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«Ara la 
propaganda 
domina la 
 informació»

INÉS ÁLVAREZ 
BARCELONA

Quan Josep Cuní havia aconseguit 
el seu somni professional de 
perdre’s pel món fent reportatges 
de la mà de Mediaset, va i la cadena 
SER li proposa encapçalar el seu in-
novador projecte: SER Catalunya, 
una emissora parlada i pensada en 
català. I com que li van els reptes, 
no va poder dir que no. O sigui que 
demà (7.00 hores) reprèn, amb Aquí, 
amb Josep Cuní, el directe que ha cul-
tivat durant els seus 45 anys de pro-
fessió. A més, només li han dema-
nat fer periodisme, o sigui que po-
drà ser ell mateix. I això no té preu. 

— No el veig jubilant-se, però d’aquí 
a embarcar-se en això... 
— Suposo que em va la marxa. Però 
m’ho he pensat molt, per raons vi-
tals i perquè estava amb uns repor-
tatges que he tingut la sort de fer 
per a Mediaset. És que era com una 
assignatura pendent. Intentava 
agafar un pont llarg per fer un re-
portatge del referèndum d’Escòcia, 
de les eleccions franceses, del bre-
xit..., però no podia agafar-me tres 
setmanes per trepitjar Rússia, per 
exemple.  

— Parlava d’una qüestió vital. 
— Sí. Perquè jo he fet televisió du-
rant 15 anys i 30 anys més a la ràdio 
totalment en directe. I tornar al di-
recte, quan has provat altres coses... 
Però em van els reptes. 

— Un repte i un orgull, ¿no? 
— Per descomptat. És la primera ve-
gada que una cadena espanyola de-
cideix oferir a Catalunya una doble 
via: la tradicional i una altra de ca-
talana parlada i pensada en català. 
És un projecte empresarial, del 

JOSEP CUNÍ Director i presentador d’‘Aquí, amb Josep Cuní’ a la SER Catalunya

nant i potenciant la normalització 
de la llengua catalana a la ràdio, 
més podrem ajudar a empènyer el 
país a una situació que hauria de 
ser motiu de satisfacció global. Qui 
vulgui estar defensant Catalunya 
des de qualsevol punt de vista, 
aquesta iniciativa no pot més que 
felicitar-la. 

— El seu producte no és de marca 
blanca: el títol porta Josep Cuní. 
— Això trenca una línia tradicional. 
La SER s’ha resistit sempre a posar 
els noms dels periodistes en els seus 
programes. Aquí fa una excepció. 
Una cosa que m’honra, però m’aver-
gonyeix, perquè em produeix un 
cert pudor. Però és que entenen que 
aquesta marca pot ajudar a vendre. 

— ¿Què significa el segell Cuní? 
— No sé si tinc un segell, però sí unes 
constants al llarg de la meva vida pro-
fessional. M’han penjat les etiquetes 
de dinamitzador de nous projectes, 
de ser molt treballador... Però del que 
estic més satisfet, i és innat, és que els 
meus estudis de ràdio i platós de tele 
siguin un punt de trobada de tots, 
pensin el que pensin. Estem en una 
societat polièdrica i hem de ser capa-
ços de mostrar totes les cares d’aquest 
poliedre. Si no, la funció social que els 
mitjans de comunicació tenim inhe-
rent a la nostra feina desapareix. I el 
risc que hi ha és que treballem més la 
propaganda que la informació. 

— ¿I  què han de fer els mitjans? 
— Cal tornar a reivindicar la infor-
mació en contra de la propaganda. 
És cert que sempre hi ha hagut pro-
paganda i sectors que volen impo-
sar-la, però em temo que, en aquest 
moment, la propaganda domina la 
informació i això, com a periodista, 
em preocupa. H

«Tinc una gran 
relació amb Pepa 
Bueno. Ser una 
doble oferta d’una 
mateixa empresa 
no ens enfronta»
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Elena  
Furiase fa  
àvia Lolita
Elena Furiase, la filla de Lolita 
Flores i de Guillermo Furiase, ha 
anunciat a Instagram l’arribada 
del fill que ha tingut amb la seva 
parella, el músic Gonzalo Sierra, 
un nen que han anomenat Noah, 
que ha pesat 2,8 quilos i que va 
néixer divendres passat de part 
natural. «¡Ple d’amor i de pau! 
¡Gràcies a tots pels vostres mis-
satges! ¡Estem contents i ja som 
3...!», ha escrit l’actriu. Després 
de pocs minuts de conèixer-se la 
feliç notícia, Lolita ha afegit: «Ja 
soc àvia d’un nen preciós. 
Gràcies cel, a la Mare de Déu del 
Pilar i a la meva casta i a la del 
meu gendre. Olé, ja soc àvia». H

NO S’ASSEMBLA AL DNI

La policia  
deté ‘Ken’ pel 
seu aspecte
Agents de la policia de Berlín 
van detenir el brasiler Rodrigo 
Alves, conegut com el Ken hu-
mà, mentre gravava imatges per 
al Gran hermano alemany. Alves 
s’ha operat unes 50 vegades (i 
gastat més de 600.000 euros) per 
assemblar-se al cèlebre nòvio de 
Barbie. «Han descobert que no 
semblo la mateixa persona que 
apareix a la foto del document 
d’identitat. Ara he d’acudir a 
l’ambaixada per obtenir nous 
documents o no podré tornar a 
Londres», ha relatat el col·labora-
dor de televisió i influencer des-
prés de l’incident. H

qual es poden treure altres lectu-
res, però la seva base és estricta-
ment empresarial.  

— ¿Es parla massa de política? 
— Cinc hores de ràdio donen per a 
tot. Un diari com el seu té moltes 
pàgines. La política té un paper 
molt important, però no és ni el 
40% de tot el diari, ¿veritat? A la tele 
és una part important dels informa-
tius, però no de la resta. I a la ràdio 
passa igual. Un tècnic històric 
d’aquesta casa, de quan hi vaig ser 
el 1976, Ignasi Vives, tenia frases sen-
sacionals. Una era: «Hi ha vida des-
prés de la SER, i fins i tot vida intel·li-
gent». Jo això ho he anat adaptant a 
altres situacions. Per això ara puc dir: 
«Hi ha vida darrere del procés, i fins i 
tot vida intel·ligent». Si volem ser uni-
versals, obrim-nos. 

— Competeixen amb Hoy por hoy, 
també de la SER. El sopar d’empre-
sa de Nadal serà complicat... 
— Nooo. Jo tinc una gran relació d’ad-
miració professional i personal amb 
Pepa Bueno. I li estic molt agraït per-
què ha entès aquesta iniciativa de 
l’empresa comuna i s’ha posat a dis-
posició del programa. Que siguem 
una doble oferta d’una mateixa em-
presa no ens enfronta. 

— Però sí a Mònica Terribas i Jordi 
Basté. Parlava de contractar una as-
segurança de vida... 
— Ho deia per la duresa de la com-
petència, perquè jo sento per Jordi i 
Mònica, a més d’una amistat a pro-
va de qualsevol cosa, una admiració 
professional profunda. Amb Basté 
vaig coincidir a Catalunya Ràdio. I 
la Mònica va ser la meva directora a 
TV-3 i ens entenem amb la mirada. 
Tots ens respectem i tots tres sabem 
que com més siguem promocio-

«Posar ‘Josep Cuní’ 
al títol m’honra i em 
causa pudor, però 
és que pensen que 
aquesta marca 
ajuda a vendre»


