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Acord del consell de Govern de lA Uvic-Ucc  
de concessió del títol de doctor Honoris Causa  

Al sr. rAmon BesA i cAmPrUBí

El Consell de Govern de la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya, a proposta de la Facultat d’Empresa i Comunicació, va acor-
dar el dia 7 de maig de 2019 d’elevar al Patronat de la Fundació Universi-
tària Balmes la proposta de concessió del títol de Doctor Honoris Causa 
per la UVic-UCC al Sr. Ramon Besa i Camprubí per la seva tasca com 
a periodista esportiu amb un nivell d’exigència i una capacitat d’anà-
lisi que van més enllà de l’esport en si per mostrar-ne les implicacions 
socials i territorials. Per la profunditat i la ponderació de les seves re-
flexions, fruit d’un periodisme crític, que investiga la realitat dels fets 
interconnectant els esdeveniments, la història i les fonts d’informació. 
Per l’expressió precisa de les idees amb un relat clar, rigorós i amb vo-
luntat literària. 

Acord del PAtronAt de lA FUndAció UniversitàriA BAlmes 
d’AProvAció del títol de doctor Honoris Causa  
Per lA Uvic-Ucc Al sr. rAmon BesA i cAmPrUBí

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes, a proposta del Consell 
de Govern de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 
va aprovar el dia 17 de maig de 2019 la concessió del Doctorat Honoris 
Causa al Sr. Ramon Besa i Camprubí.





APADRINAMENT DEL DOCTORAND

Dra. Elisenda Tarrats
Degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació

És un honor per a mi ser aquí davant de tots vostès en aquest emblemà-
tic acte d’investir el Sr. Ramon Besa i Camprubí doctor honoris causa de 
la nostra institució, la Universitat de Vic - Universitat Central de Cata-
lunya. Com a degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació i en el seu 
nom, esmentaré breument el que això significa per a la nostra institució.  
 La proposta de nomenament de doctorats honoris causa per la Uni-
versitat de Vic - Universitat Central de Catalunya la fem els departa-
ments, facultats, Escola de Doctorat i el Rectorat de manera rotativa. 
Amb aquesta distinció es vol reconèixer la rellevància d’aquelles per-
sones que han excel·lit en l’àmbit acadèmic, científic, literari, cultural, 
social, polític o econòmic. Si el Consell de Govern dona el vistiplau a la 
persona proposada, s’eleva la proposta a l’aprovació del Patronat. Com 
a Facultat d’Empresa i Comunicació, fa cinc anys vam proposar de no-
menar el Dr. Henry Chesbrough per la seva contribució a la innovació 
empresarial i l’emprenedoria, sobretot a través del concepte d’open inno-
vation. En aquesta ocasió, volíem proposar algú que fos representatiu de 
l’altre àmbit que defineix la personalitat del nostre projecte formatiu i 
de recerca: la comunicació. 
 El senyor Ramon Besa i Camprubí reuneix totes les condicions per 
ser un molt digne doctor honoris causa perquè encarna la major part dels 
valors que com a Facultat volem transmetre als i les nostres estudiants, 
tant de periodisme com de la resta d’àmbits de la comunicació: hones-
tedat, proximitat, rigor, qualitat, implicació, veracitat i amor per la fei-
na ben feta i per una narrativa ben travada i ben articulada. No entraré 
en el detall de descriure les virtuts del nostre doctorand, ja que aquesta 
tasca la durà a terme a continuació el Dr. Xavier Ginesta, professor i in-
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vestigador en comunicació i esport i que forma part del grup de recerca 
TRACTE. Per la meva part faré una breu referència a la persona i l’obra 
de Ramon Besa. 

Besa és llicenciat en Periodisme i redactor en cap del diari El País a 
Barcelona. Col·laborador de Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio, també 
és professor de Periodisme a la Universitat Ramon Llull, professor as-
sociat a la Universitat Pompeu Fabra i professor col·laborador a la IL3 
de la Universitat de Barcelona. Va ser redactor en cap d’esports del diari 
Avui entre el 1979 i el 1986 i redactor-fundador d’El 9 Nou. Ha publicat 
diversos llibres, ha estat vicedegà del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya i actualment és membre de la comissió esportiva de la Fundació 
Ernest Lluch. 

Nascut al Lluçanès, Besa reivindica els seus orígens rurals, la neces-
sitat de posar en valor les virtuts del territori i la voluntat de fer bon 
periodisme, sigui de proximitat o des de les redaccions de la capital. 
La seva tasca com a ambaixador del territori del Lluçanès també l’ha 
portat a reivindicar les disciplines esportives locals més representatives 
de la Catalunya interior, com l’hoquei patins que tanta repercussió té a 
la comarca d’Osona.

Ramon Besa ha participat diverses vegades a la Facultat d’Empresa 
i Comunicació dins el programa “Professionals a l’aula”, a l’assignatura 
“Periodisme Esportiu”, destacant alguns dels valors essencials del perio-
disme: l’honestedat, l’ètica professional, i la reflexió crítica i construc-
tiva respecte a la praxi professional. En aquest sentit, Besa esdevé una 
veu independent i autoritzada per analitzar de manera reflexiva i crítica 
la indústria dels mitjans de comunicació i la crisi que viuen des de finals 
de la primera dècada del segle xxi.
 El periodisme esportiu esdevé vocacional per a molts dels nostres 
estudiants. De fet, dins del sistema universitari català, el grau de Perio-
disme de la UVic-UCC és dels que té més assignatures vinculades a la 
intersecció disciplinar entre la Comunicació i l’Esport. Alhora, alguns 
dels seus professors comparteixen recerca amb altres companys del 
grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Facultat d’Edu-
cació, Traducció i Ciències Humanes. Cal dir, doncs, que la UVic-UCC 
és un entorn universitari que ha posat en valor l’esport com a disciplina 
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acadèmica i formadora de la seva personalitat i que disposa d’un equip 
transversal de professors i investigadors que el tenen en el seu focus 
d’atenció i que comparteixen respecte professional i intel·lectual per 
l’homenatjat. 
 A l’inici de la meva intervenció he expressat el goig de poder oficiar 
de padrina del Sr. Ramon Besa, de sentir-nos orgullosos com a Facultat 
de compartir amb ell la defensa dels valors que dignifiquen la professió 
i les persones que la practiquen, i que han de ser font d’inspiració dels 
nostres estudiants de Periodisme si volen esdevenir un referent de la 
feina ben feta.
 Per tot el que he explicat, doncs, la Facultat d’Empresa i Comuni-
cació proposa el senyor Ramon Besa i Camprubí com a doctor honoris 
causa d’aquesta universitat com a reconeixement per la seva tasca com 
a periodista, per l’amor pel territori i les seves virtuts i com a exemple 
de la pràctica d’un periodisme esportiu portador de valors al servei del 
millorament de la societat.





RAMON BESA I CAMPRUBÍ 

LAUDATIO EN LA SEVA INVESTIDURA COM A  
DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSITAT  

DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

Dr. Xavier Ginesta

Periodista i vicedegà de la Facultat d’Empresa i Comunicació  
de la UVic-UCC*

Introducció

L’especialitat de Periodisme Esportiu és de les més demanades pels jo-
ves estudiants que comencen els seus estudis de Periodisme en alguna 
de les facultats de comunicació d’aquest país. També, a la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Generalment, 
l’estudiant de Periodisme arriba a la facultat amb l’arrauxament d’aquell 
qui es vol menjar el món, amb ganes de trepitjar carrer des de primer 
curs, potser il·luminat per aquella màxima, ara en perill d’extinció, que 
“el periodisme és el quart poder”. Després de gairebé quinze anys do-
nant classe als futurs professionals, sempre he dit que els nous universi-
taris són una espècie de diamants en brut que s’han d’anar polint perquè 
acabin brillant una vegada surtin al mercat laboral.

N’hi ha que des de primer curs ja es veurien amb cor d’entaforar-se 
a la sala de premsa del Camp Nou o del Santiago Bernabéu per discu-
tir fèrriament la disposició tàctica amb què l’entrenador ha disposat els 
seus jugadors sobre la gespa durant el partit. O són capaços de ponti-
ficar sobre les virtuts futbolístiques de joves jugadors que només són 
una promesa en alguna de les lligues menors del continent europeu.  

*Voldria agrair la lectura crítica i atenta d’aquesta laudatio als companys periodistes Jor-
di Sunyer, Adrià Soldevila, Agustí Danés i Jordi Sopena. Amb la seva ajuda, segur que el text 
ha millorat.
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A la facultat aprenen a relativitzar l’eufòria, a comprendre que l’exer-
cici del periodisme s’ha d’assentar sobre unes bases deontològiques i 
uns coneixements teòrics, i alhora instrumentals, que necessiten hores 
de lectura reposada dels clàssics, els acadèmics contemporanis i, tam-
bé, dels veterans de l’ofici que són veu d’autoritat des de la brillantor 
de l’exercici professional. Per exemple, per què no lloar-la, la relectura 
d’aquelles cròniques taurines fetes litúrgia de Joaquín Vidal (1935-2002), 
també referent del nostre homenatjat, agradi o no la tauromàquia.

En l’exercici del periodisme escrit, Ramon Besa i Camprubí és, se-
gurament amb el seu excompany de redacció Santiago Segurola, un dels 
cronistes de referència d’aquest país. Besa, nascut a Perafita el 1958, ha 
estat citat per molts dels joves periodistes, així com per molts profes-
sors d’aquest àmbit disciplinar, com un exemple de pulcritud en la seva 
tasca diària de radiografiar l’actualitat esportiva a través de les pàgines 
d’El País.1 De fet, en el marc del programa “Professionals a l’Aula” que 
des del 2013 ha impulsat la Facultat d’Empresa i Comunicació per apro-
ximar els referents professionals als joves estudiants, les sessions de 
Ramon Besa a la nostra assignatura de Periodisme Esportiu han estat 
de les més seguides i participades. Estudiants i professors atorguen a 
Besa un mestratge quan escriu i analitza l’actualitat, eminentment es-
portiva, i una excel·lència en l’exercici professional reivindicant alguns 
dels valors essencials del periodisme: l’honestedat, el respecte al codi 
deontològic i la independència dels professionals davant les exigències i 
cotilles de les línies editorials imposades pels grups editorials.

