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Moderadora:Hola benvinguts al xat del 3cat24 
Avui tenim a Ramon Pellicer com a convidat 
 
Ramon Pellicer: Hola a tothom! 
 
Moderadora: Ramon Pellicer (Barcelona, 1960) és actualment l’editor i presentador 
del Telenotícies de TV3, juntament amb la periodista Raquel Sans. Aquesta nova 
etapa la va començar al març del 2007, poc després de deixar la presentació del 
programa ‘Entre línies’; un “news magazine” setmanal que es va començar a emetre 
l’any 1998 i que combina reportatges de caire social. 
 
La seva carrera professional ha estat vinculada principalment a la televisió pública 
catalana, i també ha passat per Televisió Espanyola (1993-98), on es va fer càrrec de 
la presentació i direcció de la segona edició del telenotícies. 
Pellicer va entrar a formar part de TV3 el 1988 i des de llavors ha dirigit, presentat i 
col·laborat en desenes de programes informatius i d’actualitat. En són exemples l’espai 
de debat Domini públic (1998), el magazín d’estiu Tr3s D (2005) o presentacions 
puntuals com la Marató del 2004, dedicada al càncer i en què es va aconseguir un 
rècord de donacions 
Des del setembre del 2007, la popularitat d’en Ramon Pellicer s’ha disparat a causa 
també del seu personatge caracteritzat que Carlos Latre imita en el programa d’humor 
estrella de TV3, el Polònia. 
 
Moderadora: Ja podeu fer les vostres preguntes... Recordeu que per fer preguntes 
heu de desplegar la pestanya que hi ha a sobre de la línia d’escriure i posar ‘Preguntes 
al convidat’. 
 
Moderadora: Ramon, et passo una pregunta que t’han fet en la pàgina del 3cat24. És 
de ‘Sasha’: “Ramon, la teva imitació al Polònia ha fet que canviïs d’alguna manera els 
teus gestos o la locució durant els TN? Gràcies!” 
 
Ramon Pellicer: No, en absolut. Porto massa temps fent els mateixos gestos i posant 
la mateixa cara com per canviar ara de cop i volta... a més això li donaria massa feina 
al meu amic Latre... El personatge del Polònia, inspirat amb mi, té molta personalitat. 
Hi ha coses amb les que no m’identifico però que m’agraden del personatge, Altres 
exageren una mica els meus trets personals. En conjunt m’hi sento a gust. 
 
Moderadora: Lluís, relacionat amb el tema Polònia, ens va deixar aquesta pregunta fa 
uns dies per a tu, Ramon: “Hola Ramon, m’agradaria saber què tal et senten els 
comentaris que fan de tu al Polònia. Gràcies”. 
 
Ramon Pellicer: Crec que tinc sentit de l’humor i els comentaris no els trec de context. 
Sempre impera el “bon rotllo” i no em podria enfadar mai. Només pel fet que crein 
aquest personatge, jo ja els hi estic agraït. 
 
Moderadora: Canviant de tema, ‘airunolot’ et pregunta: “Hola Ramon. Jo estic 
estudiant un Grau en Comunicació (Història i Comunicació Cultural) a la UdG. 
M’agradaria saber si els joves aspirants a entrar al món del periodisme tenim futur, , 
opcions. A mi m’interessa la ràdio, però no em molestaria treballar a altres mitjans” 
 
Ramon Pellicer:: Doncs crec que no només teniu futur sinó un futur força interessant. 
Els mitjans de comunicació estan en ple canvi, en plena revolució. La tecnologia, a 

http://www.tv3.cat/entrelinies/el_programa.htm
http://www.tv3.cat/domini/plato.htm
http://www.tv3.cat/programa/187269104
http://www.tv3.cat/marato2006/hist04.htm
http://www.tv3.cat/pprogrames/polonia/polSeccio.jsp?seccio=persona&amp;idint=90
http://www.tv3.cat/polonia/
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mesura que avança, necessita continguts i els estudiants de comunicació audiovisual o 
de periodisme seran els encarregats de cobrir aquesta demanda. La proliferació recent 
de mitjans audiovisuals també subralla aquest sentit d’idoneïtat en l’elecció de la 
carrera universitària. Ara be, al final, els que entren a treballar a la ràdio o a la televisió 
són els que han acreditat la seva vàlua, el seu talent, la seva capacitat, la seva 
formació... i tots les seves ganes, la seva il·lusió. 
 
