implementat a la 
societat fa temps, el fet de convertir aquest 
moviment en un políticament de la mà de 
l’esquerra l’allunya de la realitat.

I és en aquest punt on el liberalisme entra en el 
joc. De fet, no només sosté filosòficament la base 
del feminisme, és a dir, la igualtat entre tots els 
humans independentment del seu sexe, sinó que, 
a més, el capitalisme (el seu sistema econòmic) ha 
estat essencial per l’apoderament de la dona. 
Tinguem en compte també que tal com va ser 
originalment concebut, el feminisme no és més 
que una branca del liberalisme. 

Si més no, nombrosos estudis sobre aquest 
àmbit, com ara el dels psicòlegs G. Stoet i D. 
Geary, demostren que la qualitat de vida de les 
dones està fortament correlacionada amb el grau 
de desenvolupament econòmic de les societats a 
les quals viuen i, com bé sabem, aquest 
desenvolupament es fomenta en les institucions 
capitalistes.

En aquest estudi, creen un índex basat en 
l’escolarització preuniversitària, l’esperança de 
vida i el grau de satisfacció vital per comparar la 
desigualtat en la qualitat de vida entre homes i 
dones. Amb aquests elements, van determinar 
que als països més pobres la dona es troba en 
una posició socioeconòmica molt inferior a la dels 
homes (tret que romanen a casa sense 
escolarització) mentre que als països més rics, 
acostuma a passar el contrari (viuen més anys i 
l’escolarització és lleugerament superior). Per tant, 
es determina que com major sigui l’índex de 
desenvolupament humà, més igualtat hi ha entre 
l’home i la dona i a l’inrevés.

En conclusió, el capitalisme (segons filòsofs com 
Ann Cudd) ha generat una gran millora a la vida 
dels éssers humans amb la reducció de la 
pobresa i amb l’estimulació de la tecnologia com, 
per exemple, a la sanitat. I és que el capitalisme ha 
promogut tant la innovació social com la material 
fent que desapareguin molts prejudicis sexistes i 
que la dona participi en les activitats econòmiques 
de la mateixa manera que els homes. La clau de 
l’apoderament social de la dona rau el 
desenvolupament econòmic, ja que aquest ha 
permès trencar la divisió sexual del treball de trets 
més tradicionals i opressors, fent que la dona 
explori vies diferents a romandre a casa. 
Recordem que per aquest 8 de març que el 
feminisme no és pas un moviment hegemònic 
sinó més aviat una lluita que va de la mà del 
nostre sistema econòmic.
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“[…] la qualitat de vida de les dones 
està fortament correlacionada amb el 
grau de desenvolupament econòmic de 
les societats a les quals viuen […]” 



La revolución de
los NFT

La ciència és difícil. O això s’ha cregut durant molt 
de temps. Avui en dia les vocacions científiques 
neixen de la curiositat infantil que es pregunta 
com és el món i per què funciona de la manera 
que funciona. Amb l’actual sistema educatiu 
passem hores de la nostra educació primària fent 
assignatures de ciències naturals o matemàtiques 
que es converteixen en química, física o geologia 
arribada l’adolescència.

Sistemàticament, el model on l’alumnat de 4t 
d’ESO ha d’enfocar-se cap a segmentacions de 
coneixement més o menys concretes: ser un 
científic per trobar la cura de la SIDA, submergir-
se en pàgines i pàgines de literatura clàssica o bé 
dedicar-se en cos i ànima a les arts. Per no 
esmentar els cicles formatius i d’altres alternatives 
al batxillerat, sempre marginades al camí de 
llambordes grogues que és l’educació formal 
acadèmica. I això, és un problema: per uns, el que 
fan els altres és avorrit, feixuc i carregós. Pels 
altres, l’aparent dificultat de les matèries porta a 
un desinterès constant.

Al llarg dels anys, una persona que hagi basat la 
seva vida acadèmica en les humanitats 
possiblement no sabria definir què és el genoma 
humà. O entendre com funcionen les vacunes. Ni 
tantes altres coses que molts consideraríem 
coneixement bàsic. Aviso! Escric aquest article des 
de la perspectiva de científic sabent que, de la 
mateixa manera, m’estic perdent una part de 
coneixement que no he après en una aula que 
ben segur podria trobar interessant.

