
ir l’assumpte. Quan la comunicació arri-
ba al consell de govern de la CCMA, en-
tra en mode d’alarma. És un text formal, 
de desistiment de contracte, en què Ter-
ribas constata “la impossibilitat de ge-
nerar una relació de confiança profes-
sional”, sense donar més detalls, i com-
mina les parts a trencar la relació amb el 
mínim perjudici per al mitjà públic. 
També durant aquelles hores l’equip del 
programa rep un vídeo en què Terribas 
explica que l’endemà serà el seu comi-
at, després d’haver-los comandat durant 
set temporades. Ja entrat el vespre, un 
dels membres del consell de govern, An-
toni Pemán –que era qui estava designat 
per fer d’enllaç en el compliment de l’ad-
denda– s’ofereix per mediar. Però no hi 
ha diàleg possible: l’endemà es posarà fi 
a una etapa de set anys en què s’ha tren-
cat el rècord d’audiència del programa. 

17 de juliol del 2020 
Terribas llegeix la seva portada al ma-
tí. Assegura que no marxa per qüestions 
personals, ni familiars, ni perquè esti-
gui cansada. Parla d’uns “engranatges” 
que “grinyolen” i, en la frase més relle-
vant del seu comiat, diu: “Estic conven-
çuda que la direcció de Catalunya Ràdio 
trobarà una nova enginyera o enginyer 
que faci rutllar aquest meravellós mo-
tor com ells volen”. És l’única referèn-
cia directa a les contínues topades amb 
Gordillo i el seu equip. Aquell matí, hi ha 
també comissió de control de la CCMA. 
Els diputats de JxCat Francesc de Dal-
mases i Eduard Pujol dediquen parau-
les dures a Gordillo però, com que es 
tracta d’un assumpte sobrevingut que 
no forma part de l’ordre del dia, no hi ha 
espai per al debat. El director no entra 
en les causes de fons i es limita a agra-
ir-li els serveis prestats, assegura que 
pensa ja en el relleu –les dates ho com-
pliquen– i respon que els canvis poden 
portar més audiència. Minuts més tard, 
encara al Parlament, Llorach anuncia 
que ha convocat una sessió extraordi-
nària del consell de govern, en la qual es 
demana la compareixença de Gordillo. 

20 de juliol del 2020 
El consell es reuneix en una de les seves 
sessions més tenses. Llorach porta una 

és responsable de l’espai que aporta 
més del 70% d’audiència d’aquesta ca-
sa”. Més enllà del conflicte sobre el con-
trol editorial, també es regulaven aspec-
tes com els patrocinis imposats, la par-
ticipació preferent de Terribas en pro-
grames especials, una millor promoció 
del programa a través dels continguts 
digitals i de TV3. Així mateix, es dona-
va marge perquè el magazín decidís 
quan sortia de l’estudi, un punt que ha-
via despertat friccions amb la direcció 
de la ràdio. Les tres parts –periodista, 
direcció i consell de govern– s’obligaven 
a reunir-se mensualment per avaluar si 
la confiança es restablia. 

14 de juliol del 2020 
El president del Parlament, Roger Tor-
rent, ha de llegir una declaració institu-
cional lligada a l’espionatge que ha pa-
tit, presumptament per part de l’Estat. 
Des de direcció es demana que s’hi con-
necti en directe. Terribas allarga el pro-
grama uns minuts, però l’aparició de 
Torrent es retarda. Finalment, la peri-
odista cedeix pas a l’Apocalipsi –un con-
curs que queda dins de la franja d’Els 
matins– amb la instrucció que ja es re-
cuperarà immediatament després, per 
no interrompre aquest espai, que ja ha-
via començat mutilat. És un conflicte 
aparentment menor, però que l’endemà 

marcarà la reunió més transcendent 
entre Terribas i Gordillo. 

15 de juliol del 2020 
Terribas té una reunió convocada al 
migdia, després del programa, amb les 
tres persones de l’equip de direcció per 
parlar dels continguts de la temporada 
següent. Però Faro i Borda no hi acudei-
xen, per motius mèdics, de manera que 
la trobada es converteix en un cara a ca-
ra entre Terribas i Gordillo. I no va bé. 
Si aquella addenda en el contracte pre-
tenia normalitzar les relacions establint 
unes normes de joc, es fa evident que no 
ho ha aconseguit. Després de parlar de 
moviments de seccions i de com acon-
seguir fer el programa més àgil a partir 
del setembre, sorgeix la polèmica sobre 
Torrent del dia anterior. Les diferènci-
es entre ells dos afloren de nou. I la pe-
riodista li anuncia que no té sentit con-
tinuar i que decideix plegar. Gordillo ar-
güeix que ell ha complert les condicions 
de l’addenda. Però el fil de confiança ja 
s’ha trencat i Terribas demana pactar la 
seva sortida en termes acceptables per 
a tothom. Com que no vol soroll, s’ofe-
reix a consensuar la comunicació que 
farà arribar al consell de govern de la 
CCMA, anunciant que renuncia a l’any 
que li queda.  

