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Ràdio i televisió en quarantena,  
un trencaclosques tecnològic 

s’està fent des de casa”, explica Jordi 
Just, cap tècnic de Catalunya Ràdio. La 
falta de contacte visual i físic canvia els 
tempos i els ritmes. Just reconeix que 
les tertúlies, normalment abrandades, 
són ara menys fluïdes “perquè amb el 
retard serien ingovernables”.  

Teranyina de connexions 
En el cas de Catalunya Ràdio, un dels 
llocs on s’ha multiplicat moltíssim la fei-
na aquests dies és al control central: és 
des d’on es gestionen totes les connexi-

ons externes dels periodistes que estan 
fora de l’emissora, dels presentadors que 
fan els programes des de casa i totes les 
rodes de premsa que estan tenint lloc 
aquests dies. Durant aquest període de 
crisi, només hi treballa una persona per 
torn per evitar contactes i garantir el fun-
cionament d’una peça essencial de l’en-
granatge de la ràdio. “Per a nosaltres és 
una posició bàsica, perquè no només go-
verna les entrades de fora, sinó que de-
termina quin estudi està en directe en ca-
da moment. És per on passa tota la infra-

estructura de la ràdio”, explica Just. És 
un posició on es necessita gent els 365 di-
es de l’any i durant les 24 hores del dia, 
i que ara està treballant a ple rendiment 
amb els mínims efectius.  

Just reconeix que per poder seguir 
operant durant aquests dies han hagut 
de sacrificar alguns estàndards de qua-
litat. “Una tertúlia tota feta per Skype 
no és el millor, és evident que en con-
dicions normals no ho acceptaríem, pe-
rò creiem que en el moment que estem 
passant hem d’abaixar una mica el llis-

“Els nostres plans de 
contingència no pre-
veien una situació 
com aquesta”, diu, 
contundent, Jordi 

Colom, director tècnic de Betevé. El cas 
de la televisió pública de Barcelona no és 
únic: des que va esclatar la crisi del coro-
navirus i va començar el confinament, 
gairebé tots els mitjans han hagut de re-
ajustar-se per poder seguir treballant. 
L’objectiu és seguir garantint el dret a la 
informació sense posar en risc la salut 
dels seus treballadors, i això passa per 
implementar sistemes de teletreball que 
obliguen a treure el màxim rendiment 
de les tecnologies a l’abast. La televisió 
i la ràdio segueixen endavant gràcies a 
eines com Skype, Hangouts, Zoom o lí-
nies IP, però sobretot a equips tècnics, 
normalment invisibles, que s’encarre-
guen de connectar totes les peces del 
trencaclosques.  

La ràdio és un dels mitjans que té 
més capacitat d’adaptabilitat quan es 
tracta de treballar des de fora de l’estu-
di, però mai havia viscut una situació 
d’excepcionalitat com la provocada per 
la crisi del coronavirus. “La diferència 
respecte al que fèiem abans és que el 
tècnic d’estudi no té al davant el realit-
zador i les connexions, perquè tot això 

Un ‘late night’ sense públic ni monòleg 
El confinament ha obligat a canviar 
forçosament la manera de fer els 
programes de televisió, però també 
a modificar-ne l’estil i, fins i tot, el 
to. Un dels exemples és Late motiv, 
el late night d’Andreu Buenafuen-
te per a Movistar+.  

David Martos, subdirector de 
l’espai, explica que van haver de re-
pensar el programa dues vegades 
en gairebé 24 hores. Quan Pedro 
Sánchez encara no havia decretat 

l’estat d’alarma però era evident la 
necessitat de prescindir de públic per 
evitar el contagi, l’equip va idear La-
te motiv búnker, una reinvenció del 
programa. Amb nou grafisme i deco-
rat, l’espai també va haver d’adaptar 
el seu guió. “No tenia sentit fer un 
monòleg en què no rigués ningú. Ai-
xí que vam fer com si l’Andreu esti-
gués parlant des de la ràdio i comuni-
cant-se amb el món exterior”, recor-
da Martos.  

Després de la declaració de l’estat 
d’alarma el dissabte 14 de març, va ar-
ribar el moment de plantejar-se fer el 
programa des de casa. “Durant el diu-
menge següent vam estar fent proves 
tècniques, perquè en aquell moment 
semblava una marcianada fer un pro-
grama per videotrucades”, diu Martos, 
que veu en aquest nou format un to més 
proper. Tant Buenafuente com els 
col·laboradors, els guionistes i l’equip 
de grafisme treballen des de casa i els 

Durant el confinament, els equips tècnics són el pal de paller dels mitjans 
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