Les aportacions acadèmiques d’un “mestre” del periodisme

Així doncs, des de l’autoritat professional que Ramon Besa té sobre la 
comunitat periodística, quatre són les aportacions que llega el seu tre-
ball en el nostre àmbit disciplinar.

1. Serra, J. (2016). “A Guardiola no se’l concep com un rival, si no com un traïdor, i això és 
pervers”. Nació Digital, 16 de novembre. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/119942/ramon/besa/guardiola/no/se/concep/rival/sino/
traidor/aixo/es/pervers [Data de consulta: 12 d’abril].
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En primer lloc, el treball acurat dels diversos gèneres periodístics. 
Mikhail Bakhtin (1986, p. 60) defineix els gèneres del discurs com a for-
mes de l’anunciació “relativament estables”. Segurament, aquesta ha es-
tat una de les definicions que més ha influït en l’estudi dels gèneres pe-
riodístics, sobretot per l’atac a la “presumpta immutabilitat del cànon” 
que assumeix aquest crític i filòsof soviètic, exponent de l’anomenat 
mètode sociològic (Chillón, 1993, p. 18). Avui, malgrat que la classificació 
de gèneres periodístics que s’ensenya a les Facultats de Comunicació 
d’aquest país beu de la teoria normativa de Martínez Albertos (1974) 
o els treballs de Llorenç Gomis (1989), és impossible analitzar els gè-
neres periodístics –entesos també com a gèneres del discurs– a partir 
d’una taxonomia tancada o subjecta a cotilles: fem de la seva mutabilitat 
l’essència de l’exercici periodístic. Besa ha enriquit la informació de la 
crònica fins a convertir-la en una peça analítica o ha fet de l’anàlisi un 
veritable producte literari.

En segon lloc, cal destacar el maridatge entre el periodisme i la lite-
ratura en la seva particular prosa. El professor Albert Chillón, un dels 
impulsors de l’estudi del periodisme literari a casa nostra, assumeix que 
“les armes de les tradicions literàries proporcionen un ventall molt am-
pli de recursos als periodistes que tenen sensibilitat, una mirada com-
plexa i voluntat d’estil”.2 Recorda Chillón (1993, p. 63):

“Un dels primers exemples de simbiosi entre literatura i periodisme de què 
es té notícia va ser l’obra d’un escriptor que era alhora novel·lista d’èxit i pe-
riodista influent. Daniel Defoe3 publicà el 1722 el primer reportatge novel·lat 
conegut, A journal of the plague year [Diari de l’any de la pesta], una minuciosa 
reconstrucció de l’epidèmia de pesta bubònica que assolà la ciutat de Londres 
el 1665.”

2. Rius, C. (2016). “Albert Chillón: Negar que el periodisme literari existeix és d’igno-
rants”, Núvol, 20 de juliol. https://www.nuvol.com/noticies/albert-chillon-negar-que-el-pe-
riodisme-literari-existeix-es-dignorants/ [Data de consulta: 11 d’abril de 2019].

3. Daniel Defoe, un dels pares fundadors de la novel·la anglesa moderna, és conegut ar-
reu del món per les seves novel·les Robinson Crusoe (1719) o Moll Flanders (1722). Al seu costat, 
altres autors a tenir en compte són Samuel Richardson, Henry Fielding, Laurence Sterne o 
Jonathan Swift (Chillón, 1993, p. 63).
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Però el maridatge entre periodisme i literatura té, finalment i amb 
el pas dels anys, un punt d’encontre imprescindible en la tradició del 
“nou periodisme” (Chillón, 1993; Krammer i Call, 2007; Gutkind, 2012; 
Wolfe, 2012), d’arrel nord-americana i sorgida als anys seixanta del se-
gle passat. A Catalunya, un dels màxims exponents n’ha estat Manuel 
Vázquez Montalbán, de prosa inconfusible també quan escrivia sobre 
la realitat esportiva del país i, sobretot, s’endinsava en la radiografia de 
l’actualitat del FC Barcelona (Osua, 2011 i 2018). S’han buscat molts dei-
xebles de la prosa montalbaniana, però de ben segur que Besa n’és un. 
L’any 2009, quan Ramon Besa va guanyar el Premi Vázquez Montalbán 
de Periodisme Esportiu, el jurat en va destacar dos aspectes: “La seva 
capacitat d’anàlisi que transcendeix el periodisme esportiu, desvelant 
articles amb un alt nivell d’exigència i rigor”, així com “l’opinió ponde-
rada i serena, que es desenvolupa a l’empara d’una narrativa brillant que 
no oblida la seva vinculació al territori i una inquietud social”.4 Escriu 
Besa sobre Montalbán:

“L’obra de Manolo Vázquez Montalbán no caduca mai des que el 1969 va 
publicar aquell famós article ‘Barça!, Barça!, Barça!’ a la revista Triunfo. Els seus 
articles han transcendit el moment en què van ser escrits i són avui font de 
consulta obligada per als nous periodistes que informen de debò sobre el club 
blaugrana i també esdevenen decisius per despertar l’hàbit de lectura entre 
aquells a qui els costa agafar un llibre i s’interessen per la vida del Barça” (Besa, 
a Osua, 2018, p. 7).

A part de seguir les passes de l’admirat Manolo, i malgrat definir-se 
com “un lector tardà”,5 Ramon Besa no renuncia a la influència literària 
de personatges més propers a la seva infància com mossèn Subirana, de 
qui va ser deixeble durant el seu pas pel Seminari de Vic, i qui el va intro-
duir al Segle d’Or de la literatura espanyola i la Renaixença catalana. De 

4. Redacció (2010). “Ramon Besa, premi Vázquez Montalbán de Periodisme Espor-
tiu”, El Punt Avui, 6 de gener de 2010. http://www.elpuntavui.cat/esports/article/48-bar-
ca/121882-ramon-besa-premi-vazquez-montalban-de-periodisme-esportiu.html [Data de 
consulta: 11 d’abril de 2019].

5. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme espor-
tiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/besa/
culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]
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la comarca, la influència de Segimon Serrallonga o Pilar Cabot també 
s’han de tenir en compte en la formació inicial d’aquell jove periodista i 
escriptor foguejat a les redaccions d’El 9 Nou i l’Avui, escrivint en català, 
i llavors passant més de trenta anys com a redactor en cap d’Esports de 
l’edició catalana d’El País, on desenvolupa una prosa d’alt nivell també 
en castellà. Però, sobretot, l’escriptura de Ramon Besa no es podria en-
tendre sense la lectura de Miguel Delibes, la fascinació per les descrip-
cions que hi ha a l’obra de Josep Pla i, es clar, l’admiració per Truman 
Capote. “Quan vaig llegir A sang freda6 vaig pensar que allò era el que jo 
volia escriure”, explica en una meravellosa conversa mantinguda amb el 
també periodista Toni Coromina, qui qualifica el seu estil de tenir “tocs 
literaris, però sense pretensions ni farbalans”.7 

Tercera aportació: el coneixement profund sobre l’objecte d’estudi, 
el futbol i el Barça. En la contemporaneïtat, parlar de futbol i de què sig-
nifica el FC Barcelona a nivell global no és fàcil. El futbol és un fenomen 
social complex, que afecta la política i l’economia de les comunitats hu-
manes. Per donar algunes dades: el negoci de la Premier League al Regne 
Unit és de 8.700 milions d’euros; el seu creixement en tres anys ha estat 
del 50%, des de la temporada 2016-17.8 A Espanya, representa 4.000 mi-
lions d’euros, que signifiquen un 1,2% del PIB estatal i, concretament, 
un 2,5% del sector serveis. I, com definir el Barça? ¿Una marca valorada 

6. Explica Albert Chillón, sobre Truman Capote: “A sang freda va ser publicat en quatre 
lliuraments successius per a la revista Shawn, i molt aviat assolí un èxit ressonant, de manera 
que quan el gener de 1966 fou editat en forma de llibre ja era conegut arreu. L’experiment al-
hora periodístic i literari que Capote havia iniciat a les palpentes va reeixir, i el llibre demos-
trà que la novel·la de no ficció o novel·la reportatge podia conjugar el rigor documental propi 
del reportatge d’investigació amb les exigències artístiques de la novel·la realista” (Chillón, 
1993, p. 116). Aquest treball, escrit parcialment a Palamós on residia l’autor durant tempora-
des, relata l’assassinat d’una família de pagesos benestants a Kansas, el 1959, informació que 
l’autor havia extret d’un retall del The New York Times el 16 de novembre d’aquell any.

7. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme espor-
tiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/besa/
culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]

8. Palco23. (2019). “God save the Premier: La liga inglesa genera 8.700 millones de eu-
ros a la economía de Reino Unido”, Palco23, 24 de gener de 2019. https://www.palco23.com/
competiciones/god-save-the-premier-la-liga-inglesa-genera-8700-millones-de-euros-a-la-
economia-de-reino-unido.html [Data de consulta: 14 d’abril de 2019].
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mundialment amb 1,4 bilions de dòlars, que tan sols per a la ciutat de 
Barcelona representa un 1,5% del seu PIB, genera 16.620 llocs de tre-
ball o provoca 1,4 milions de pernoctacions a l’any? El club és un actor 
esportiu, cultural, social, polític i econòmic l’activitat del qual no pot 
ser analitzada de manera superficial, sinó únicament entrant de ple en 
la seva vida esportiva i institucional. Ramon Besa i Camprubí és un dels 
més pulcres cronistes contemporanis d’una història que comença amb 
el romanticisme dels pioners, però que veu evolucionar aquella entitat 
forjada sobre els valors de la democràcia, el catalanisme, la universalitat 
i la pràctica poliesportiva –valors que Joan Gamper usa per vincular, el 
1908, un club en plena crisi amb la florent societat burgesa– cap a una 
vertadera multinacional de l’entreteniment que avui es planteja obrir 
parcs temàtics, o d’experiències, a la Xina (Ginesta, 2017). El periodista 
Ramon Besa no pot ni vol oblidar que, malgrat la mercantilització del 
futbol, “el Barça és més que un club”. I ens ho justifica:

“Durant els anys 70 [el Barça] va fer una feina brutal d’integració de la 
immigració provinent de Múrcia, d’Andalusia i d’altres zones de la península. 
Això, Manuel Vázquez Montalbán ho va retratar molt bé. En el debat entre les 
‘Espanyes’, el Barça va cosir. [...] Amb l’actual desenvolupament de la indústria 
del futbol, la funció social és cada cop més difícil de fer. Tot això s’ha de tornar 
a reinventar”.9

Per una banda, en l’obra de Besa s’hi percep la nostàlgia per un futbol 
més mundà, segurament més sa, allunyat de l’excentricitat de les estre-
lles. Per altra banda, les seves cròniques s’han convertit en un document 
imprescindible per entendre l’evolució d’un estil de joc, el futbol posi-
cional, que amb el triplet del Barça el 2009 i la final de la Champions 
League de Wembley de 2011 arriba a la seva maduresa i perfecció. Cito 
l’homenatjat:

“Maradona m’agradava, però l’holandès ens va canviar els ulls a tots, va in-
ventar una nova manera de mirar el futbol i hi va posar metodologia. Anys des-

9. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme espor-
tiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/besa/
culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]
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prés, Pep Guardiola, que és més cruyffista que Cruyff, va seguir el seu mètode i 
va desenvolupar la seva litúrgia. [...] I va professionalitzar la visió amateur del 
joc que fins aleshores es practicava al Barça”.10

Després de la victòria del Barça contra el Manchester United i de 
l’Ajax contra la Juventus en els darrers quarts de final de la Lliga de 
Campions, Besa homenatjava Johan Cruyff a les pàgines d’El País. De 
l’extracte següent en traspua la minuciositat per descriure un estil de 
joc i la bellesa que Besa sempre busca en el llenguatge quan parla de 
futbol:

“A pesar de la dependencia del 10 y de la evolución del estilo, los azulgrana 
mantienen rasgos propios de la etapa de Cruyff y con fichajes como el de De 
Jong, y puede que De Ligt, entienden que su futuro pasa necesariamente por 
mantener su vínculo maternal con el Ajax. El manual aboga por el juego de 
posición, posesión y presión, aquel que se asocia a través del pase y la triangu-
lación o tercer hombre, el del toco y me voy, de circulación rápida, atrevido y 
jovial, hoy representado sobre todo por los valientes y divertidos muchachos 
de Ten Hag. Hay esperanza por tanto para los clubes que forman jugadores, 
generosos y creativos, mientras los millonarios mercadean y discuten sobre el 
modelo de la Superliga.”11

De la seva dilatada trajectòria en l’anàlisi d’aquest esport, Besa n’ha 
publicat quatre monografies: Maradona, una història efímera (1998), Del 
genio al malgenio (1999), Petita Història de La Masia del Barça (2012) i La 
jugada de mi vida (2016), aquest darrer volum escrit conjuntament amb 
Marcos López, periodista d’El Periódico, que és un recorregut vital i pro-
fessional per la vida d’Andrés Iniesta després de quatre anys de treballar 
braç a braç amb el jugador, una crítica indirecta a l’oportunisme edito-
rial que ha portat a publicar any darrere any llibres autobiogràfics de les 
principals estrelles de La Liga escrits en un tres i no res.

10. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme es-
portiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/
besa/culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]

11. Besa, R. (2019). “La resurrección de Cruyff ”. El País, 19 d’abril. https://elpais.com/de-
portes/2019/04/18/actualidad/1555613806_929787.html [Data de consulta: 22 d’abril de 2019].
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Última aportació, però no la menys important: la profunditat de la 
seves reflexions posen en valor un periodisme esportiu que s’allunya 
dels titulars, el sectarisme i el groguisme per escrutar a fons la realitat 
interconnectant esdeveniments i fonts d’informació. Besa és un pe-
riodista de llarga trajectòria, d’acurades fonts d’informació i que s’ha 
convertit en un vertader líder d’opinió en el sector. Escriu el sociòleg 
Zygmunt Bauman (2005, p. 17) que en la contemporaneïtat “la velocitat, 
i no la duració, és el que importa”. Certament, el sistema de mitjans de 
comunicació en l’era digital ha fet de la immediatesa la seva raó de ser, 
provocant en conseqüència una reducció del temps que el periodista 
dedica a analitzar críticament el material en brut per extreure’n con-
clusions. “Una de les coses que hem perdut al periodisme és temps i 
espai. Sempre havia cregut que el periodisme havia de tenir temps, per 
pensar, reflexionar i pair, i també espai, per poder-se explicar”, critica el 
periodista de Perafita.12 La dictadura de les audiències ja no afecta no-
més el mitjà radiofònic o televisiu. La premsa, quan fa el seu procés de 
transformació digital, deixa de pensar en els lectors i crea consumidors. 
El clickbaiting s’imposa a l’slow journalism (Laufer, 2011; Rauch, 2018) 
malgrat que, sigui des de la veterania d’alguns periodistes com Besa o la 
gosadia de les noves generacions que emprenen projectes editorials –a 
La Mira, La República Esportiva, a Crític o a La Tornada, per posar exem-
ples diversos–, es lluiti contra la dictadura de la velocitat.

Ramon Besa és dels que cuina els temes a foc lent. Reconeix haver 
estripat molts esborranys abans de treure un producte publicable, i més 
quan el periodista havia de tenir com a aliat principal la seva màquina 
d’escriure. “L’ofici s’aprèn repetint i reescrivint. [...] Per mi, redactar és 
un exercici que s’ha de practicar molt”,13 avisa aquest periodista, que 
també dona classes a la universitat il·lustrant les noves generacions de 

12. Serra, J. (2016). “A Guardiola no se’l concep com un rival, sinó com un traïdor, i això és 
perves”. Nació Digital, 19 de novembre. https://www.naciodigital.cat/noticia/119942/ramon/
besa/guardiola/no/se/concep/rival/sino/traidor/aixo/es/pervers [Data de consulta: 17 d’abril 
de 2019]

13. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme es-
portiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/
besa/culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]
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professionals. Besa és un romàntic de l’ofici, militant de la “geografia 
de l’espardenya” quan treballa –manllevant l’expressió de Pau Vila–, 
amant de fer el badoc, que prefereix l’anonimat a no caure presoner de 
les pantalles de televisió que afavoreixen la construcció de personatges 
extravagants, abans admirats per la capacitat de fidelitzar audiències 
gràcies a poder lluir la privacitat a les xarxes socials que no cultivats en 
la història, la sociologia o la pràctica de l’esport. “Al principi, les tertú-
lies tenien un enfocament positiu i profitós, però ara s’han prostituït. 
Avui, tothom parla de tot sense coneixement de causa. La tertúlia ha 
substituït la informació: és més barata, més banal i populista, i permet 
omplir hores i hores de programació”, critica l’homenatjat.14

El nou ecosistema de comunicació, la industrialització de la produc-
ció periodística, ha transformat, per no dir forditzat, les rutines de les 
redaccions. Aquest darrer sant Jordi ha sortit a la llum un llibre revela-
dor de com el periodisme ha abraçat acríticament el negoci de les veri-
tats interessades. David Jiménez, exdirector d’El Mundo entre el 2015 i 
el 2016, escruta en profunditat a El Director (2019) les complicitats cor-
poratives entre editors i grups de pressió, la manera com el periodisme 
abandona la subjectivitat honesta per ser còmplice del poder. “El poder 
ha deixat de témer la premsa i ara és la premsa que tem el poder. I això, 
amb la crisi, s’agreuja més”, revelava Jiménez, periodista que arribava al 
despatx de direcció després d’una dilatada trajectòria com a correspon-
sal, en una entrevista televisiva.

Talment com ell, Ramon Besa no es resigna a abandonar el roman-
ticisme de la professió, reivindica un periodisme que encara molesti el 
poder, malgrat reconèixer que la professió està en fora de joc. “Ja no 
sabem quin és el rol del periodista. La gent vol especialistes, vol firmes, 
però no vol periodistes. El periodista de carrer no existeix”, conclou.15 

14. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme es-
portiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/
besa/culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]

15. Serra, J. (2016). “A Guardiola no se’l concep com un rival, sinó com un traïdor, i això és 
perves”. Nació Digital, 19 de novembre. https://www.naciodigital.cat/noticia/119942/ramon/
besa/guardiola/no/se/concep/rival/sino/traidor/aixo/es/pervers [Data de consulta: 17 d’abril 
de 2019]
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Així doncs, Ramon Besa, que també forma part de la comissió esportiva 
de la Fundació Ernest Lluch, posa en valor la necessitat d’analitzar la re-
alitat a través d’una mirada crítica i autocrítica, que ajudi a comprendre 
l’evolució turbulenta de la indústria dels mitjans de comunicació, la crisi 
que han patit des del 2008 i els canvis que ha suposat per a l’exercici de 
la professió (Ramírez de la Piscina, et al., 2014).

La praxi de l’homenatjat en l’exercici del periodisme imprès –igual-
ment com la dels seus admirats Joaquim Maria Puyal, Mònica Terribas i 
Jordi Basté a la ràdio– entronitza un codi de bones pràctiques que s’hau-
ria de posar a disposició de qualsevol estudiant que arriba a primer curs 
a les nostres facultats de ciències de la comunicació. En aquest sentit, 
el periodista Jordi Sunyer, professor de Periodisme Esportiu a la UVic-
UCC, conclou: 

“Els textos de Ramon Besa són una prescripció tan simple com necessària 
per a qualsevol aspirant a periodista. En Ramon connecta amb el tarannà dels 
plumilles fets a comarques i trasplantats a una ciutat de la qual no assimilaran 
mai determinades grandiloqüències, també en el futbol. I ens insisteix en con-
ceptes bàsics del periodisme de sempre, ara en perill: la curiositat i l’escepti-
cisme. Ningú dóna notícies com en Ramon, obligant a la lectura reposada i 
atenta per trobar la palleta d’or enmig d’una prosa argentina”.

