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Àngel Rodríguez acaba de complir
25 anys al capdavant del programa
de ràdio «Església viva», del Bisbat
de Girona. El programa és fill del
Resurrexit que es va començar a
emetre el 1951 a Ràdio Girona

Un periodista que es diu Àngel ha
d’acabar en un programa religiós?
Potsersí, jaqueelsàngelssónéssers

comunicadors, i en les tres grans reli-
gionsmonoteistes. Un àngel va anun-
ciaraMarialabonanova,itambéunàn-
gel va recitar aMahoma l’Alcorà.

Església viva, o agonitzant?
No crec que estigui agonitzant, ens

adaptemalsnoussignesdelstemps, in-
tentemdonarunmissatgeelmàximde
modern,alprograma.Oempregunta-

vaper la institució?
Una mica tot, ja sap.
El Papa està reformant l’Església,

l’estàfentmésoberta,mésmoderna.Hi
ha esperança, hem d’estar esperan-
çats.Aixòsí,elsnoustempsrequereixen
noves eines.

Janos’arribaalpobleamblaparaula
de profetes ni amb matolls cremant?
No farem res si no adaptem elmis-

satge a les eines actuals, com Face-
book, Twitter i les xarxes socials. Però
aixòsoltampocnocomportaràquevagi
més gent a missa. Calen nous llengu-
atgesquearribin, noés fàcil.

Déu escolta la ràdio?
És clar que sí. Però jo crecqueel cel

ésaquímateix,enaltresestadisparal·lels
peròaquímateix.
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«La COPE ha
canviat molt, ja no
és la d’en Jiménez
Losantos... per sort»

Àngel Rodríguez
Quins temes no pot tocar?
Mainohetingutcapproblemaen

aquest sentit.
Podria passar per antena el tema

dels Stones «Simpatia pel diable»?
Sí,peròportariadoscol·laboradors

quen’opinessin,unafavor i l’altreen
contra.

El programa es passa a la COPE.
És conscient de la mala fama de l’e-
missora?
Hacanviatmolt, ara ésunaemis-

soradecentre-dreta liberal. Janoés
la COPE d’en Jiménez Losantos...
per sort.

M’han informat que és culer de
pedra picada. Déu també ho és?
Vostèdirà, per això enMessi por-

taeldeu.ElBarçasemprem’hafetde
psicòleg. Per desfogar-me, res com
veureunpartit.Iaraquenomésfaque
guanyar, és millor psicòleg encara.

NoprefeririaretransmetreelBar-
ça que la paraula de Déu?
No ho sabria fer, la passió no em

permetria ser prou objectiu. Seria
pitjorqueelsdeEl Chiringuito, pro-
grama que el metge m’ha prohibit
veure.

Després de 25 anys fent el pro-
grama, creu més o menys?
Mmm, igual queabans.
Això és molt o poc?
Diguemqueelnecessari.
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«No farem res
si no adaptem
el missatge a
eines com
facebook,
twitter i xarxes
socials, i ni això
sol comportarà
que vagi més
gent a missa»

Àngel
Rodríguez
reconeix que no
podria ser
objectiu radiant
partits del Barça
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o vull pecar d’optimista o
agosarada si dic que s’ha
avançat mínimament en
el camí cap a la igualtat

de gènere en la política, amb el debat
televisiu que Atresmedia ha organit-
zat dijous on les protagonistes seran
únicament dones. Andrea Levy (PP),
Margarita Robles (PSOE), Carolina
Bescansa (Podem) i Inés Arrimadas
(Ciutadans) es veuran les cares en
una posada en escena reservada fins
ara als homes, per debatre sobre la
situació actual del país i els seus
plans per a la nova legislatura. I les
tertúlies i espais d’opinió de l’ende-
mà s’ompliran de comentaris sobre
la roba que duien, els canvis en el
pentinat o els gestos de cadascuna.
Res a veure amb la dissecció mediàti-
ca del mateix programa quan els
caps de partit en siguin els protago-
nistes. Les mirades, les pauses, el
missatge, els atacs i les defenses, els
titubeigs i les desqualificacions, de
tot això es parlarà, substituint la visió
superficial de la primera per les refle-
xives controvèrsies de la segona. La
notícia és el fet que són dones les que
s’enfrontaran per primer cop davant
les càmeres en un debat tan seriós i
transcendent com si fos dels líders de
les respectives formacions. Es parla
del duel entre dames, d’un col·loqui
més que de confrontació, que actua-
rà d’aperitiu de l’hora de la veritat
prevista el 13 de juny, amb la presèn-
cia dels quatre caps de cartell. La in-
formació que deixin anar les inte-
grants d’aquest primer debat serà
posada en qüestió a l’espera d’allò
que diguin els seus caps i no seria
d’estranyar que alguna idea sigui
matisada o rectificada pels responsa-
bles de la campanya, tots homes. L’ú-
nica frivolitat possible serà la ironia
vers la corbata vermella de Rajoy.
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