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“Estic preparant un llibre dels santuaris més importants de Catalunya”
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Ets dels pocs periodistes gironins que 
tens el títol de doctor en periodisme. 

Jo quan vaig entrar al Bisbat de Girona 
anava una mica peix en tots els temes 
religiosos i vaig decidir llicenciar-me en 
ciències religioses. Quan vaig acabar, 
al cap de 5 anys, vaig dir-me que era 
l’oportunitat d’estudiar periodisme 
perquè era una espina que tenia 
clavada. Em van donar l’opció de passar 
directament a fer el doctorat, durant 
3 anys, el qual vaig acabar amb la tesi 
doctoral La comunicació catòlica a la 
Diòcesi de Girona de la que en va sortir 
un petit llibre molt resumit.

Nascut a Girona però ubicat 
a Salt, fa 25 anys que és el 

responsable dels programes 
de ràdio que es fan des del 

Bisbat de Girona per a 22 
emissores, entre les quals hi ha 
Església Viva que s’emet per 22 

emissores locals i El Mirall de 
la cadena COPE. Investigador 

i seguidor del folklore i les 
tradicions populars, és autor 

del llibre Festes i tradicions del 
calendari litúrgic (2014).

Com veus el periodisme actualment?

Veig que a la nostra època anàvem a 
buscar les notícies, ara estem en un 
moment que hi ha tants gabinets de 
comunicació, als partits polítics, a 
totes les administracions, a tots els 
clubs de futbol; que ara t’asseus, obres 
l’ordinador i et van arribant les notícies. 
Alguns no es dediquen a investigar si és 
veritat que tal persona ha defraudat tants 
milions d’euros o no; es basen només en 
els comunicats i les declaracions que 
els hi arriben.  Per altra banda, fi xa’t 
que ni els diaris ni les institucions ja 
no són amos de les seves notícies, sinó 
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“Hi ha estudiants de 
periodisme que no han
comprat un diari en els

darrers 2 o 3 anys”

“A la nostra època anàvem a 
buscar notícies”

Hi ha algun llibre que t’agradaria fer?

A mi tot el que és devoció popular és el 
que m’agrada. 

Et sents més escriptor que locutor o al 
revés?

Igual. Jo no diria escriptor, diria in-
vestigador o periodista. M’agrada tot el 
tema de les llegendes, l’etnografi a, el 
folklore.

que qualsevol pot ser periodista, pot 
obrir un Twitter, per exemple i opinar 
sense credibilitat. Abans, per exemple, 
l’Església catòlica tenia els seus mitjans 
de comunicació. Per estar informat, 
havies de llegir la premsa institucional, 
com el Full Parroquial, i ara vas a una 
pàgina web que qualsevol persona pot 
obrir i  informar i opinar lliurement. 

On vas començar a fer ràdio?

A Ràdio Saturn, a Cassà de la Selva. Allà 
hi havia un estudi de ràdio en una casa 
particular. Els diumenges a la tarda en 
lloc d’anar a la discoteca o al cine, me 
n’anava a Cassà, durant dos anys. D’aquí 
vaig passar a Ràdio Salt i el 1985 a Ràdio 
Grup. El 88 vaig entrar a Radio Girona, 
el 89 a Ràdio Marina, a Blanes, i des del 
90 fi ns el maig del 91, a Ràdio Palamós 
de cap d’informatius. El 5 de maig del 91 
vaig entrar al Bisbat de Girona. També 
vaig estar l’estiu del 1992, a la COPE de 
Figueres. 

Quan vas començar a la ràdio feies pro-
grames musicals?

A Raàdio Saturn feia un magazine. 
Durant la setmana amb un radiocasset 
anava a gravar les persones que m’hi 
col·laboraven; també posava música, feia 
algunes notícies,... a Ràdio Salt vaig fer 
musicals i a Radio Grup vaig fer de tot, 
musicals, informatius, vaig presentar 
un programa a les 7 del matí, el 
despertador, que es deia Ja hi som tots. 
A Ràdio Girona, també musicals i també 
un programa concurs a l’ona mitjana.

A part de locutor, ara la teva faceta és 
d’escriptor, quants llibres has fet?

He fet llibres més aviat de folklore, de 
tradicions populars, vaig escriure Maria 
als Santuaris del Bisbat de Girona o 
Festes i tradicions del calendari litúrgic 
i ara n’estic preparant un dels santuaris 
més importants de tot Catalunya, que 
sortirà abans de l’abril de l’any que ve, i 
és una feina que vaig fent els vespres i 
els caps de setmana.

La joventut escolta programes o llegeix 
llibres religiosos?

Jo intento que els meus sí, sobretot si 
són de folklore perquè, per exemple, el 
Nadal sí que se celebra o hi ha gent que 
va als aplecs, són tradicions culturals. 
Ara, si el jovent llegeix diaris? No. Hi ha 
estudiants de periodisme que no han 
comprat un diari en els últims 2 o 3 anys. 
Quan veus això... ens hem de preocupar 
moltíssim.

De ben jove ja volies ser periodista?

Quan era petit tenia dues obsessions: ser 
periodista o policia. El periodisme em va 
venir perquè els meus avis paterns que 
vivien a Barcelona em van regalar, quan 
tenia uns tretze anys, un radiocasset 
i jo, cada 15 dies, els enviava una cinta 
gravada que es deia Ràdio Salt, on els 
explicava notícies, els posava música, i 
d’aquí va néixer la meva afi ció per la ràdio.