Ramon Besa i Camprubí, l’ambaixador d’El Lluçanès

Més enllà de la rellevància acadèmica de l’obra publicada per Ramon 
Besa, sigui en format monografia o a les pàgines de les publicacions on 
ha treballat, aquest periodista és un ambaixador del territori arreu on ha 
anat.16 Nascut al Lluçanès, a Cal Cutret, no ha deixat de reivindicar els 
seus orígens rurals, pagesos i humils –de fet, va participar a la fundació 
d’Unió de Pagesos, el 1977–, així com la necessitat de posar en valor les 
múltiples identitats del territori. Ell és un exemple de com, des de les 
redaccions de Barcelona i malgrat l’actualitat imposada pels grans grups 

16. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme es-
portiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/
besa/culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]
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de poder de la capital, també és possible tenir una mirada global i còm-
plice amb el territori, heterogènia, que permeti fer del periodisme un 
espai de retrobament entre present i passat de cadascú.

A vegades, cansat de Barcelona, Besa s’oxigena allà on va créixer i, en 
tornar a la metròpoli, és capaç de relatar a les pàgines d’El País l’essencia-
lisme de la ruralitat. Arran d’una temporada de robatoris a la comarca, 
durant la qual Perafita va ser dels pobles més afectats, publicava una 
crònica on recordava:

[…] siendo un adolescente metía la mano en la caja de la tienda de comes-
tibles para llevarme a escondidas un duro y así poder alargar la tarde del do-
mingo en el futbolín del Café de Baix. Mi madre hacía ver que no miraba, 
como si no supiera, conforme con aquella recompensa al trabajo comunitario 
de la que no debían tener noticia mis hermanos, y menos mi padre. Los pactos 
presidían aquellos tiempos en que los amos ni siquiera cerraban las casas, años 
de puertas abiertas en que mi abuelo en lugar de la llave utilizaba como tope la 
reja del arado de Cal Cutret.17

Ramon Besa reivindica la comarca del Lluçanès, avui encara un ter-
ritori a cavall de les comarques d’Osona, el Bages i el Berguedà, “abans 
terra de bandolers i de bruixes, sempre un altiplà de pas”.18 Però Besa 
és conscient que l’encara avui només comarca natural on ell va néixer 
manté una identitat pròpia que la diferència de qualsevol altre indret 
del país, i així ho radiografia a través de la seva prosa.

De fet, en l’estudi de les marques de territori –de la qual la UVic-
UCC té bons referents, com el professor Jordi de San Eugenio– la 
construcció del relat per part dels mitjans de comunicació esdevé un 
element essencial per assegurar-ne l’èxit (Ginesta, 2015; San Eugenio i 
Barniol-Carcasona, 2015). Així doncs, aquells periodistes comprome-
sos, que saben percebre els matisos d’una identitat singular, en molts 

17. Besa, R. (2018). “Ladrones”. El País, 20 de desembre. 
https://elpais.com/ccaa/2018/12/21/catalunya/1545414889_913285.html [Data de consul-

ta: 23 d’abril de 2019].
18. Besa, R. (2018). “Ladrones”. El País, 20 de desembre. 
https://elpais.com/ccaa/2018/12/21/catalunya/1545414889_913285.html [Data de consul-

ta: 23 d’abril de 2019].
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casos han estat l’avantguarda per modelar la percepció geogràfica de la 
població, sempre anterior als canvis administratius. Ens recorden els 
professors Jordi de San Eugenio i Montse Barniol, en un estudi sobre 
la implementació de la marca Territoris Serens per part del Consorci 
del Lluçanès: “El paisatge, el sentit de lloc o la identitat són construc-
cions socials preexistents, ancorades en el territori i produïdes en una 
etapa històrica [determinada]” (San Eugenio i Barniol-Carcasona, 2012, 
p. 434). Els complementa Besa, dominant excel·lentment la descripció i 
l’adjectivació, des de les pàgines d’El País:

“Ningú qüestiona que el Lluçanès sigui una comarca natural, un altiplà ac-
cidentat des del qual s’albira el Pedraforca, el Pirineu i Montserrat, territori 
de camps que es fiquen com a falques als boscos de roures i pins; de carre-
teres encara retorçades; de masies plenes i buides; de granges netes i brutes; 
de torrents i fonts; d’ermites, molins i castells; i de pobles petits que s’han 
vist dividits gratuïtament en benefici de comarques veïnes fins a treure’ls una 
unitat que la història, la geografia i les relacions humanes havien creat des del 
segle x i subratllat quan Sant Feliu va ser nomenada capital de la sotsvegueria 
del Lluçanès el 1611.

[...]
No es pot negar el Lluçanès per més que hagi estat esquarterat adminis-

trativament, judicialment, eclesiàsticament i políticament, estripat en mil 
trossos, víctima del seu caràcter quiet, sofert, cansat, reduït a una postal per la 
lluminositat del sol, el color dels seus cultius i la peculiaritat de la seva boira, 
la Lluçanesa, que no té res a veure amb la de la joiosa senyora Plana de Vic.” 19

Conclouen el seu estudi els dos investigadors citats anteriorment: 
“Davant del motlle homogeneïtzador propi de la globalització, els terri-
toris agraris i rurals s’atomitzen, usen la seva identitat diferencial, s’in-
teressen per aconseguir una marca (en moltes ocasions, no explícita, no 
conscient) que els garanteixi la continuïtat i la pervivència de la seva tra-
dició identitària. La supervivència, en temps de globalització, sobretot 
en allò referit a espais agraris i rurals, passa pel manteniment de la seva 
identitat” (San Eugenio i Barniol-Carcasona, 2012, p. 436).

19. Besa, R. (2015). “L’ésser i saber estar al Lluçanès”. El País, 11 d’abril. https://cat.elpais.
com/cat/2015/04/10/cultura/1428699219_207487.html [Data de consulta: 23 d’abril de 2019].
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Des del Lluçanès, l’amor pel periodisme de proximitat

És per això que, al costat del periodista esportiu emergeix amb for-
ça l’esperit d’aquell jove que va formar part de l’equip fundacional del 
bisetmanari El 9 Nou, que malgrat haver recorregut mig món seguint 
l’actualitat blaugrana entén la idiosincràsia i el valor de la premsa de 
proximitat i no n’abdica. La densa xarxa de mitjans comarcals, així com 
també els encara d’àmbit més local, han permès al país muscular un relat 
territorialitzat (Guillemet, 1983). Per situar-ne la importància, l’últim 
Estudi d ’Audiència de la Premsa Comarcal, de l’any 2019, situa la premsa lo-
cal i comarcal al Principat amb 1,1 milions de lectors mensuals en paper 
i 5 milions d’usuaris únics a través d’internet.20

De fet, el mateix Besa recordava mesos abans de la consulta ciutada-
na per a la creació de la comarca del Lluçanès, el juliol de 2015, el paper 
fonamental de La Rella, l’informatiu del Lluçanès, per enfortir el necessari 
sentiment de comarcalitat:

“No és fàcil conjugar la Granja de Serrarols amb les petites empreses agro-
alimentàries i molt menys amb iniciatives com la Ruta del Pa de Forment, els 
Territoris Serens, els Boscos de Pastura o la Carta del Paisatge. De ben segur 
que es necessitarà molta pedagogia a partir de publicacions cohesionadores 
com La Rella per convèncer la gent que la condició de comarca no suposarà 
doblar l’administració i un sobrecost encara que no quedin clars els criteris de 
la consulta del 26-J”.21 

En l’actual context d’informació volàtil, fins i tot de desinformació a 
causa de la immediatesa i el soroll produït per les xarxes socials, Ramon 
Besa i Camprubí esdevé una veu reivindicativa del periodisme de proxi-
mitat, de mirada local però amb vocació global. Esportivament parlant, 
entronitza un model de periodisme en extinció, potser només viu en-
cara a les redaccions de comarques, que sap parlar d’esport, de totes les 

20. Redacció (2019). “La premsa local i comarcal, líder d’audiència a Catalunya”. Diari de 
Sabadell, 22 de març. https://www.diaridesabadell.com/2019/03/22/la-premsa-local-i-comar-
cal-lider-daudiencia-a-catalunya/ [Data de consulta: 23 d’abril de 2019].

21. Besa, R. (2015). “L’ésser i saber estar al Lluçanès”. El País, 11 d’abril. https://cat.elpais.
com/cat/2015/04/10/cultura/1428699219_207487.html [Data de consulta: 23 d’abril de 2019].
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disciplines, de tots i totes les esportistes, sense el fanatisme dels perio-
distes de club. Posa en valor el periodista que trepitja carrers, pavellons 
o pistes d’atletisme i topa diàriament amb la font d’informació, el pe-
riodista rural “que ha après a mirar la gent a la cara”.22 I, per il·lustrar-ho, 
ho explica així en una entrevista al Nació Digital, recordant la seva mare 
i les ensenyances que li donava quan havia d’atendre la clientela a la bo-
tiga de queviures que hi havia als baixos de Cal Cutret:

“Quan jo col·laborava amb El 9 Nou, en un dels meus primers articles vaig 
escriure que el secretari del poble i l’auxiliar administratiu s’emportaven tres 
quartes parts del pressupost municipal. A partir d’aquí, tots els familiars del 
secretari i de l’auxiliar van deixar de venir a comprar a la botiga. La mare em va 
dir que jo l’arruïnaria. En veure que la meva tasca de periodista perjudicava el 
rendiment de la botiga, vaig tenir clar que havia de marxar del poble”.23

Però, malgrat la seva dilatada trajectòria en el món de la comuni-
cació –que a part del premi Montalbán (2009), també l’ha portat a ser 
guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme (2000) i el 
Premi Quim Regàs de Periodisme (2008) i la medalla de bronze al mèrit 
esportiu (2013)–, ell mai ha abandonat els seus orígens. Certament, el 
mestre de periodistes Ramon Besa i Camprubí, fill de Perafita, com-
binant l’ànima noble i anàrquica de la pagesia i una altra de pausada i 
racional forjada darrera del taulell als baixos de Cal Cutret,24 fa honor a 
aquella màxima que resa: “Qui perd els orígens, perd la identitat”.

