
Apassionat del món di-
gital, impulsor dels pri-
mers blogs en català i
promotor de la primera
edició de la Catosfera, el
periodista Saül Gordillo
posa empremta digital
en els projectes que li-
dera. Des de fa dos anys,
és director de Catalunya

Ràdio, iCat, Catalunya Informació, Cata-
lunya Música i també de mitjans digitals
de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA). Les bones xifres
d’audiència l’han acompanyat i sobretot
l’aposta per potenciar el vessant digital
de la ràdio pública. Diu que sempre ha
tingut clar que els mitjans de comunica-
ció havien de desembarcar a internet.

Avui torna als orígens, ja que va estar
15 anys treballant a El Punt. Als noranta
ja pensava que tindríem un periodisme
tan digital com el d’ara?
Als inicis d’internet, no es veia la potèn-
cia que està tenint. Després sí que es co-
mençava a intuir que hi havia un suport
tradicional que patia, sobretot la premsa
al quiosc, i que el digital era un bon en-
torn per canalitzar aquests continguts.

Diu: “A diferència de la premsa i la tele-
visió, vivim un creixement espectacular
de l’audiència de la ràdio en català.”
Hi ha hagut una ràdio de molta qualitat,
amb competència pública i privada molt
estimulant, segurament per la combina-
ció de la vitalitat de la ràdio com a mitjà
i, en el cas de Catalunya, per la intensitat
informativa d’aquests últims mesos i
anys. Crec que tot això combinat és el
que explica que en 10 anys s’hagi dupli-
cat l’audiència de la ràdio generalista
en català. Ara tenim, sumant Catalunya
Ràdio i RAC1, 1.700.000 oients.

Som un país radiofònic?
Sí, hi ha un teixit de ràdio local molt po-
tent. De fet, molts professionals han nas-
cut o s’han començat a formar en les rà-
dios locals, i això és una situació bastant
catalana, que ens distingeix de la resta
de l’Estat espanyol. Segurament hi ha
pocs referents europeus amb una reali-
tat de ràdios, televisions i premsa local
i comarcal com la del nostre país.

Saül Gordillo
“Amb el 155, l’audiència
ha defensat els mitjans
públics catalans”

Vostè ha manifestat que veu Catalunya
Ràdio com una eina d’integració. Què
vol dir?
El meu pare és extremeny; la mare, galle-
ga, i amb ells parlo en castellà. Com a pe-
riodista m’he format en ràdios locals, però
com a ciutadà, com a persona que s’ha in-
corporat i integrat en aquest imaginari ca-
talà, Catalunya Ràdio per a mi és un mitjà
clau. L’he escoltat tota la vida i, gràcies als
mitjans públics, molts catalans estan en
igualtat de condicions i poden accedir a
aquesta informació i entreteniment en la
llengua pròpia i des del servei públic.

Mentrestant, alguns partits polítics
diuen que no hi ha pluralitat en els mit-
jans públics. Què els ha de dir?
Ja fa temps que, a Madrid i des de deter-
minades opcions polítiques, hi ha una
campanya que diu que aquí la ràdio i la
televisió públiques fan un paper que no
és estrictament el d’informar, entretenir
i formar. I amb això volen justificar al-
tres coses. Ho trobo injust, perquè la ve-
ritat és que hi ha control: mecanismes
de rigor amb el Consell de l’Audiovisual,
la comissió de control del Parlament, etc.
A diferència d’altres referents de l’Estat,
tenim un sistema propi català que fa
que aquestes coses que ens atribueixen
no es puguin produir. Per tant, només es
poden dir des del desconeixement.

El PP, el PSOE i Cs han parlat d’interve-
nir els mitjans públics. Com ho viu?
Hem passat uns mesos d’una certa angoi-
xa. Però vam tenir una allau de correspon-
sals internacionals que ens van venir a
veure a TV3 i a Catalunya Ràdio i van con-
siderar alarmant que el govern de l’Estat
intervingués o prengués el control dels
mitjans públics catalans. També hi ha
hagut més conscienciació i motivació per
part dels treballadors, que han respost
amb molta professionalitat, no sent vícti-
mes d’aquest intent de condicionar-nos,
i han treballat amb molta independència.
Després hem detectat que l’audiència ha
fet pinya a l’entorn de TV3 i Catalunya
Ràdio. La gent ens tornava a defensar i es
tornava a sentir molt vinculada a nosal-
tres per culpa d’aquesta amenaça del 155,
que en els últims dies el PSOE ha tornat
a plantejar, formació que precisament va
evitar que s’aprovés al Senat.

S’ha pensat en alguna campanya si fi-
nalment s’intervinguessin els mitjans
públics catalans?
No. De moment el que hi ha hagut són
campanyes cíviques i d’espectadors i
oients que s’han organitzat per fer soroll
a les xarxes. Als mitjans hi ha hagut la
calma i la sang freda de no caure en cap
provocació i de continuar fent la feina
amb exigència i autocrítica.

Com diria que està canviant l’audiència
i els usuaris de la ràdio?
A Catalunya Ràdio, els dos últims EGM
[estudis generals de mitjans] han estat
els millors de la història, amb 700.000
oients. S’explica per l’actualitat i l’interès
informatiu del moment i la renovació de
la graella. També pel fet que amb l’entorn
digital hem escampat els continguts, i
n’hem creat de nous específicament per
a web i mòbil. És un mitjà que s’adapta
molt bé a la relació de convivència amb
les xarxes socials i també perquè la gent
es pot fer la seva llista de programes o
continguts. Aquesta idea del consum de
ràdio i àudios a la carta cada vegada és
més majoritària, sobretot entre la gent
més jove, i aquí és on crec que s’ha fet
una bona feina.

En el digital, quants usuaris hi troba-
ríem?
El mes d’abril ens ha donat 800.000 usua-
ris únics. A l’octubre vam batre el rècord
del conjunt de l’Estat: vam ser la primera
emissora que va superar els dos milions
d’usuaris únics, i això sí que va ser molt
puntualment per l’actualitat dels fets
de l’octubre. Vam arribar als 2.700.000
usuaris, i en el conjunt dels mitjans de la
Corporació, TV3 se situa en els 2.500.000
usuaris únics mensuals.

S’ha de començar a pensar que, en un
futur, al cotxe no escoltarem FM, sinó la
ràdio directament des d’internet, i per
tant caldrà fer-la més atractiva.
Sí, per això hem creat continguts per xar-
xa, més específics, que difícilment esta-
rien en una graella convencional de l’FM.
Es tracta de distribuir-los d’una manera
més selectiva i fer que l’usuari, a través de
l’aplicació i el web, ho tingui molt fàcil per
fer la seva tria. Seguirem en aquesta di-
recció i, per exemple, a mesura que els

El ‘big data’ és el futur:
saber quins programes
interessen i oferir una
experiència global
satisfactòria a l’usuari
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En 10 anys s’ha duplicat
l’audiència de la ràdio
generalista catalana.
Sumant Catalunya Ràdio
i RAC1, 1.700.000 oients
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Podeu veure l’entrevista
avui a les 21.30 hores
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