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Elogien la 'radicalitat' i el 'rigor' de
Ramon Barnils en un debat sobre la
llibertat dels periodistes a Girona
Â Membres del grup Ramon Barnils de Girona han coincidit en elogiar la 'radicalitat' i el 'rigor' del
desaparegut periodista en un debat titulat 'ÃƒÂ‰s possible un periodisme lliure?', que s'ha fet aquest
dijous al vespre a la Casa de Cultura de Girona, on actualment hi ha una exposiciÃƒÂ³ dedicada a
la figura i la trajectÃƒÂ²ria de Ramon Barnils
(http://blocs.mesvilaweb.cat/media/UXVhZHLDrXB0aWMgQmFybmlscyAwNQ==_74462_1_6719
_1.pdf) . Al debat ha participat una de les impulsores de Vilaweb, AssumpciÃƒÂ³ Maresma, els
escriptors i articulistes LluÃƒÂ-s Muntada i Josep Maria Fonalleras, David FernÃƒÂ ndez, del setmanari
Directa i Plataforma per Egunkaria, i el filÃƒÂ²sof Josep Maria Terricabras. Ha moderat el debat el
periodista Albert BalanzÃƒÂ . Foto: Tania Tapia / ACN.
MÃ©s enllÃ de debatre sobre la possibilitat d'exercir lliurement la professiÃ³ del periodista i analitzar
el paper i la responsabilitat que en la societat actual tenen els periodistes, els integrants de la
taula han volgut recordar les vivÃ¨ncies personals que els van lligar amb Ramon Barnils i tambÃ©
destacar les aportacions del periodista durant la seva dilatada trajectÃ²ria. Fonalleras ha destacat
de Barnils la seva 'intuÃ¯ciÃ³' periodÃ-stica i la seva 'devociÃ³ per la llengua'. 'Trobo a faltar la
radicalitat que tenia Barnils a l'hora d'entendre el periodisme i que no veig ara enlloc', ha dit
Fonalleras, que ha criticat els periodistes que 'no van mÃ©s enllÃ del comunicat de premsa'. Pel que
fa a la llibertat del periodisme, Fonalleras l'ha analitzada des de l'Ã²ptica del periodisme d'opiniÃ³ i
ha afirmat que a cap diari on ha treballat Â–ha esmentat 'La VanguÃ rdia', 'El PeriÃ³dico' i 'El Punt'- li
han 'fet caure' cap article. 'Tinc la sensaciÃ³ que puc escriure de la mateixa manera a qualsevol
dels diaris', ha afegit, tot i que ha reconegut que el cas del periodista que es dedica a la
informaciÃ³ diÃ ria Ã©s diferent. El filÃ²sof Josep Maria Terricabras ha definit el periodista com un
'treballador social' i ha negat que existeixi un 'periodisme lliure' perquÃ¨ 'sempre estÃ lligat a una
causa'. Per Terricabras, aquesta 'causa' s'explica o bÃ© per raons econÃ²miques Â–els mitjans volen
fer diners- o bÃ© per voler buscar influÃ¨ncia. El filÃ²sof ha reivindicat la figura del 'periodista crÃ-tic'
i ha lamentat que els mitjans mÃ©s 'reflexius i crÃ-tics sÃ³n els que tenen menys veu'. Una de les
impulsores del portal Vilaweb, Assumpta Maresma, ha explicat que Barnils fou mestre seu i que
la va 'guiar' quan va ser directora de la revista 'Temps' i ha coincidit tambÃ© en destacar la seva
'exigÃ¨ncia i radicalitat'. 'No suportava que dues paraules anessin de costat perquÃ¨ sÃ-, no
tolerava cap paraula banal', ha dit. Assumpta ha enviat un missatge a les noves generacions de
periodistes i als professors universitaris que els formen i ha alertat que el periodista no pot ser
'portaveu de la propaganda'. 'Cal explicar els fets i no trobar-nos que ens dediquen a confrontar
opinions', ha reivindicat Maresma, qui ha demanat 'responsabilitat' als periodistes. LluÃ-s Muntada
ha aportat al debat diversos exemples d'informacions que els grans mitjans no han explicat de
manera rigorosa i, d'altra banda., notÃ-cies que no han transcendit 'perquÃ¨ no interessa'. 'Com
Ã©s possible que al periodisme li costi tant autocorregir-se?', s'ha demanat l'escriptor i
articulista. Muntada tambÃ© ha demanat als periodistes que 's'alliberin de la llosa polÃ-tica' i que es
doni veu a personalitats que 'realment entenen del que estan parlant'. De Barnils, Muntada n'ha
ressaltat el llegat que ha deixat. 'Tenia un estil d'enorme honestedat intelÂ·lectual', ha defensat
Muntada, que ha puntualitzat que la 'radicalitat de Barnils' requeia 'en l'educaciÃ³ i la bona
argumentaciÃ³ i no en la crispaciÃ³'. En la seva intervenciÃ³, David FernÃ ndez ha afirmat no creu
en la neutralitat i en l'objectivitat perÃ² sÃ- en el rigor i la veracitat. Al debat, organitzat pel Grup de
Periodistes Ramon Barnils de Girona, han assistit una trentena de persones.
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