I això s’ha pogut veure recentment. 

La ciència forma part del dia a dia, ens agradi o 
no. Fa dos anys que vivim en una pandèmia que 
ha evidenciat la manca de cultura científica de la 
nostra societat. L’auge de teories negacionistes i 
conspiranoiques evidencien la desconnexió entre 
ciència i societat. Un fet prou contradictori, tenint 
en compte la quantitat de científics que en 
formem part i els diners que s’hi inverteixen —
que no són prou—, entre d’altres.

Quines opcions tenim, doncs, per evitar aquesta 
bretxa? La idea principal que sorgeix del gremi 
associat als laboratoris és el de la divulgació 
científica. Divulgar el coneixement científic, però 
perquè tothom l’entengui. Perquè siguem sincers: 
no tothom pot llegir un article punter de la 
recerca en la malaltia d’Alzheimer i entendre’l. Ni 
tan sols molts científics experts en altres camps.

Per aquesta raó, la divulgació científica no només 
és una gran eina per reivindicar la ciència com a 
part de la societat, sinó també per generar 
recursos a través dels quals tenir un diàleg sa i en 
les mateixes condicions. I amb el cúmul 
informatiu d’avui en dia, els recursos són allà fora. 
Així, et pregunto a tu, persona que se sent 
desvinculada de les ciències: voldries ser capaç de 
guanyar amb facilitat el formatget verd a la 
propera partida del Trivial?
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Qui val, val?
NIL SALVAT Màster de Neurociències

O per què no s’ha de separar ciència i societat

“La ciència forma part del dia a dia, ens 
agradi o no. Fa dos anys que vivim en una 
pandèmia que ha evidenciat la manca de 
cultura científica de la nostra societat.”



La revolución de
los NFT

La De revolució a pragmatisme i de derogació a 
reforma. Per més que a alguns els sembli poc, la 
reforma laboral aprovada el divendres 4 de febrer 
representa un pas en la direcció correcta per al 
mercat laboral espanyol. Amb aquesta reforma, la 
ministra de treball Yolanda Díaz ha liderat una de 
les accions de govern més rellevants de la coalició 
PSOE-UP.

No m’esplaiaré gaire parlant de l’entramat polític 
que va comportar, i la votació consegüent. Ara bé, 
costa d’entendre que després que la ministra de 
treball aconseguís l’acord amb tots els agents 
socials, tant la CEOE com els sindicats, certs 
partits adaptessin un rol tan purista, sobretot 
tractant-se d’un moment tan delicat com aquest.

Quan pensem en el mercat laboral espanyol, hem 
de parlar de temporalitat, atur i pobresa salarial. 
Tal com assenyalava la Fundació BBVA el 2019, la 
temporalitat a Espanya quasi duplica la de la UE, 
fet que crea una dualitat laboral que sovint 
s’oblida quan es parla de la precarietat laboral. Si 
fem cas a les dades pre-Covid (INE, 2019), veiem 
que més d’un de cada quatre treballadors 
d’aleshores era víctima d’aquest fenomen i, per 
tant, no tenia cap mena de protecció contra 
l’acomiadament. Pel que fa a l’atur, és ben sabut 
que Espanya també presenta nivells molt més alts 
que la mitjana europea, cosa que sol ser 
conseqüència de qüestions estructurals del 
mercat laboral espanyol.

La reforma laboral del 2012 tenia com a objectiu 
principal augmentar la flexibilitat laboral interna a 
fi d’aconseguir que l’ajust es produís via preus 

(salaris o temps de treball) i no via quantitats 
(acomiadaments). El cert és que, tot i que el 
context d’aquella reforma era totalment diferent, 
la falla més gran va ser l’absència de mesures per 
reduir la temporalitat i així la dualitat el mercat 
laboral. A conseqüència d’això, els treballadors en 
règim temporal van ser els més perjudicats.