22. Medina, A. (2011). “Ramon Besa: ‘Els periodistes rurals hem après a mirar la gent a 
la cara’”. El 9 Nou, 25 de febrero. https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/els-periodistes-
rurals-hem-apres-a-mirar-la-gent-a-la-cara/ [Data de consulta: 23 d’abril de 2019].

23. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme es-
portiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/
besa/culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]

24. Coromina. T. (2019). “Ramon Besa, culer del Lluçanès, referent del periodisme es-
portiu”. Nació Digital, 8 de febrer. https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/59397/ramon/
besa/culer/llucanes/referent/periodisme/esportiu [Data de consulta: 12 d’abril de 2019]
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AGRAÏMENT PEL RECONEIXEMENT

Sr. Ramon Besa i Camprubí

Doctor Honoris Causa per la UVic-UCC  

Bon dia a tothom, autoritats, familiars, amics.

A la vida m’han passat moltes coses, sempre bones, o molt bones; en 
qualsevol cas, cap de tan extraordinària com la d’avui. Extraordinària 
per inesperada, per grandiloqüent, per gratificant i perquè em permet 
retrobar-me i reconciliar-me amb aquesta ciutat.
 Si sóc periodista és gràcies a Vic i si m’haguessin deixat triar un es-
cenari per fer inventari de la meva vida –ja no ho dic per rebre una dis-
tinció com la del doctorat honoris causa– hauria triat la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya.
 Al món acadèmic he trobat darrerament l’estímul necessari per de-
fensar la necessitat del periodisme de tota la vida, el més convencional, 
aquell que aspira a explicar precisament allò que no es vol que se sàpiga, 
el mateix que vaig aprendre al carrer i no pas a les aules de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. A la universitat hi anava molt de 
tant en tant, en funció de l’assignatura i del professor; avui, en canvi, hi 
passo moltes estones, i no només en una, sinó en diverses.
 Ara estudio el que de jove no estudiava, perquè aleshores m’estima-
va més badar, voltar, escoltar, xerrar i jugar a futbol, al futbolí i a cartes, 
al que fos per fugir de casa; a casa només hi era per treballar, a estones 
al camp, en d’altres amb el bestiar i quan convenia, a la botiga. No es 
pot pas dir que aquesta manera de fer i de ser fos garantia de res, cosa 
que amoïnava la família i el mestre del poble, Carlos Pérez Barrio, que 
van fer mans i mànigues perquè jo estudiés una carrera. La mare em va 
portar primer als hermanos de La Salle de Manlleu i després a Vic perquè 
estudiés, no perquè fos periodista. 
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Estic segur que tenia por que qualsevol dia hagués de tornar a casa com 
un bala perduda, derrotat també com el pare per l’última anyada de blat 
feta malbé per una pedregada i, alhora, bohemi com l’avi Ramon.
 El jovent feia formació professional o estudiava per ser advocat, 
metge, arquitecte, no pas per ser periodista. Al despatx d’un periodista 
mai no hi he vist penjat el títol universitari ni la foto del dia de la gradua-
ció. Tampoc he conegut gaires pares que anessin pel món presumint que 
el seu fill fos periodista –recordeu la dita “no li diguis a la mare que sóc 
periodista, digue-li que faig de pianista en una casa de barrets”?
 Vaig tenir sort, aleshores, d’anar a parar al seminari de Vic. No és pas 
que volgués ser capellà, però vaig entendre que el periodisme era tam-
bé una feina vocacional, amb la diferència que uns estan beneïts per la 
gràcia de Déu i els altres eren vistos com a dimonis. Totes dues exigien, 
en qualsevol cas, una fe i una militància sense condicions. Al seminari 
vàrem aprendre com mai a la vida, segurament perquè a classe només 
érem set en aquell batxillerat de cinquè i sisè, i perquè només ens ca-
lia seguir l’exemple d’alumnes tan genials com en Quim Albareda, a qui 
considero el meu germà gran.
 Va ser una sort tenir un professor de francès com Segimon Serra-
llonga; poder entendre una mica la història de l’art amb mossèn Esteve; 
acabar les classes de llatí i de grec amb el relat de la guerra de Troia que 
ens feia mossèn Esmerats, i descobrir la literatura espanyola i catalana 
amb mossèn Subirana. Mossèn Subirana em va convèncer a mi i, so-
bretot a la mare, que a la vida seria periodista o res més. Sempre estaré 
agraït a aquell seminari i aquell mossèn que em va ensenyar a estimar 
els llibres i a estudiar. Van ser moments d’austeritat, de recolliment, de 
pensament. Per un moment vaig perdre fins i tot la noció del que era 
l’oci.
 Fins que vaig arribar a l’institut de Vic per fer COU. Aleshores passà-
vem moltes estones a l’Snack de la plaça Major, a les terrasses i als bars, a 
més a més de fer cap al Clam amb la Pilar Cabot, escoltar molt el Vicenç 
Pasqual i la Carme Rubio i aficionar-me al teatre amb la Macià. També, 
per sort, em vaig topar amb una tutora-professora de matemàtiques, la 
Marculeta, que a peu de la pàgina de qualificació posava “Consell: cièn-
cies de la informació”.
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 M’ho vaig acabar de creure, tot i que abans vàrem estrenar una se-
lectivitat que al final va ser una broma per a qui anava ben preparat. A 
l’estiu del 1975 era el millor moment per començar l’aventura de ser pe-
riodista. Hi havia una necessitat informativa incontenible. I les notícies 
estaven al carrer, a la plaça, als ajuntaments, no pas a la facultat, on les 
vagues no tenien aturador. I allò era el que m’agradava. Treballar amb el 
Salvador Sala com a corresponsals d’Osona a Europa Press ens va obrir 
les portes de Barcelona al Salvador Sala i a mi, alhora que ens va facilitar 
poder formar part de l’equip fundador d’El 9 Nou.
 Avui en diuen de manera solemne premsa de proximitat, aleshores 
era un cau de joves periodistes que es volien menjar el món per 25 pesse-
tes la notícia. A partir d’una gran xarxa de corresponsals, alguns volun-
taris, o si es vol amateurs, El 9 Nou va cosir la comarca d’Osona i després 
la del Ripollès. Jo voltava pel Lluçanès, per les pistes d’hoquei de Vic i 
Voltregà, pel camp de futbol del Vic amb en Lluís de Planell i en Jordi 
Pey, i apreníem a diferenciar entre una xafarderia i el que s’havia d’expli-
car. Teníem temps fins i tot d’anar a jugar a futbol pels pobles. Tots ens 
desvivíem per poder publicar ni que fos un breu. Si era mitja columna ja 
no us ho explico, i quan podies escriure una pàgina et senties l’amo del 
món. Aquella emoció, aquella passió, ens va marcar a tota una generació 
de periodistes, molts dels quals han acabat essent decisius en mitjans 
que aleshores no existien com ara TV3, Catalunya Ràdio i RAC-1. Ales-
hores les notícies a Osona no se sentien a la ràdio ni es miraven per la 
televisió, sinó que sortien a El 9 Nou.
 No hi ha res més periodístic que enfrontar-te a la mirada desafiant 
de l’alcalde del teu poble o a l’amenaça del davanter centre de l’equip de 
futbol. I és que el bon periodisme no té res a veure amb la propaganda 
com creien els que manaven, els que eren directius, els perdonavides. 
No hi ha una millor escola de formació ni de diversió que la premsa 
comarcal. 
 A partir d’El 9 Nou, tot allò que jo havia somiat, aquella feina a la qual 
els altres no hi veien sortida –no tenia ni ofici ni benefici, deien–, co-
mençava a tenir sentit. Havia valgut la pena voltar, badar, jugar a futbol. 
Ara ja no treia el cap pels carrers, sinó per les carreteres reconsagrades 
de la comarca, cada cop coneixia més gent, era feliç explicant el que 
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havia vist i, sobretot, el que havia trobat, com aquella vegada que vaig 
escriure que el secretari i l’auxiliar administrativa del meu poble s’em-
portaven les tres quartes parts del pressupost municipal.
 Aquell dia, quan jo era la persona més feliç del món, a casa van pen-
sar que m’havia begut definitivament l’enteniment. No tenia sentit del 
negoci (a Perafita teníem una botiga de queviures) ni tampoc de la con-
vivència ni del futur. No és pas fàcil fer premsa de proximitat, ans al 
contrari. Amb ella vaig aprendre amb el temps una cosa que m’ha servit 
de molt, i que resumeix molt bé una definició de Juan Villoro: “El pe-
riodisme consisteix a apropar-se als fets sempre i quan tu no siguis part 
d’aquests fets”.
 Em va anar bé aleshores que el director d’El 9 Nou, Ramon Serra i 
Reig, em proposés un contracte d’un any per treballar a la secció d’es-
ports de l’Avui. La plaça ens la disputàvem dos joves –l’altra era el Salva-
dor Sabrià– i al final se’ns van quedar a tots dos encara que en seccions 
diferents. Coses de la vida. Jo volia ser periodista, no necessàriament 
d’esports.
 Començava una nova vida, el pas professional definitiu, després 
d’una etapa romàntica, sense èpica, simplement tan plana i comuna 
com he explicat. No cal forçar les paraules ni el relat, sinó deixar anar el 
que va passar amb naturalitat, perquè no hi ha res pitjor que estar més 
pendent del que escrius, de la teva glòria i honor (els famosos atacs d’es-
til), que no pas del que passa.
 Si la mare em va portar fins a Vic, la meva estimada Montse em va 
estirar del braç per anar a Barcelona; sense ella segurament m’hagués 
agafat un altre àtac de pànic; maleïda por. Sóc un poruc de mena.
 A l’Avui vaig fer carrera després de passar 16 mesos de mili a Vallado-
lid. Hi vaig anar amb la promesa que em guardaven la feina, però resulta 
que quan vaig tornar-hi havien canviat el director i el cap d’esports, i la 
Montse havia decidit que viuríem plegats sí o sí després que ella hagués 
tret les oposicions a l’Ajuntament de Barcelona. Aleshores vaig fer de 
la meva màquina d’escriure una defensa tan irracional que el viatge de 
noces amb la Montse a Mallorca va durar tres dies justos.
 Vaig tornar al diari com un llampec; d’aquella màquina d’escriure i 
d’aquella cadira no me’n trauria ningú si de mi depenia, i menys des que 
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vaig tenir el suport incondicional de l’amic Santi Carreras, que va fer 
mans i mànigues perquè pogués simultaniejar la meva feina al diari amb 
la de Catalunya Ràdio. Vaig tenir sort: Àngel del Castillo va confiar en 
mi i vaig acabar essent redactor en cap fins al desembre de 1986, quan 
vaig rebre una proposta de l’Emilio Pérez de Rozas per anar a El País. 
Aquell dia vaig descobrir que el cap i el cor no sempre van en la mateixa 
direcció. Vaig marxar plorant de l’Avui i al mateix temps vaig arribar 
entusiasmat a El País.
 Recordo bé que em vaig comprar llibres de gramàtica castellana i 
vaig demanar a l’Emilio i al José Maria Sirvent (en pau descansi) que 
em parlessin en castellà. Havia de fer una immersió ràpida al llibre d’es-
til d’El País. Vaig aprendre molt i de pressa amb aquells companys en 
aquell diari, un dels millors que hi ha hagut. Parlem dels anys 80-90 en 
què manaven Joaquín Estefanía, Jesús Ceberio, Soledad Gallego Díaz, 
Santiago Segurola (el periodista que més m’ha influït a la vida), José Sá-
mano, Xosé Hermida, Eduardo Rodrigálvarez, Àlex Martínez Roig, Vi-
cente Jiménez. I entremig, sempre Xavier Vidal Folch i Lluís Bassets, 
i molt especialment Sergi Pàmies i Agustí Fancelli, amb qui vàrem fer 
una secció d’esports revolucionària que avui encara em fa enveja.
 Les coses han canviat molt des d’aleshores i, per sort, s’han recupe-
rat figures com la pròpia Sol, Hermida i Sámano, el nostre cap, l’amic 
que em reconcilia amb la feina i et fa sentir periodista. No sóc fàcil de 
suportar, ho saben bé els companys de secció (la Nadia, el Jordi, el Juan, 
l’Oriol i, és clar, el Lu) i sobretot el Robert, el millor company de viatge 
possible; jo no estaria avui aquí sense el Robert, és el primer que va sa-
ber que sóc persona de dues cares: a voltes Besa, com el pare: impulsiu, 
fins i tot colèric, passional, però noble, mai cínic, i a estones Camprubí, 
com la mare: tranquil, més entenimentat, reflexiu, analític, racional. 

