
JOCS DE PARAULES 

 

Les paraules que fem servir diuen el que som i com som. Però la manera en què les fem servir i 
les intencions amb què les diem, diuen molt més. Hi ha persones que fan un ús impecable de la 
llengua i que es mostren extremadament respectuosos, tot sabent que és la manera més 
elegant d’imposar-se i de limitar els drets dels altres. Coneixent a la perfecció el pes de les 
paraules i fent un anàlisi efectiu de com els altres les perceben, es poden executar barbaritats, 
injustícies i falsejar la informació. Es tracta de tenir un clar objectiu i d’utilitzar la llengua sota 
el lema “el fi justifica els mitjans”. Tots en tenim referents històrics i personals. 

Dels errors, se n’aprèn. Però ja en tenim massa exemples i sembla que encara no tots hem 
après a llegir a fons, ni entre línies. La veritable informació s’amaga darrera de les paraules, de 
la mateixa manera que quan algú et parla, li has de mirar als ulls per captar el contingut del 
que ens vol transmetre o amagar.  

A mi les persones que parlen massa em fan pensar que volen amagar alguna cosa darrera de 
tantes paraules. I descobrir què hi ha al darrera implica una certa atenció i intuïció. No en 
podem prescindir, d’aquesta informació: subtil, però cabdal.  

Molts periodistes hem caigut en l’error de treballar dia a dia, oblidant aquesta premissa. Cada 
cop tenim més exemples en la professió d’actituds de passotisme , conformisme, poc anàlisi i 
esperit crític. Però no ens podem creure a cegues totes les paraules escrites en majúscula! 

Evitar afrontar els problemes, els fa durar en el temps, els perpetua i els anquilosa. I ja és hora 
de generar un debat profund sobre el que està passant en el món del Periodisme. Cal una certa 
rebel·lia, cal insistir en què convé fer una revisió de les nostres pràctiques, cal alliberar les 
paraules dels interessos polítics i econòmics dels que estan al poder, cal cridar en veu alta que 
no ens poden fer callar ni provocar-nos por per exercir el dret a la informació i a la llibertat 
d’expressió, i cal que els jocs de paraules siguin nets d’una vegada per totes. Només així, pot 
guanyar el Periodisme, recuperar el respecte de la societat i la dignitat, que ja ha perdut. 
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