La reforma actual, en canvi, aborda principalment 
les qüestions de la temporalitat i la precarietat 
laboral. De cara al primer propòsit, s’aprova 
l’eliminació del contracte per obra i servei 
(modalitat de contracte temporal). Aquesta 
eliminació, juntament amb altres mesures 
complementàries, faran front a l’abús de 
contractes temporals. Pel que fa a la precarietat, 
s’aprova una llei segons la qual els contractes i 
subcontractes hauran d’aplicar el sou del conveni 
sectorial corresponent, posant fi al «gran frau» de 
les empreses multiservei. A més, també s’imposa 
la prevalença dels convenis de sectors, tret d’en 
els salaris, fet que mantindrà la flexibilitat de les 
empreses en èpoques de crisi.

La inclusió dels ERTES a la legislació laboral 
ordinària també és benvinguda. Com s’ha 
demostrat amb la Covid-19, mesures eventuals 
com aquesta poden resultar molt efectives per 
evitar acomiadaments massius en èpoques de 
crisis. Nogensmenys, faríem bé d’abordar la 
discussió sobre si s’han de protegir els llocs de 
treballs (a través d’ERTES) o els treballadors (a 
través de l’assegurança d’atur). La digitalització i 
l’avenç tecnològic ens porten cap a un mercat 
laboral molt més dinàmic, en què la relocalització 
de treballadors pot esdevenir fonamental en 
termes de productivitat.
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La reforma laboral de Yolanda 
Díaz

BERNAT LLEIXÀ 4t de Filosofia, Política i Economia

De derogació a reforma. La coalició PSOE-UP conclou una de les 
seves obres de govern amb l’aprovació de la nova reforma laboral 
el 4 de febrer



La revolución de
los NFT

Una qüestió d’accés a la cultura

A Catalunya, el 81,4% dels museus son de 
pagament. I si bé aquesta xifra varia segons la 
titularitat, cal pagar entrada en un 80% dels 
museus públics i un 90% dels privats, amb un 
cost mitjà d’uns 5,15€. Però el problema va més 
enllà, ja que si estudiem amb més detall les xifres 
veiem que cap museu amb més de 50.000 visites 
anuals era de lliure accés el 2019, segons 
l’informe publicat per la Generalitat aquest mateix 
any. En el mateix informe, es mostra que els 
museus situats a l’àrea de Barcelona no són 
només els més cars de mitjana, sinó també els 
que van augmentar el preu de manera més 
significativa entre els anys 2015 i 2018.

Ens hem de preguntar, però, si això és realment 
un problema i si efectivament planteja una 
dificultat excessiva en l’accés a la cultura del 
públic general. Perquè, independentment de si hi 
estem d’acord o no, aquest preu és una font 
d’ingressos per al manteniment dels museus, 
molts dels quals depenen d’administracions 
locals, amb uns recursos limitats.

D’altra banda, que es financiïn de manera directa, 
a través dels seus usuaris, sembla garantir que 
només les persones interessades en visitar-los en 
paguin el manteniment, i els permet obtenir 
ingressos importants del turisme. 

I si bé certs sectors de la població podrien veure 

l’accés limitat per aquests preus, una gran majoria 
dels museus catalans ofereixen una àmplia 
varietat de descomptes per a jubilats (el 97% dels 
museus de pagament), per a estudiants (el 85%), 
persones amb discapacitat (un 34.8%) o a l’atur 
(un 75%), entre d’altres, de manera que gran part 
dels col·lectius que es podrien veure més afectats 
per aquests costos hi puguin acudir igualment.

Ara bé, encara que aquests arguments semblen 
tenir un cert sentit, acaben tenint un efecte 
contraproduent. La garantia de l’accés a la cultura 
és un principi rector de la política social i 
econòmica, que obliga als poders públics a 
facilitar aquest accés. Una obligació que sembla 
contradir-se amb les dades presentades més 
amunt, en especial si es té en compte una xifra 
més: els museus tendeixen a ser més cars quan 
reben més visitants. ¿Això no dificulta l’accés a la 
cultura a una part significativa de la població, 
persones que potser no tenen una altra manera 
d’accedir-hi? És evident que el sistema de 
pagament garanteix un més bon manteniment 
dels museus, però a quin cost? No existeix una 
solució fàcil o ràpida a aquest problema, però la 
importància de garantir un accés efectiu a la 
cultura segueix vigent, i la gratuïtat és un primer 
pas necessari per assolir-lo.
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Falta de gratuïtat dels museus 
a Catalunya

FERRAN ESTEBAN 2n de Dret i Economia

“[…] el 81,4% dels museus son de 
pagament… cal pagar entrada en un 
80% dels museus públics i un 90% dels 
privats .”