Moderadora: Carlo, des del xat, et pregunta: “Ramon, destaca el millor i el pitjor de 
ser presentador d’informatius o d’estar donant la cara per televisió” 
 
Ramon Pellicer: El millor és el ressò que acaba tenint la teva feina. El pitjor, també. Si 
estàs content del teu treball, doncs tot va be. El dia que hi ha hagut un error, si 
treballes en directe, com ara, ja no hi ha oportunitat de rectificació i aleshores et 
voldries fondre.  Ahir al TN es va colar per error un ‘chyron’, un rètol, que no 
corresponia amb el sumari. Sobre la informació i les imatges de la mandíbula 
d’Atapuerca va sortir el rètol: EL PASSAT DE RONALDINHO. Es el problema del mitjà, 
avui m’ho ha comentat tohom., no passa inadvertit. 
 
Moderadora: Toni ens pregunta això: “Ramon, quan llegeixes des de la càmera, 
alguna notícia desagradable o impactant, com es queda el teu cos sabent que ha 
passat i a més, que tu ho has dit a tots els catalans?” 
 
Ramon Pellicer: Forma part de la nostra feina. Normalment el que és notícia sol ser 
desagradable. La manera de dir les coses és important. L’empatia, és necessària. 
Nosaltres no son especials ens impacte tot com a qualsevol, però cal fer un petit 
exercici de contenció i de distanciament per guanyar objectivitat. 
 
Moderadora:: La Carla des del xat ens pregunta: “M’agradaria saber que el va fer 
tornar a informatius després de fer altres formats com l’Entre Línies o programes més  
d’entreteniment”. 
 
Ramon Pellicer: Sempre torno a informatius que és el meu terreny familiar. Vaig 
començar fent informatius i és el gènere en el que em sento més còmode, però de 
vegades també m’assalta la curiositat per tastar altres registres i veure si soc capaç de 
sortir-me’n. El que segur que no faré, per ara, és un dramàtic perquè sóc conscient de 
les meves limitacions. 
 
Moderadora: Sasha, des del xat, veu que estàs molt seriós i torna al tema del teu 
doble al Polònia. "M'agradaria saber qui està més bronzejat, tu o el Latre Pellicer?" 
 
Ramon Pellicer:: L'altre Pellicer, perquè jo sóc així de "moreno" és qüestió de raça, je, 
je 
 
Moderadora: I en Carlo, des del xat també vol saber quants fills tens i com se’t dóna 
la paternitat. 
 
Ramon Pellicer: Tinc dues filles, una de 9 mesos i un altre de 3 anys. La paternitat 
m'ha canviat la vida, per be. Crec que és una de les decisions que m'ha fet més feliç a 
la meva vida. 
 
Moderadora:: Una pregunta de la setmana, d'en Joan Martínez: "Ramon, com ja deus 
saber ara a Internet tots podem ser periodistes: agafem el nostre blog i ens creem un 
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súper mitjà que expliqui temes interessants i rellevants d'actualitat. Què en penses 
d'aquesta democratització de la informació? Creus que els periodistes us heu de 
reciclar o dedicar a una altra cosa?" 
 
Ramon Pellicer: Qualsevol democratització em sembla be. L'accés general als mitjans 
és convenient, millora les consciències, multiplica les opinions, genera debats 
necessaris. Ara bé, ens passem uns anys a la facultat per aprendre un grapat de 
coses que són molt útils en qualsevol procés de comunicació, a nivell tècnic,perquè 
millorem l'emissió de missatges inteligibles, a nivell de continguts perquè aprenem la 
importància de la deontologia en la nostra professió. 
 
Moderadora: Durant la setmana, també Anna ens va deixar aquesta altra pregunta: 
"Encara dones classes a la facultat de periodisme?Si no, ho trobes a faltar?" 
 
Ramon Pellicer: No ara no faig classes. Ho he fet durant molts anys tant a l'autònoma 
de BCN com a Madrid en una universitat privada, i fins hi tot a l'IORTV. Sempre m'ha 
agradat estar en contacte amb les futures generacions de periodistes, però de 
vegades ha estat difícil de compaginar amb l'activitat professional als ,mitjans. Ho 
trobo a faltar i sempre estic a punt per tornar-hi. 
 
