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‘In memoriam’ Joaquim Perramon mor als 83 anys

Perfil

El rigor i la independència
PIONER · Adéu a un dels primers periodistes que van fer informació d’economia i finances a Catalunya
COMPROMÍS · El 1976 es va unir a l’AVUI, que no va deixar fins a la jubilació, per treballar en català
Joan Maria Piqué
BARCELONA

J

oaquim Perramon i Palmada,
un dels pioners de la informació econòmica a Catalunya i
membre fundador del diari
AVUI, va morir ahir a Barcelona a l’edat de 83 anys. En Quimet,
com era conegut per la seva família,
amics i companys de professió,
havia nascut a Sant Adrià de Besòs
el 1924. Després de passar pel Diario de Barcelona i El Noticiero Universal, el 1976 va passar a formar
part de l’aventura de treure l’AVUI,
el primer diari en català que arribava al carrer després del 1939.
Poc després d’aquell any, Perramon havia començat a treballar a
l’Ajuntament de Sant Adrià i com a
professor mercantil. Als anys cinquanta va entrar al Diario de Barcelona, on va acabar fent la informació
econòmica, una àrea difícil, durant
una dictadura i en una època que
empreses i empresaris no veien la
necessitat ni la conveniència de
donar explicacions a ningú, i menys
als diaris. “Tenia aficions literàries,
m’agradava escriure, explicar fets. I
el periodisme era una feina que tenia
un aspecte social important”, va explicar anys més tard. “Va ser espontani, perquè el meu pare i el meu avi
eren pagesos; a casa meva ningú
tenia relació amb el periodisme”.

Un home honest
Agustí Pons, en un dels seus Figures,
paisatges de l’AVUI, destacava que
en Quimet va marcar la diferència,
per la seva honestedat i dignitat, en
un context com el franquisme, en
què “un periodista podia ser comprat
per un pis de protecció oficial, un
dinar o un passi de tramvies. Però en
els anys més difícils, en Quimet era
diferent, tot i que la seva especialitat
era de les més exposades a les pressions i a les opressions”. “He volgut
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sempre ser independent i periodista”, deia en Joaquim Perramon. En
una entrevista de Marta Clos, Perramon explicava que “he fet el possible
per fer entenedora una informació,
l’econòmica, que no és simple”.
Quan encara no estaven traçades
les fronteres entre el periodisme
econòmic i la comunicació empresarial, Joaquim Perramon va definir
amb la seva actitud honrada i els
seus excel·lents articles la secció
d’economia. “La seva entrada al periodisme trenca amb tot un tarannà,
tot un estil i tota una butxaca”, va
escriure Ernest Lluch: “En Perra-

mon viurà del sou del seu diari,
sense que pugui construir grans castells, però amb tota la dignitat del
món. Precisió i honestedat són, així,
dues virtuts renovadores”.
Després de 16 anys al Brusi i quatre més al Ciero, Joaquim Perramon
era, amb 52 anys, un professional
consolidat i amb una bona posició
quan el 1976 es va llançar a una
aventura inèdita: unir-se a la redacció del que havia de ser el primer
diari en català després de la guerra
civil, l’AVUI. “Era un qüestió sentimental, no pas política, de catalanisme. Al Diario de Barcelona hi estava

57

anys de la seva
vida va dedicar Joquim Perramon a
la seva feina periodística.

52

anys era l’edat que
tenia quan va deixar la seva feina
per unir-se a l’AVUI.

molt bé, però és evident que poder
treballar en un diari en català era un
repte en aquells moments”. De la mà
del primer director, el seu bon amic
Josep Faulí, Perramon va ajudar a
posar en marxa aquest diari, on es
va jubilar el 1990 i on ha mantingut
fins ara una col·laboració periòdica.
Perramon, casat amb la Marieta,
amb un fill, en Joaquim, va fundar
l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica, que el va homenatjar el 3 de març passat. Va rebre
de la Generalitat la medalla al treball
Francesc Macià, i el premi Sardà Dexeus del Col·legi d’Economistes. ■