“[…] els museus tendeixen a ser més 
cars quan reben més visitants. ¿Això no 
dificulta l’accés a la cultura a una part 
significativa de la població? […].”



En quin moment va saber que volia ser 
periodista?

A casa la ràdio sempre ens havia acompanyat. 
Quan em van regalar el primer transistor, em va 
servir per posar-me’l sota el coixí i escoltar-lo a la 
nit abans de dormir. Era una època en què no hi 
havia una relació ràdio-periodisme, ja que el 
periodisme només s’exercia per la via de l’imprès 
i estava, òbviament, controlat pel sistema. El 
Franquisme l’utilitzava com a òrgan de 
propaganda per donar la seva versió de les 
notícies retocades i manipulades.

Em van dir que per treballar-hi havia de fer 
abans un curs a una emisora del “Movimiento” 
que ja no existeix: Ràdio Joventut. Vaig tenir la a 
sort de poder-lo fer tot i no tenir divuit anys i, 
quan vaig acabar, em van donar l’oportunitat de 
fer una gravació a Ràdio Terrassa on el director

em va que m’hi quedés a treballar. Amb el 
temps, la ràdio va evolucionar cap al periodisme i 
cap els continguts polítics que van venir amb la 
democràcia. Vaig entendre que tenia dues 
sortides: dedicar-me al periodisme o a 
l’entreteniment. Vaig optar per la primera opció.

Com va ser el seu inici a la televisió?

Va ser una conseqüència directa de molts anys 
treballant a la ràdio; una cosa va portar a l’altra. 
Jo sempre he defensat que quan les persones 
que hem treballat a la ràdio anem a la televisió 
ho tenim una mica més fàcil. La ràdio 
desenvolupa unes habilitats que la televisió, en 
aquella època, no facilitava. Tot i que els 
llenguatges són diferents, també és diferent 
l’aprenentatge. La televisió obliga a una situació 
molt física, estàtica, llegint al telepronter. En 
canvi, a la ràdio t’has d’espavilar i tenir reaccions 
espontànies a les coses que puguin passar. Per 
tant, quan arribes a la televisió, el que has de fer, 
en el pitjor dels casos, és frenar aquesta 
espontaneïtat. Després, amb el temps vaig viure 
l’evolució televisiva amb la meva pròpia evolució, 
fent-les compatibles.

Per què va deixar TV3?

Es va acabar un cicle. Vaig tenir la oferta de 8tv 
que era una aposta per crear una televisió 
privada a Catalunya en català. Em va semblar 
que això era un bon signe cap a la normalització 
d’un país on els mitjans públics han de ser 
compatibles amb els privats. Va ser una decisió 
lliure i totalment personal.

Mònica Terribas va dir a una entrevista amb 
l’Universitari: «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 correcta per saber si tenim una 
rascada al cotxe, una abonyegada o un sinistre 
total.» Vostè què en pensa?

Amb la Mònica a part de ser companys i 
col·legues, tenim una amistat molt estreta. A 
veure, als mitjans públics catalans fa molt temps 
que els falta una diagnosi precisa, perquè la 
diagnosi, si la fan des de dins els treballadors és, 
òbviament, parcial.

Entrevista a 
Josep Cuní

PERIODISTA CATALÀ
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Són les 12 del migdia i acaba el programa 
Aquí, amb Josep Cuní. Som al carrer Casp 
de Barcelona, a les oficines de Cadena SER, 
on Josep Cuní ens ha citat per l’entrevista. El 
periodista català, provinent de Tiana, ens 
dirigeix al pis superior, on repassarà amb 
nosaltres la seva trajectòria; va ser 
presentador del programa Els Matins, de 
TV3, i de 8 al dia. Acabarà parlant de temes 
d’actualitat, amb la seguretat que el 
caracteritza, i també ens ensenyarà la 
cabina de ràdio, que ara és casa seva
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Si es fan des de fora o des del Consell 
d’Administració per part dels representants dels 
partits polítics, també és parcial. Per tant, sempre 
ens movem en aquest magma absolutament 
porós de la diagnosi imprecisa. Llavors, també hi 
ha la mirada que ho sobrevola tot: Un mitjà públic 
ha de ser observat, analitzat, valorat, quantificat… 
amb paràmetres privats? Ningú hi té una resposta 
concreta. El que és evident és que si TV3 
s’autoanalitzés, la sacsejada interna que hi hauria 
seria brutal!