Moderadora:: Pregunta de Lluís: "Com és un dia a dia a TV3. què fas abans i després 
de sortir presentant l'informatiu". 
 
Ramon Pellicer: Si no estigués ara mateix al xat, ja faria mitja hora que estaria dirigint 
la reunió de continguts pel TN Vespre amb els caps de secció de la redacció. Una 
vegada decidits els continguts es fa l'escaleta i comença el seguiment de cada notícia: 
la seva evolució, transformació, etc.  
Cal estar pendents de l'avanç informatiu de mitja tarda i anar comprovant els vídeos a 
mesura que els redactors van acabant6 la feina.  En tot moment estem en contacta a 
l'equip d'edició per mirar de trobar la millor manera d'oferir les notícies. Realització hi té 
un paper destacat.  
Decidim de què fem ‘vídeo wall’ per resultar més entenedors. Designem quins equips 
surten a fer els directes. S'entén el ‘vídeo wall’? És la pantalla gegant que hi ha al plató 
i que permet interactuar per mostrar dades o imatges d'impacte. 
 A mesura que anem completant els continguts de l'edició,verifiquem un munt de 
paràmetres tècnics que miren d'assegurar que no ens passi res per alt.  
També escoltem la ràdio, mirem altres canals nacionals i de l'estranger i engeguem 
projectes de reportatges més ambiciosos que no s'han d'emetre necessàriament el 
mateix dia.  
Quan acabem l'informatiu, fem una última reunió per analitzar si tot ha sortit com 
teníem previst. 
 
Moderadora:  En Toni també ens va preguntar que què passa quan tens tot 
l'informatiu muntat i entra una notícia de darrera hora? fins a quin punt es pot preveure 
o controlar coses com aquestes?" 
 
Ramon Pellicer: Un informatiu en directe és un ésser viu que ha de reaccionar a 
qualsevol novetat. És el que més ens agrada. "Està passant, ho estem veient...". Dóna 
sentit al caràcter d'immediatesa del mitjà, fins no fa gaire en poder només de la ràdio. 
Cal conèixer la tècnica d'improvització per donar fluïdesa als comentaris de les 
imatges que ens arriben o els despatxos d'agència. 
 

http://www.rtve.es/oficial/iortv/index.htm
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Moderadora:: Un usuari amb nom  "jgvpdm" et pregunta des del xat:" Bon dia, Ramon 
i companyia des de Pineda de Mar. No cal que ens diguis sigles de partits però teniu 
pressió política a l'hora de fer els informatius? vull dir....Podeu expressar-vos lliurement 
o teniu de retallar una mica la vostra opinió. Gràcies". 
 
Ramon Pellicer: Bon dia, Pineda. Nosaltres tenim la nostra opinió sobre la política,els 
esports, la societat, ... tot. Però en un informatiu com els TNs la deixem de banda 
perquè no són espais d'autor on el que es busca precisament és l'opinió del 
presentador o director de l'espai. Pressions sempre n'hi ha en un mitjà que pot arribar 
a tenir tanta força com la TV. La clau està en saber-les suportar i en impedir que 
afectin el que tu creus que ha de ser el teu treball. El respecte absolut a l'audiència, 
crea un compromís que et dóna força per rebutjar qualsevol intent de manipulació. És 
bàsic que els superiors en rang, també entenguin aquests principis i fins ara tots els 
caps que he tingut ho han entès bastant be. Això no vol dir que discutim i en un 
moment determinat ens tirem els plats pel cap, que també passa... 
 
Moderadora: Anna relacionat amb això et pregunta: "Les mesures que feu en 
campanya política de no firmar les informacions, són eficaces? Què s'aconsegueix?" 
 
Ramon Pellicer: Sí que ho són i la prova és que ha canviat el plantejament. Ara ja no 
son blocs tancats i ordenats amb criteris que no siguin estrictament informatius. La 
campanya ha servit perquè els polítics ens tinguin confiança i respectin el nostre criteri 
estrictament professional. Si no ens haguéssim queixat, podria haver anar tot plegat a 
pitjor.: Reconec que resulta difícil d'entendre per part de l'audiència però es tractava 
d'aconseguir un equilibri entre donar la informació el millor possible sense que passés 
inadvertit que l'encotillament no afavoria ningú. 
 