Parlem del Besa i del Camprubí després de saber  
qui era el Ramon

La sort com a periodista depenia molt aleshores del diari o del mitjà 
on anaves a treballar, de la gent que tenies al costat, de la transmissió 
de coneixement que rebessis, del mestres. Ja no n’hi havia prou amb la 
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vocació, sinó que s’imposava una dedicació plena, sense condicions, un 
aprenentatge continuat. En resum: entenies el que volia dir la cultura 
de l’esforç. La feina era ingent, no hi havia temps per parar; només una 
estona per banyar i adormir en Sergi.
 Aquell treball el va definir molt bé un periodista tan conegut com 
David Simon: “Al començament no tens ni idea del que vas fent, però 
amb el temps les peces comencen d’encaixar. Et dediques a anar cada 
dia al mateix lloc, a la mateixa sala, cobreixes els mecanismes de funci-
onament una i altra vegada, fins que ho coneixes tan bé que res ni ningú 
pot eludir-te ni mentir-te. No és precisament una feina que puguin fer 
els amateurs”.
 I això volia dir anar cada dia al Camp Nou i tocar totes les portes: 
la de la barrera, la del vestidor, la del bar, la dels serveis mèdics. Havies 
d’intentar parlar amb algun jugador, fer saber al tècnic que estaves al cas 
del que havia passat a l’entrenament. I, arribat a la redacció, trucar als 
directius i, si podies, al president, per saber, per contrastar, per gestio-
nar la informació. El mateix feia el company que anava als jutjats i qui 
esmorzava amb la policia. Parlem del cronista, del reporter, del crític, 
del redactor de taula.
 Molts, més o menys autodidactes, ens vàrem alfabetitzar a partir de 
la lectura de la premsa. El diari el fèiem entre tots. Uns buscàvem notíci-
es, els altres fotografies, els caps les jerarquitzaven, els de confecció pin-
taven les pàgines, els editors feien intel·ligibles els textos. La nostra sa-
lut depenia de les secretàries de redacció, que ens muntaven els viatges 
a mida, i de les administratives, que et cuidaven la nòmina. Tothom era 
imprescindible. Cada dia fèiem el mateix i no ens cansàvem mai d’aque-
lla rutina. Per què? Perquè no hi havia res més emocionant que tancar 
el diari amb la crònica del Barça després de barallar-te amb el cap de 
rotatives per, després, anar als quioscos de la Rambla o esperar l’endemà 
al matí per contrastar que havíem fet la millor secció o per maleir-nos 
perquè la competència ens havia passat la mà per la cara. Com de difícil 
i alhora divertit era conviure amb el Marcos López i el David Torras d’El 
Periódico i amb aquella Vanguardia del Bañeres. Aquell neguit només el 
sentien els periodistes de debò, els de pel·lícula, aquells que havíem vist 
a Primera plana interpretats per Jack Lemmon i Walter Matthau.
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 Ho vàrem passar molt bé. Hem estat una generació privilegiada. 
Hem voltat pel món, hem anat a eurocopes, mundials i jocs olímpics. 
Hem vist el Barça guanyar cinc copes d’Europa. Hem conegut Marado-
na, Messi, Cruyff, Guardiola. Hem estat els reis del mambo i ens hem 
guanyat molt bé la vida perquè els diaris donaven calés, les promocions 
no paraven i els quiosquers obrien cada diumenge amb un munt d’en-
càrrecs.
 Fins que va petar el model de negoci, els diaris van començar a exter-
nalitzar els serveis i van tancar les rotatives. Ho explica molt bé Enric 
González, un dels meus referents periodístics, en un article titulat “La 
Voz”, referit a Indro Montanelli i publicat l’11 de novembre de 2009, a 
El País.
 Explica l’Enric com s’ha passat de l’antiga indústria de la informació 
a la de l’opinió; d’estar en els fets a interpretar-los; de la realitat a la me-
tarealitat; del cronista de futbol, d’espectacles, de successos, al colum-
nista i a les veus que clamen des d’un campanar. Escrivia l’Enric: “Nos 
falta la voz del cronista local, la voz del reportero, la voz de quienes an-
tes, integrados en un taller de formación continua llamado redacción, se 
impregnaban de una cierta disciplina obrera y se abrazaban a su ámbito 
profesional para empujar la historia con la fuerza de los hechos”.
 No es tracta de defensar els diaris; si han de morir que es morin. El 
que s’ha de fer és defensar el periodisme en el format que sigui perquè 
ens dona un relat sobre nosaltres mateixos.
 Avui ens falten veus que no cridin, artesans de la informació, em-
presaris que apostin per les notícies, capçaleres que no estiguin condi-
cionades per les hipoteques bancàries ni per les subvencions, gent que 
vulgui vendre diaris i no llaminadures, lectors disposats a pagar per lle-
gir. Hem perdut la confiança de la gent, no ens creuen, no ens compren. 
Hem passat de la cultura de l’esforç a la cultura d’allò que és gratuït, tot 
ha de ser de franc.
 Ha caigut el model de negoci perquè ha canviat el model de produc-
ció; ja no treballem amb les mateixes eines; estem a l’era de la tecnologia 
i les redaccions ja no són el que eren.
 Scott Reinardy, professor de periodisme de la Universitat de Kan-
sas, va publicar a finals del 2016 un llibre, La generación perdida del pe-
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riodismo, en què explica que a les redaccions d’avui hi conviuen tres 
generacions: la que va perdent el seu lloc de treball per una qüestió 
d’edat o de cansament, periodistes ja amortitzats amb qui es negocien 
les prejubilacions; la que formen aquells que no s’adapten a la feina i no 
entenen per què han d’embolicar els seus missatges per ser venuts a la 
xarxa, i aquella que integra els periodistes que només utilitzen les no-
ves eines i corren el risc de perdre la seva raó de ser com a periodistes, 
perquè la manera amb la qual difonen els continguts n’afecta la qualitat 
i la profunditat, perden contacte amb les fonts i es deixen portar per la 
immediatesa.
 Aquesta tercera generació necessita la segona i la primera, les dels 
que tenen memòria, coneixement i saben com funciona l’ofici. Parlem 
de la convivència entre joves i grans i, si voleu, de la fusió del paper amb 
el digital, la clau de volta. I aquest mestissatge no acaba de funcionar 
perquè han aparegut els comptadors de notícies, els que vigilen el flux 
dels clics més llegits o no, els que en comptes de rebre notícies i gestio-
nar-les les encarreguen. Tinc un autèntic pànic a la màquina d’encar-
regar.
 La cosa funciona tan bé que a molts llocs són més els que encarre-
guen que no pas els que treballen. Ha desaparegut el taller de redacció, 
s’han externalitzat els serveis i es retiren fins i tot les impressores (a mi 
m’agrada imprimir els textos i llegir-los en veu alta per saber si queque-
gen). Molts periodistes ja feinegen des de casa i, si no, els diaris ja es fan 
sovint des de la redacció, sense sortir al carrer, només escoltant la ràdio 
i la televisió i publicant els comunicats que t’arriben. 
 La comunicació corporativa i la comunicació ciutadana s’estan men-
jant el periodisme de tota la vida, una manera de fer mal vista perquè es 
considera els periodistes intermediaris contaminats que treballen per a 
empreses intervingudes.
 Avui el periodisme ja no és un ofici, sinó un grau, i a aquest grau se 
li ha de donar consistència, valor. Certament, hi ha molts estudiants 
que prefereixen treballar per a gabinets i empreses, però també n’hi ha 
molts que estan en una gran sala d’espera: esperen que passi alguna cosa, 
que algú es fixi en els seus blocs i en els seus vídeos. No és fàcil donar-los 
esperances, expectatives, il·lusió. Quin és el nostre drama amb els estu-
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diants de pràctiques i els alumnes? Cada cop costa més explicar el pe-
riodisme a la gent que no el consumeix i que no veu cap sentit a estar 
informat.
 Molts estudiants ja no volen ser periodistes, sinó que volen ser fa-
mosos. A mi em va costar Déu i ajut (l’ajut del meu tiet Josep Solà) po-
der conèixer el Josep Martí Gómez, aleshores cap de reportatges d’El 
Correo Catalán (encara recordo el titular de l’article que em va publicar: 
“Restos del movimiento esperan sentencia”). Vaig trigar molt temps a 
poder saludar Huertas Claveria i entendre què volia dir allò de “cada 
mesa un Vietnam”. Jo no volia ser com ells; simplement volia treballar 
amb ells. Avui molts joves estudien per ser Basté o Terribas, o Puyal, o 
si voleu Pedrerol; no volen fer partits de juvenils o infantils, sinó cròni-
ques del Barça només arribar al diari, anàlisis tàctiques de l’Ajax, colum-
nes d’opinió sobre el futbol femení. Es desviuen perquè els convidin a 
les tertúlies com a especialistes, participen de shows mediàtics i s’acaben 
convertint en personatges.
 No hi ha res més barat que el parlar per parlar. Per fer un programa 
o per fer una secció es necessiten mitjans i periodistes, una infraestruc-
tura que exigeix una inversió i, en canvi, per fer una tertúlia n’hi ha prou 
amb un presentador i quatre periodistes.
 Sé una mica el que passa a les facultats perquè des de fa un temps 
treballo a Blanquerna - Ramon Llull, gràcies a companys com el Marçal 
Sintes, l’Albert Sáez i el Francesc Marc Álvaro; hi faig un seminari per 
