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"La ràdio és el mitjà que més
s'apropa al que els periodistes
voldrien per la immediatesa"

lå Unesco va proclamaÌ
I'any 20t2 que el 13 de fe-
brer fos el Dia Mundial de
la Ràdio. A ileida, a través
del Col.legi de Periodistes,
cada any se celebren activi-
tats per commemorar-ho i,
per això, parlem amb Jesús
Riverola, director de Radio
Nacional d'Espanya a Lleida
iun dels impulsors iorganit-
zadors de l'esdeveniment
a les nostres comarques.
El Riverola és un home de
Èdio de tota la vida i ens
explica, a més, com veu el
present i elfutur del mitià

Vostè és una de les persones qué més s'ho involu-
crot en el Día Mundiol de la Ràdio...
Fa uns anys vàrem decidir amb el Col'legide Perio-
distes que havíem de fer alguna cosa amb motiu
del Dia Mundial de la Ràdio i em v.a tocar a mi co-
ordinar uha mica tota la h¡stòria (somriu).
Aquest any han cønviay de lloc, trodícionolment
es leia a la plaço Sønt toon.
Enguany hem canviat de lloc perquè ha donat la
casualitat que els últims dos anys ens ha plogut i

èra molt complicat perqüè la gent s'apropés. Aixi
enguany ho fem a la sala de l'lMAÇ a Blondel.
Són 72 hores de rùdio ininterÌompuda...
Exacte. Comencem a les vuit del matí i fins a les
vuit del vespre, i hi van passant totes les emissores
de Lleida i moltes de comarques.
La UdLtambé hí partícípo?
Des d'un primer moment vàrem pensar que els'es-
tudia nts.s'havien d' involucrar a mb aquesta festivi-
tat i vàrem proposar al professor de lhssignatura
de ràdio, Josep Lluís Cadena, que els hi encarre-
gués un programa, i en fan un d'una hora.
Tømbé s'hi ha posat lllnstítut de la Caponella...
En aquest cas és el primer any, Com van activitats
de so, els hivàrem proposar ivan dir que sí.

Quanse celebra un dio mundiol sol ser perquè cøl
revitalitmr lbbjede de lhcfívÍ'nt, Fa uns onys,

omb lhporicÍó dels mitjons
audîovìsuals, es temía pel
futur de lo rùdiq però lø
reolîtot ens ha demostrat
que la ràdio, no sols s'ho
enlortíl sínó que amb la di-
gitolització té unes corode-
rístíques que lo løn ínsustí-
tuîble. Creu. que té ton bona
sølut com sembla?
Té bona salut, però els que
hem treballat per la ràdio
sempre hem tingut la sen-
sació que som la germana
pobra. Com no hiha imaige,
el fet de sortir en una foto al
diari o per la televisió, sem-
bla que vesteix molt més.

Però jo penso que la ràdio és el mitjà þue s'apropa
més al que els periodistes voldrien per la immedi-
atdsa ifrescor. Quan va aparèixer la televisió, es va
dir que allò era el final de la ràdio, però no va ser
cert i continua sent un mitjà que te'l pots portar a

tot arreu.
I ora es pengen tots els cont¡nguts ø internet, gue
suposo que s'ha conveftít en un bon oliat.
És un bon aliat però hem d'inventar la ràdio per in-
ternet. Crec que té molt més recorregut que pen-
jar els programes que fem al mitjà convencional.
Per aixo, involucrem els estudiants, perquè són ells
qui han de pensar- la ràdio del futur.
Les ràdîos de proxímitøt són les que donen més
sentít, més que unø gran codeno?
Totalment, el que s'han de recuperar-són les ràdios
de proximitat . El boom de les ràdios municipals, fa
25 anys, s'ha apaivagat. Cal revitalitzar-ho de nou.
Faci una crídø o anor al dia Mundiol de Ia Ràdio
Els diria que shpropessin perquè molts cops s'han
familiaritzat amb una veu determinada, però no li
han posat mai cara. I és una oportunitat per posar
cara a aquestes persones.

Per acabar, lo paritat com la tenim a la rùdío?
Com a tots els mitjans; moltes més dones redac-
tores que homes, però a nivell de direcció a Lleida
ciutat, només a Catalunya Ràdio. Cal resoldre-ho.


