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'(S)avis. Lluny del silenci i de la queixa' (Meteora) inclou les tretze entrevistes de la seva primera
temporada al programa

Josep Puigbó publica en un llibre les
entrevistes realitzades als '(S)avis' de TV3
Des del seu naixement, l'any 2008, el programa de Televisió de Catalunya '(S)avis' ha recollit el
testimoni de desenes de personatges catalans, la veterania i trajectòria dels quals mereixia una
entrevista en profunditat. Amb aquesta premissa el format ha arribat fins a la quarta temporada,
que s'està emetent actualment al Canal 33. El periodista Josep Puigbó, que es va fer càrrec del
programa el 2013, publica ara un llibre amb les 13 entrevistes realitzades en la seva primera
temporada, sota el títol '(S)avis'. Lluny del silenci i de la queixa' (Meteora). Entre els
entrevistats s'hi troben Jaume Aragall, Ricard Fornesa, Roser Capdevila, Valentí Fuster, Joan
de Sagarra o Ramon Folch.
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Al llarg de la seva tercera temporada,
'(S)avis' va entrevistar una tretzena de
personalitats catalanes d'àmbits diversos
-cultura, acadèmia, empresa, ciència,
etc.- i amb una trajectòria dilatada. Pel
programa hi va passar el músic i
compositor Jaume Aragall, l'actriu
Assumpció Balaguer, l'arquitecte Jordi
Bonet, la il·lustradora Roser Capdevila,
el monjo de Montserrat Lluís Duch, el
Josep Puigbó, aquest vespre abans de presentar el llibre
polític i advocat Josep Espar Ticó,
d'entrevistes de '(S)avis' (Pau Cortina/ACN)
l'historiador Josep Fontana, l'empresari
Ricard Fornesa, el cardiòleg Valentí Fuster, el biòleg Ramon Floch, el poeta Joan Margarit, la
pedagoga i escritpora Pepa Juvé i el periodista i escriptor Joan de Sagarra.
Josep Puigbó recull aquestes tretze converses, que ha transcrit al paper afegint-hi alguns detalls que
l'espectador de televisió no va poder copsar. Per exemple, les llàgrimes del periodista en plena
entrevista amb Joan Margarit quan aquest va llegir un poema, o el dilema que va tenir Jordi Savall
entre dur corbata o no, en veure que Puigbó en portava.
Puigbó ho ha rememorat aquest dilluns en declaracions a l'ACN, minuts abans de la presentació del
llibre en una cèntrica llibreria de Barcelona. El periodista confessa que tenia moltes ganes de posar
negre sobre blanc les entrevistes televisives, "perquè el que està escrit, a diferència del que se sent o
es veu, queda". El seu és un testimoni vital del segle XX, i aquest llibre vol contribuir a fer que no es
perdi, ha comentat el periodista.
Al pròleg, Puigbó argumenta que aquest és un llibre que "va contracorrent". Diu el periodista que ho
és, "perquè no va contra ningú, perquè no es pontifica sobre res que no sigui fruit de l'experiència dels
convidats i perquè els protagonistes no són precisament joves". El subtítol del llibre ('Lluny del silenci i
la queixa') ve a definir l'esperit dels entrevistats. Unes persones que, diu Puigbó, "no es refugien en la
bombolla de l'àmbit privat ni són els de la queixa, els indignats o els desmotivats". A diferència dels
experts, els "savis" són aquells que uneixen coneixement i experiència, afegeix.
Si hagués de distingir un tret comú entre el conjunt de les personalitats que ha entrevistat al programa
'(S)avis', Puigbó es quedaria "amb la seva tolerància, i amb la seva habilitat per "no dir més veritats
absolutes que les seves". I si alguna cosa n'ha après i l'ha fascinat, continua, és "el seu esforç per
entendre el món i explicar-lo".
El conductor del programa les dues últimes temporades també ha avançat que ja tenen 8 nous
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capítols enregistrats que s'emetran la propera temporada, i que aquest mes de maig en gravaran 13
més. "La intenció de Televisió de Catalunya és, com aquesta temporada, emetre una tanda de 21
'(S)avis' més". "I de savis, en tenim a dotzenes", avisa.
Josep Puigbó i Valeri (Olot, 1958) és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Periodista de llarga trajectòria a ràdio i televisió, ha treballat i col·laborat a
Ràdio Olot, Ràdio 4 i Ràdio Costa Brava. Ha dirigit i presentat informatius i programes a Catalunya
Ràdio i va ser un dels fundadors d'Ona Catalana. A TV3 ha dirigit i presentat el Telenotícies migdia i el
programa Àgora. A TVE va dirigir i presentar El debate de la 2 i va conduir el Telediario del migdia.
També ha presentat programes d'actualitat a Canal 9, 8tv i Canal Català. Va posar en marxa Olot
Televisió i és soci fundador i director general d'UNDATIA, que ha coproduït amb Televisió de Catalunya
els capítols de la sèrie (S)avis que recull aquest llibre, emesos pel Canal 33 i per TV3.
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