16 de juliol del 2020 
Terribas envia la carta primer a Gordi-
llo, a la tarda. La resposta arriba unes ho-
res després, dient que no hi fa cap objec-
ció i deixant la porta oberta a recondu-

proposta explosiva: cessar Gordillo. So-
bre el paper, ho pot fer perquè és la pre-

sidenta en funcions i d’ella depenen els 
nomenaments de directius. Però, al 

mateix temps, el pacte de Govern 
entre JxCat i ERC determina un 

repartiment de càrrecs a la Cor-
poració que aquesta decisió di-
namitaria. I, en tot cas, la pre-
sidenta en funcions necessi-
ta una majoria qualificada. 

Com que dels sis mem-
bres originals del consell ja 
només en queden quatre, a 
Llorach li fan falta dos vots 
més, o bé un sol vot i una 
abstenció. El suport de 
Pemán –proposat en el seu 

dia per Unió però fidel a Llo-
rach– el té garantit. Falten o 

bé Rita Marzoa (a proposta 
d’ERC) o Armand Querol (PP). 

No es compta amb Querol, a qui 
es considera pròxim a Gordillo des 

que tots dos van coincidir i establir 
amistat a finals dels 90 a Rubí: el pri-
mer com a carismàtic regidor de la ciu-
tat vallesana, el segon com a director 
de l’edició d’El Punt d’aquest munici-
pi. Els ulls són tots sobre Marzoa, que, 
tot i ser una de les persones d’ERC a 
l’estructura de l’ens públic, manté una 
relació distant amb el directiu. L’abs-
tenció, a més, no resulta suficient per 
salvar-lo. Finalment, s’imposa la dinà-
mica de partit i Marzoa vota en contra 
de la destitució. Dos vots a dos, en un 
consell inusualment fracturat, ja que 
la immensa majoria de decisions se so-
len prendre per unanimitat. 

Llorach sí que aconsegueix, en canvi, 
tots els vots per activar el procés de re-
dactar les bases del concurs públic que 
ha de nomenar els futurs nous directors 
de la ràdio i la televisió, d’acord amb la 
modificació de la llei de la CCMA pacta-
da al Parlament nou mesos enrere. Pe-
rò aquesta pretensió topa amb el fet que 
quan els partits van votar la nova llei, ho 
van fer donant per fet que la previsió 
d’un concurs de directors seria la prer-
rogativa d’un nou consell de govern, que 
no han aconseguit pactar (ni hi ha indi-
cis que ho hagin de fer aviat). 

Acabada la reunió, la Corporació 
emet una nota de premsa en què mani-
festa la pèrdua de confiança de la pre-
sidenta en funcions en el directiu i ex-
plica l’intent frustrat de separar-lo del 
càrrec. 

21 de juliol del 2020 
Gordillo, segons ha pogut saber l’ARA, 
escriu un missatge als consellers en què 
exigeix la rectificació del comunicat que 
s’ha enviat a la premsa. En concret, el 
periodista denuncia que no s’hagin re-
collit els seus arguments i assenyala dos 
fragments que, al seu parer, lesionen la 
seva honorabilitat. En primer lloc, quan 
l’acusen de “manca d’implicació i de fal-
ta de voluntat clara del directiu per 
mantenir en antena” el programa. I, en 
segon lloc, quan assenyalen que “la ges-
tió del director en aquest sentit ha por-
tat a la renúncia irrevocable de Terri-
bas”, a la qual cosa ell oposa que s’ha 
tractat d’una sortida voluntària. 

El missatge de Gordillo indica que, si 
no s’introdueixen aquests canvis, ini-
ciarà “les accions judicials oportunes” 
per restablir “l’honorabilitat i prestigis 
professionals”. A hores d’ara, però, ni 
s’ha produït cap rectificació ni tampoc 
no s’ha activat la resposta legal anunci-
ada. El conflicte al si de la Corporació es 
manté plenament obert, a les portes 
d’una convocatòria electoral. ◆
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