Jo estic d’acord amb la Mònica que fa falta una 
diagnosi precisa, el que passa és que aquestes, en 
un món com aquest, com es fan? Qualsevol 
diagnosi que es faci, quan s’apliqui, serà polèmica 
ja que les mirades seran contradictòries. També 
perquè poden ser interessades, legitimament…

Quina va ser la clau de l’èxit de 8 al dia?

Sincerament, no ho sé. Jo no no he treballat mai 
perseguint la clau de l’èxit, vull dir, si hi ha hagut 
èxit me l’he trobat. Sempre he pensat que me l’he 
trobat com a resultat d’un treball de 
perseverança, de constància, d’un equip molt ben 
conjuntat que discuteix molt, que té moltes idees, 
que les contrasta, però que, sobretot, sap com 
canalitzar-les.

L’èxit de 8 al dia va venir donat per ser una 
alternativa que trencava esquemes i que, en 
comparació amb TV3 tenia un llenguatge més 
fresc, més espontani i més natural. Al ser una 
empresa privada, segons quines coses es podien 
dir sense córrer el risc que té la televisió pública 
que pugui sortir algú a dir que allò una televisió 
pública no ho pot fer. Va ser un model de televisió 
que no havia fet ningú abans i que no ha tornat a 
fer ningú. Va ser una aposta, i va sortir bé.

Quin valor afegit dona Aquí, amb Josep Cuní a la 
franja horària del matí?

El fet de no estar lluitant ni per l’èxit ni per 
l’audiència ni per el políticament correcte: això ens 
dona llibertat. 

Quan ets líder d’audiència, tens uns límits per no 
perdre el lideratge i, directa o indirectament, et 
condiciones a tu mateix. Quan només tens l’opció 
de pujar, el teu risc és menor i pots fer molts 
experiments..

Com es materialitzen les pressions dins dels 
mitjans de comunicació?

Jo soc un mal interlocutor per parlar d’això perquè 
sempre he relativitzat les pressions. Les pressions 
existeixen, però sempre he partit de la base que 
la persona o institució que pressiona té tot el dret 
a fer-ho. Si parteixes d’aquesta base, només has 
de decidir si estàs disposat a deixar-te pressionar 
o no. Jo, tradicionalment, no m’he deixat 
pressionar.

El concepte pressió, com el concepte censura, 
s’han magnificat. Hi ha qui creu que perquè algú 
et matisi ja se t’està pressionant. Com si 
tinguéssim la pell tan fina que ningú pogués dir 
res. A les jerarquies organitzades, el que està a un 
nivell superior té l’autoritat professional per dir si 
les coses s’han de fer d’una manera o d’una altra. 
De la mateixa manera que un aparellador pot dir 
a un paleta com li agraden certes coses, no s’ha 
de qüestionar al responsable d’una obra.

Què és una pressió? Una trucada d’algú que s’ha 
enfadat? Bé, té tot el dret a queixar-se. O potser 
parlem de pressions comercials, com per exemple 
quan es queixa un client anunciant que has donat 
una notícia negativa per la seva reputació i 
amenaça de retirar la seva publicitat. Com ho 
interpretem això? Es tracta d’un joc. El dia que hi 
entres, has d’acceptar quines en són les normes. 
L’única cosa que has de fer és estar segur d’allò 
que has fet, sent conscient de no haver fet res 
malament, els altres poden dir el que vulguin.

Com les ha gestionat?

Jo tinc una norma que considero elemental. A la 
meva vida només he volgut ser professional d’allò 
que faig. Entenent com a professional aquella 
persona que desenvolupa una feina i n’assumeix 
les conseqüències. A mi m’ha funcionat. No dic 
que no m’hagin intentat pressionar, però he sigut 
sempre conseqüent. 11
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“Jo, tradicionalment, no m’he deixat 
pressionar.”