als alumnes de quart i col·laboro en un màster. També faig alguna classe 
sobre gèneres d’interpretació a la Pompeu, per la intervenció de Sergi 
Cortiñas, i un parell de dies em deixo caure per la Universitat de Bar-
celona.
 M’ha anat molt bé per completar els meus estudis, per reciclar-me, 
per ajudar a entendre el que està passant, per comprendre que hi ha 
estudiants bons i no tan bons, com sempre a la vida. Les facultats van 
veure fa uns anys que necessitaven completar el seu professorat teòric 
amb periodistes que exercissin la professió diària. I aquest mestissatge, 
semblant al que parlàvem del que s’ha de fer amb el paper i el digital, ha 
funcionat durant un temps. Però ara ha caducat; el que ens va servir a 
molts de nosaltres ara ja no serveix per ser periodista.
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 Necessitem refer-nos, recuperar la credibilitat i les ganes de ser 
periodista. I això vol temps, espai, dedicació i una certa ètica. Tinc la 
sensació que ens ha donat a tots plegats un atac de mandra, un atac de 
mandra mental perquè es confon la intel·ligència amb l’instint, la intuï-
ció amb el talent.
 Molta gent no llegeix, consumeix. Vol la veritat a mida; tot allò que 
no li agrada pensa que és mentida. Només paga si l’estimulen. No és el 
mateix llegir un diari que llegir notícies. Els webs són com unes grans ca-
laixeres en què les informacions pugen i baixen, van i venen, es canvien 
i mantenen durant les 24 hores del dia en funció dels clics que generen. 
Abans es feien dos rànquings als diaris: el de les notícies més llegides i el 
de les més valorades. El de les noticies més valorades ja ha desaparegut a 
la majoria dels mitjans. Prefereixen fer preguntes i enquestes en què els 
lectors juguin i s’esbravin.
 Les noves tecnologies ajuden molt, són imprescindibles, però se n’ha 
de saber fer un bon ús. Són complementàries, no poden substituir la 
feina del periodista. Qualsevol dubte queda esvaït amb una consulta rà-
pida; això està molt bé. Però també penso que el seu ús continuat atrofia 
la memòria; no necessitem retenir res perquè sabem que ja ho tenim 
guardat a un gran contenidor. El problema és que si estàs ficat a les xar-
xes tens la sensació que estàs informat sense necessitat de pensar.
 Aquesta sensació de control sense desgast, sense anàlisi ni contrast, 
sense el control de qualitat i certificat dels fets, ha fet molt mal al perio-
disme, perquè tots acabem traient la informació de les mateixes fonts 
i, per tant, la nostra feina es converteix en copiar. Qui més sap navegar 
i copiar triomfa sense necessitat d’anar als llocs perquè a la xarxa, és 
veritat, hi ha molta gent que sap molt més que nosaltres. Avui els perio-
distes som més fràgils, més vulnerables; ja no som els únics portadors 
de les noticies, sinó els intèrprets: interpretem notícies i interpretem 
dades, tantes que aviat serem substituïts fàcilment per robots si fem les 
cròniques dels partits només a partir de l’estadística.
 Ens agafem als números i a les sensacions entre altres raons perquè 
no podem arribar a la informació. Fins i tot aquells alcaldes, aquelles en-
titats que abans ens obrien les portes per explicar-nos la seva vida, tenen 
ara un dircom o un cap de premsa que et barra el pas. Així és que hem 
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deixat d’anar als llocs i ho fem tot per televisió sense tenir en compte 
que acabarem fent la informació que vulgui el realitzador i no aquella 
que descobreixi la nostra mirada. La televisió ens ajuda molt, enriqueix 
la nostra informació, però com les noves tecnologies, no substitueix la 
màquina d’escriure ni l’ordinador.
 Aquest mal costum de no aixecar-nos de la cadira perquè no ens dei-
xen entrar als llocs ens ha portat també a ser més escriptors que pe-
riodistes. I una feina no té res a veure amb l’altra. El periodisme està 
vinculat a l’actualitat, a allò que passa, a aquella pressió-emoció d’haver 
de prémer la tecla d’enviar quan acabes una crònica al mateix temps que 
s’acaba el partit. Els escriptors disposen de més temps i, si volen, poden 
jugar amb la ficció-realitat. Només cal recordar el paper que va tenir el 
nou periodisme. No tothom és Tom Wolfe, ni Gay Talese, ni Truman 
Capote. Però el que no es pot fer tampoc al periodisme és manllevar 
recursos de ficció per narrar coses reals fins a desvirtuar-les. No podem 
alterar el relat dels fets.
 Avui anem plens de notícies falses o versemblants, no fem més que 
parlar alegrement de la postveritat perquè la mentida no penalitza, so-
bretot a la premsa esportiva. Sempre és més senzill negar una cosa que 
esbrinar si ha passat.
 Aquest context ha abonat la sensació que des del periodisme tam-
bé estem contribuint a augmentar la mediocritat davant del maridatge. 
L’escriptora, professora i degana de la Institució de les Lletres Catala-
nes, Margarida Aritzeta, deia fa poc en una entrevista a La República: 
“Avui hi ha un cert orgull de la incultura”. Es referia a la importància que 
es dona a ser ignorant, a ser ximple, a la informació banal o innòcua, al 
fet de ser conegut o formar part d’un show, en comptes de ser respectat 
per la teva obra.
 En el mateix sentit, un acadèmic uruguaià com Leonardo Haberkorn 
es va fer famós per una carta en què s’acomiadava com a professor de pe-
riodisme. D’alguna manera es rendia. Després la va matisar, però a mi 
em va quedar una reflexió que em sembla extraordinària per entendre 
tal vegada què passa avui dia al món.
 “Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas”, 
escriu Haberkorn en referència als alumnes, “casi sin darse cuenta va 
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bajando la guardia. Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre; 
lo mediocre pasa por bueno, y lo bueno, las pocas veces que llega se ce-
lebra como si fuera brillante”. La vida del periodista consisteix a vegades 
a associar idees i la declaració de Haberkon em va portar a pensar en el 
sociòleg Zygmunt Bauman i en aquella dita xinesa que sempre li agra-
dava recordar: “Si fas plans per un any, sembra arròs; si els fas per una 
dècada, planta un arbre, i si els fas per tota la vida, educa la gent”.
 Ja sé que avui els joves periodistes no s’embruten les mans de tinta, 
però no puc entendre que no llegeixin, que no tinguin la vocació enci-
clopèdica que requereix l’ofici i també el grau, que no els agradi escriu-
re, com si els guions audiovisuals sortissin del no res. No tots els estu-
diants són iguals, però es fa molt feixuc despertar la gent i detectar el 
talent. I no se m’acut cap més manera que recuperar els clàssics, rellegir, 
per exemple, Humberto Eco i Indro Montanelli.
 Montanelli deia: “El periodisme és un oceà de saviesa en un centíme-
tre de profunditat”. I Eco sostenia: “El que pot fer el periodista és oferir 
un testimoni d’allò que ha passat fent explícit el que pensa. Advertir que 
el que diu no és la veritat, sinó la seva veritat, és una de tantes possibles”.
 L’objectivitat no existeix, però sí que hem d’intentar ser honestos i 
decents, tenir una ètica i, sobretot, ser fidels a la nostra signatura. Jo-
aquim Maria Puyal, a qui he tingut la sort de tenir molt sovint com a 
confessor, com a tutor, com a guia, em va dir una vegada: “A la vida seràs 
el que vols que sigui la teva firma”. 
 No sé si de la firma, però em refio de les persones, de l’amic Ignasi 
Puig i Vall, que sempre ha reforçat el meu vincle amb Vic i ara amb la 
Universitat; dels meus dos germans, Carles i Josep, doctors en filologia, 
estudiosos de veritat, professors de mena; del meu fill Sergi, l’únic que 
sap fer-me les pessigolles com m’agrada i que transmet pau i bonhomia 
amb la seva manera de ser.
 Avui sou molts els familiars i amics que heu vingut per participar 
d’aquest acte solemne i us estic molt agraït, igual que a tota la comunitat 
acadèmica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 
gent rigorosa, sensible i propera. Necessitem la Universitat per estudiar 
bé i necessitem el mestratge de la gent per descobrir la nostra vocació. 
Jo em quedo, si em permeteu, amb el de Pep Guardiola. Ha fet del fut-
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bol un art perquè sent el joc, s’estima la pilota, viu la vida amb la mateixa 
intensitat i determinació que jo demano i procuro tenir pel periodisme; 
és el talent i l’esforç, l’ofici i el grau. 
 Jo crec molt en la gent que pateix la síndrome de Polícrates, que vol 
dir viure en un estat d’insatisfacció permanent, fins i tot quan més con-
tents haurien d’estar. Mai no hauríem de témer el fracàs, sempre que 
hàgim tingut la valentia de treballar des de la convicció que fem allò que 
més ens agrada. I jo estic convençut, per més que hi hagi gent que sem-
pre ho qüestionarà i voldrà que se’n perdi la mena, que el de periodista 
és el millor ofici del món i el més agraït.
 Així és que, arribats els 60, tornaria al començament perquè ara ma-
teix em sento tan feliç com aquell nen de Perafita que esperava il·lusio-
nat el cotxe de línia per poder llegir el diari, i la nit per escoltar ràdio. Ha 
valgut la pena.
 Moltes gràcies.

