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Canvi de veu en el programa amb més audiència de la ràdio pública catalana

na nova veu ha dit
aquest matí les parau-
les: “Bon dia! Són les 6,
això és El matí de Cata-

lunya Ràdio.” Durant deu anys,
Laura Rosel (Sabadell, 1980) va
treballar amb el que defineix
com “el meu pare radiofònic”,
Jordi Basté, a El món a Rac1. A
partir d’avui ha esdevingut el
seu principal competidor des de
la ràdio pública catalana, en
substitució de Mònica Terribas.
Entremig, va viure una tempo-
rada moguda com a presentado-
ra de FAQS a TV3 (“La pell ja
s’ha endurit”, diu) i va conèixer
Catalunya Ràdio des de dins co-
presentant Catalunya nit, en-
tre altres reptes d’una intensa
vida periodística.

Cal fer equilibris en una ràdio
pública, perquè tothom se senti
representat?
Jo crec que no és qüestió de fer
equilibris, sinó de tenir molt
present que vivim en un país
molt plural on tothom té dret a
escoltar i connectar amb allò
que donen la ràdio i la televisió
públiques. És una obligació mo-
ral, gairebé, que tenim com a
mitjans públics, de representar
el màxim de sensibilitats
d’aquest país. Ens devem a l’au-
diència i no podem donar no-
més el que una part de l’audièn-
cia vol escoltar. S’han de poder
escoltar coses que hi hagi gent a

U
qui li pugui molestar i saber
greu, s’ha d’atendre a tothom.
No podem oblidar o desatendre
una part de l’audiència per mo-
tius ideològics o d’afinitats polí-
tiques. No ens ho podem perme-
tre, això, com a ràdio pública.

Ha dit que vivim en un país plu-
ral. Complicat, també?
Un país complicat? No, som un
país molt divertit, molt divers!
[riu]. Si tots penséssim igual,
seria molt avorrit.

Té la sensació d’estar debutant
en una altra lliga?

Aquesta sensació ja la vaig tenir
fa un parell d’anys quan vaig
canviar de la ràdio a la televisió,
i a més a un canal líder com
TV3. Però aquí tinc més la sen-
sació de responsabilitat: quin
projecte més bèstia! Això és el
vaixell insígnia, i sento més el
pes de la responsabilitat de po-
sar-m’hi al capdavant.

No és un salt comparable al de
presentar ‘FAQS’, el 2018?
No sé si es poden equiparar.
Aleshores segurament ningú
coneixia Laura Rosel..., aquell
salt sí que va ser gran. L’exposi-
ció que va suposar per mi pre-
sentar el FAQS va ser molt gran
i segurament inesperada. Ara la
pell ja s’ha endurit: la pressió,
les crítiques, també les lloan-
ces... Tot això ja ho he tastat. En
aquest sentit, el salt no és tan
gran, però tampoc crec que es
pugui comparar una cosa amb
l’altra.

Va treballar molts anys amb
Jordi Basté a ‘El món a Rac1’ i
ara lluitareu pel lideratge en
audiència. Com ho veu?
Ara som competidors directes!
Em fa entre il·lusió i un respecte
enorme, perquè el Basté és una
bèstia, ha revolucionat la mane-
ra de fer ràdio en aquest país.
Ha estat el meu pare radiofònic,
perquè jo vaig aprendre a fer rà-
dio amb ell, i ara estar a banda i
banda de la Diagonal competint
per la mateixa franja horària fa
molt respecte i alhora il·lusió,
perquè me’ls conec molt a tots.
En el fons hi ha una lectura que
és molt engrescadora per a les
noves generacions de periodis-
tes, que pots començar llegint
amb el Basté i acabar presen-
tant El matí de Catalunya Rà-
dio, per què no? Lluita, intenta-
ho! El relleu generacional s’està
produint, i si tens un somni,
creus en tu i treballes molt (la

feina de periodista implica
treballar molt), arribaran
les oportunitats.

Vivim moments informati-
vament intensos. L’esti-
mula professionalment o
prefereix tenir dies plà-
cids amb problemes
per trobar un tema per
obrir el programa?
El problema és que
portem tantes tem-
porades que no par-
lem de coses mar-
cades al calendari,
tants anys que l’ac-
tualitat demostra
que no la domi-
nem, que cada dia
és diferent i ens
sorprèn, que crec
que ja ens hem
acostumat a fer pe-
riodisme d’aquesta
manera. Ara ja tot és:
“A veure demà què
passarà!” Potser al
principi, fa anys, això
generava algun drama,
però ara ho tenim tots
bastant assumit i ja està,
l’actualitat mana. Tant de
bo fos per notícies que
ens portessin a tots a
una situació millor, no
per explicar que moren
milers de persones per
un virus o centenars
d’avis sols en una re-
sidència. Però ara
sembla que estem
en aquest punt.
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“La ràdio ens
ha de donar
estímuls nous”

Vivim en un país
plural on tothom té
dret a connectar
amb el que donen a
la ràdio pública
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