“Jo sempre he defensat que quan les 
persones que hem treballat a la ràdio 
anem a la televisió ho tenim una mica més 
fàcil. 
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L’altre dia a l’editorial del programa Avui, amb 
Josep Cuní, va dir «Laporta vol convertir el club en 
societat anònima […] de la mà de fons d’inversió, 
deixant al soci com a representant simbòlic». Des 
de la Presidència del Barça s’al·lega completament 
el contrari.

Sí, però això és una declaració d’intencions que 
van fer seva els altres dos candidats a la 
campanya electoral i com que encara no ha 
passat, ja es veurà què passa. És evident que el 
club ha d’al·legar el contrari; deixem que passi el 
temps. En un moment difícil pel club, s’ha de 
veure com el Barça pot aconseguir cobrir les 
necessitats econòmiques, especialment el deute 
de 1.500 milions d’euros a pagar en trenta anys. 
Tot hi això, el projecte -Espai Barça- ja s’ha tirat 
endavant, en un moment d’alta incertesa en 
l’economia mundial. Davant d’això, pots asegurar 
que aquesta intenció no la tens? No.

Estem parlant d’un president que ens va dir que el 
Messi no marxaria, i moltes altres coses. Per 
exemple, va arribar al seu primer mandat dient 
que fitxaria Beckham, i com bé sabeu, no va 
passar. La segona carta d’aquest mandat era que 
Messi no marxaria: quina credibilitat té el senyor 
Laporta? El que sí que té són els seus hooligans, i 
quan critiques al màxim representant d’una 
entitat, et surten a criticar. Això ho vaig dir segons 
el parer de l’oposició, deixem que el temps parli.

Creu que aquest és el futur que li espera al Barça?

No ho sé, jo no especulo, tinc la meva base 
informativa. 

Si tot l’argument que té el club per defensar la 
teva posició és acusar a través d’un altre 
argument, vol dir que la seva és molt feble. Jo els 
preguntaria si estan disposats a comprometre’s 
públicament dient que no convertiran el club en 
Societat Anònima. El més probable, tenint en 
compte com ha canviat la industria del futbol, és 
que al Barça li quedin poques més opcions que 
convertir-se en una S.A., ja fa molt de temps que 
la seva constitució no l’ajuda. D’altra banda, em 
plantejo: una representació de 600 sobre 135.000 
socis és democràticament vàlida? Com es fa 
aquesta selecció?

Què li va aportar ser professor a la UPF?

Em va enriquir molt, vaig participar a la fundació 
de la facultat de periodisme i això em va ajudar a 
conèixer molta gent que volia ser periodista i em 
va ensenyar com d’estructuralment estricta és la 
universitat.

És una facultat que va néixer amb la voluntat de 
fer el 50% d’assignatures pràctiques i el 50% 
teòriques i que al cap de cinc anys ja feia el 35% 
pràctic i el 65% teòric. Es va fer per satisfer una 
sèrie de raons que no eren estrictament 
acadèmiques, per haver de crear una sèrie de 
assignatures que permetessin l’entrada d’una 
sèrie de persones que s’havien d’acollir però que 
no podien fer assignatures pràctiques, perquè no 
tenien experiència. També perquè la universitat va 
recelar dels professors que feien compatible la 
docència amb la carrera laboral durant molt de 
temps.

Sede Ràdio Cadena SER



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

Li faria una recomanació: que doni per bo tot el 
que ha après, però que dubti per enfrontar-se a 
un món que, d’entrada li semblarà totalment 
diferent, perquè els mètodes de funcionament 
són uns altres.

Què fa Josep Cuní els caps de setmana?

Intento descansar el que no he pogut descansar 
de dilluns a divendres, provo de posar-me al dia 
de les coses que havia de llegir entre setmana 
però no he tingut temps perquè no eren 
d’urgència informativa i intento dormir, pasejar i 
cuinar, que m’agrada molt.

Entrevista realitzada per Abdon Vilà I Martí Rossell.
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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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