UVic, 20 juny de 2019





PARLAMENT DEL RECTOR
 

Dr. Josep-Eladi Baños
Rector Magnífic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Concedir aquest doctorat honoris causa al Sr. Ramon Besa és una sa-
tisfacció molt gran per a la nostra universitat, tant per la qualitat de la 
tasca que ha desenvolupat i continua desenvolupant com a periodista, 
com pel fet que, com a fill del Lluçanès, es formés com a periodista es-
portiu a les pàgines d’El 9 Nou, el nostre periòdic de referència a Vic.

1
Poca cosa puc afegir sobre el nou doctor que no s’hagi destacat aquí, 

però em plau de posar de relleu que, al costat d’altres doctorats honoris 
causa atorgats en aquesta Universitat, tant catalans com internacionals, 
avui es tracta d’un home “del territori”, expressió ben poc definitòria, 
però amb la qual ens entenem per parlar de proximitat geogràfica i cul-
tural, cosa que comporta un tracte més familiar pel fet que compartim 
usos i costums.

No és gens habitual que s’atorguin doctorats honoris causa a pe-
riodistes esportius, tot i que aquest curs la Universitat Autònoma de 
Barcelona ja n’ha atorgat un, pel maig, a Joaquim Maria Puyal, i nosal-
tres atorguem aquest, pel juny, a Ramon Besa a proposta de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació. El periodisme esportiu arrossega una imatge 
de gènere literari menor –potser pel fet que s’hi lliuren tantes batalles, 
que s’hi couen tants sentiments i que s’hi vessa tanta tinta des de tants 
fronts–. El cas és que a casa nostra disposem de periodistes esportius de 
gran nivell intel·lectual que tracten el gènere amb la grandesa, el detall i 
la pulcritud que mereix per la quantitat de seguidors amb què compta. 
Els dos doctors honoris causa esmentats en són exemples cabdals. 

El ja doctor Ramon Besa lluita cada dia, en cadascuna de les seves 
cròniques, des de la trinxera del periodisme amb majúscules, del perio-
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disme crític, contra la lleugeresa i la frivolitat. “L’important és escriure 
bones històries”, afirma. I ell les escriu, perquè de fet és un escriptor 
de primera categoria, que estima les paraules, respecta els seus lectors i 
malda per donar-los un text ben elaborat, no solament paraules més ben 
enllaçades o llegibles, sinó anàlisi consistent, claredat en l’expressió i 
un estil personal adquirit amb els anys de l’ofici. En cada peça ofereix el 
millor de si mateix i de la situació que descriu i analitza. I per això és tan 
respectat entre els periodistes i els lectors, per l’honestedat de les seves 
reflexions i per la llum que projecta sobre la realitat que descriu. 

I és per això mateix des de la Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya creiem que és ben mereixedor del nostre màxim reconei-
xement universitari com un bon model per als i les estudiants de perio-
disme i, ben mirat, de qualsevol professió, perquè el rigor s’ha d’aplicar 
sempre i en tots els oficis. El nostre nou doctor és un referent que pot 
il·luminar el camí a seguir en aquest ofici tan complex i ple de paranys.

Si d’una banda el lliurament d’un doctorat honoris causa té el sentit 
de reconeixement universitari dels mèrits de la persona a qui s’atorga, 
d’una altra també significa que la universitat que l’atorga fa seus els 
valors i l’exemple professional de la persona homenatjada. Així doncs, 
amb aquest acte, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalu-
nya també assumeix els valors i l’exemple professional del doctor Ra-
mon Besa com a propis i com un model per a la comunitat d’estudiants, 
professorat i professionals de la nostra universitat.

2
Doctor Ramon Besa, sapigueu que, des d’avui, la Universitat de Vic 

- Universitat Central de Catalunya és també, amb aquest nomenament 
de doctor honoris causa, la vostra universitat. Formareu part de la nostra 
comunitat i així us acull el nostre Claustre de Doctores i Doctors, per 
tal que els vostres coneixements, el vostre exemple i la vostra lliçó de 
periodisme i de vida reverberi entre els nostres estudiants, el nostre pro-
fessorat i els nostres professionals d’administració i serveis.

Aquest és el sentit de l’acte d’avui: de reconeixement i d’admiració 
per una trajectòria i una feina molt reeixides, i d’acolliment entre no-
saltres d’un gran periodista amb uns mèrits ben glossats en aquest acte.
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3
Permeteu-me explicar-vos, Dr. Besa, que la medalla que us hem im-

posat, identificativa dels nostres doctors d’honor, és obra de l’escultor 
Emili Armengol, inspirada en la lletra A d’un alfabet d’orfebreria caro-
língia que es troba a la sala del tresor del monestir de Conques, a Occi-
tània, i que rememora els orígens dels estudis superiors a Europa amb 
els escriptòriums i les escoles catedralícies primer i els estudis generals 
després.

Es tracta d’una A sense travesser amb un sol al capdamunt, que sim-
bolitza els coneixements que creixen i conflueixen cap al vèrtex del sa-
ber i que, des d’allà, com un sol ixent, il·luminen les intel·ligències hu-
manes.

En aquests actes de gran solemnitat els nostres doctors es distingei-
xen amb una medalla en forma de cercle amb el lema Scientiae patriaeque 
impendere vitam, és a dir: “Esmerçar la vida al servei de la ciència i la 
comunitat”. Un lema que sintetitza perfectament la missió que aquesta 
Universitat s’ha imposat: servir el saber i el país des de la docència, la 
recerca i la transferència de coneixement que pot aportar al territori.
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Aquest cercle és el mateix que representa el sol a la part superior 
de la medalla del doctor honoris causa, que irradia cap al conjunt de la 
societat en forma de coneixements, d’investigació i d’innovació. La me-
dalla dels nostres doctors simbolitza la unitat del saber i els emplaça i 
els compromet a transmetre’l a la societat. Alhora, és una baula que els 
uneix al col·lectiu dels seus iguals que treballen i investiguen a tot el 
món per al conjunt de la humanitat. Em permeto recordar que el ter-
me universitas descrivia en el seu origen la comunitat o gremi d’aquells 
professors i estudiants que es dedicaven a aprendre plegats. Benvingut, 
doncs, a la nostra comunitat, de la qual podem resseguir els seus orígens 
a Vic fa més de mil anys. 

4
Vull cloure la meva intervenció agraint al Dr. Xavier Ginesta la mag-

nífica i aclaridora Laudatio que ha fet del Dr. Ramon Besa. A la Dra. Eli-
senda Tarrats, l’apadrinament que han fet del nou doctor honoris causa 
de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. A l’artista 
Toni Garcia vull agrair-li la cessió de la imatge que hem utilitzat en to-
tes les publicacions i que quedarà com a emblema del Doctorat Honoris 
Causa del Dr. Ramon Besa. I al claustre de doctores i doctors de la nos-
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tra Universitat vull agrair-li el gest solemne i amable d’acompanyament 
i d’acollença que han tingut envers el nou doctor d’honor de la nostra 
universitat.

Naturalment, he d’expressar el meu agraïment a totes les persones 
dels diversos serveis que, d’una manera o altra, sempre amb una pro-
fessionalitat inqüestionable, han col·laborat en el desenvolupament 
d’aquest acte.

Moltes gràcies a tots vostès, membres del Consell de Direcció de la 
Universitat, membres dels patronats de la Fundació Universitària Bal-
mes, de la Fundació Universitària del Bages i de la Fundació d’Estudis 
Superiors en Ciències de la Salut, professores i professors, professio-
nals, estudiants, familiars i amics per la seva assistència en aquest so-
lemne acte acadèmic. 

Benvingut, doctor Ramon Besa i Camprubí, a la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya. Sou a casa vostra.





LA CAPLLETRA DEL DOCTOR HONORIS CAUSA RAMON BESA

La lletra R suggereix una passada elegant 
dins del camp de joc, representat per una 
taca verda. Un escenari que ens remet als 
prats en què jugàvem de petits i que, per 
la nostra imaginació, esdevenien grans 
estadis. Una taca que ens recorda també, 
pel rigor dels plecs, l’exigència de les re-
gles que conformen el joc. 

Les mateixes regles que determinen 
l’amplada i la llargària, així com el nom-
bre de paraules que sempre reclama la 
pràctica periodística, el camp de joc de 
l’anàlisi, el comentari i la lliure opinió.

toni GArciA serrAt

Toni Garcia Serrat (1961) desenvolupa la seva pràctica artística dins l’àmbit de la 
pintura i de l’obra gràfica. Treballa a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic 
en la didàctica del color i els mètodes d’impressió. Ha mostrat el seu treball en 
exposicions individuals i ha participat també en algunes exposicions col·lectives 
així com en diverses activitats i iniciatives, sempre al voltant de la Pintura i la seva 
relació amb la cultura i la societat.
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