Moderadora: Anna també ens ha enviat aquesta pregunta: "Ramon, creus que la gent 
som prou crítics amb tota la informació que tenim a l'abast? No som una mica 
conformistes?" 
 
Ramon Pellicer:: Crec Anna que no n'hi ha prou amb ser crítics, cal aportar solucions 
o alternatives. D'entrada, qüestionar-se les coses ja és bo. Quan tot plegat esdevé, a 
més útil, és quan es fan propostes. No ens hem de conformar mai perquè aquesta és 
la base de l'evolució del progrés és la manera d'avançar, d'innovar, de fer coses de 
profit. El risc de no conformar-se amb les coses queda començat abastament quan 
aconseguim una de les fites que ens em marcat. 
 
Moderadora: Carlo des del xat vol saber el següent: "Ramon, tu que tens el món cada 
dia en el cap, com ho veus? Com veus la situació mundial amb les guerres, i el canvi 
climàtic, i el terrorisme mundial, etc.." 
  
Ramon Pellicer: Tenir el món en el cap només el tenen els "cracks", els estadistes, 
els savis...  jo tinc maldecaps... je, je...  Seriosament, em preocupa que amb tots els 
avenços que hi ha encara hi hagi primeres necessitats per resoldre... No entenc que 
estem fent aquest xat i no s'hagi resolt definitivament el problema de l'aigua... Són 
paradoxes que em preocupen perquè també detecto una manca de conscienciació 
general que pot arribar a provocar irresponsabilitats. 
 
Moderadora: Carlo et pregunta també: "No creus que l'aigua serà el motiu que 
marcarà la propera guerra?". 
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Ramon Pellicer: Espero que no. Ara ja estan una mica molestos els regants en veure 
que potser es podria transvasar aigua del Segre cap al Llobregat... Cal fer un estudi 
complet de les necessitats i apel.lar a la solidaritat inter-territorial sempre, no només 
quan ens convé. 
 
Moderadora:: i de Carlo també: "Si no fessis de presentador d'informatius, què faries? 
A què t'agradaria dedicar-te si no fossis periodista? 
 
Ramon Pellicer: Qui ho sap. La meva feina m'ha permès acostar-me a d'altres 
professions i n'hi ha moltes que considero interessants. Vaig simultanejar periodisme 
amb publicitat. No em veuria estrany en un terreny que premia la creativitat, però 
sempre des de l'ètica professional. De petit volia ser pilot d'aviació i encara m'agrada... 
la música és un dels meus hobbies, hi ha tantes coses per fer que em falta temps. Si 
intento tocar una mica el teclat d'orgue però la meva habilitat rau en la percussió. 
Últimament "elo cajón". 
 
Moderadora: Una última pregunta més de Jordi des de Pineda: "Ramon, no creus que 
un TN (de qualsevol cadena pública o privada sense ser tendenciós) pot arribar a fer 
canviar la realitat. em refereixo creus que la gent som fàcilment manipulables?" 
 
Ramon Pellicer: Jordi, és una mica pretenciós imaginar que un TN pot canviar la 
realitat, com a molt pot intentar explicar-la. L'audiència és molt més sàvia del que ens 
pensem. La gent està acostumada ja al mitjà i relativitza moltes de les coses que s'hi 
diuen. Els mass mèdia poder esdevenir l'anomenat quart poder, només amb permís de 
l'audiència. 
 
[Moderadora]: És hora d’acomiadar-se, Ramon. 
 
Ramon Pellicer:: Moltes gràcies a tothom per la vostra participació. M'ha passat volant 
aquesta hora i ha estat una experiència força interessant. Espero seguir compartint 
amb tots vosaltres aquest interès per la professió que més m'estimo. Una abraçada!  
 
[Moderadora]: Moltes gràcies a totes i tots per la vostra participació en aquest xat del 
3cat24, on hem tingut de convidat a Ramon Pellicer, el presentador i director del 
Telenotícies Vespre de TV3. Fins al proper xat. Des de la pàgina del 3cat24.cat us hi 
tindrem informats del proper convidat. 


