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Un xic d’història per a una premiada
que segueix explicant-la
El premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista d’aquest any, el

el punt final quant el protagonista de torn de la informació ho

que hem concedit merescudament a la periodista Griselda Pastor

decideix, i no en funció de la demanda periodística en pro de

Llopart, té una particularitat. Per primera vegada, a l’Associació de

l’interès general.

Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) hem volgut reconèixer

Aquesta dinàmica pot donar un tomb, potser, quan toqui elegir el

la feina dels professionals de la informació radiofònica dedicats a

nou president de la Comissió Europea amb la majoria que conformin

explicar el dia a dia de l’Europa comunitària. Un repte sens dubte

els europarlamentaris, i no els governs, que sortiran de les urnes al

estimulant, tenint en compte la complexitat del projecte europeu,

maig del proper 2019. Esperem que la Griselda Pastor Llopart,

sovint de difícil comprensió i explicació.

juntament amb els seus col·legues, ens en seguirà informant.

La Griselda Pastor Llopart ho fa des de la Cadena SER, amb rigor

I confiem també en què la futura trajectòria d’Europa no oblidi

i sentit didàctic, procurant anar més enllà de les declaracions

aquella cèlebre frase del considerat “pare” de la construcció

oficials. Va ser justament l’absència d’informació, el gest d’un

europea, Jean Monnet, quan va dir: “Nosaltres no conlliguem

comissari europeu que es va negar a contestar les preguntes del

Estats, nosaltres unim persones”. Només així la Unió Europea

periodistes en una roda de premsa, el que va fer que, un migdia

estimularà projectes i assolirà objectius capaços de compensar

de 1973, ens alcéssim tots, i el deixéssim sol a la Sala de Premsa

l’actual euroescepticisme: essent més sensible a les aspiracions de

de l’edifici Berlaymont de Brussel·les, per fer-li veure la força de

les persones que vivim en aquest marc europeu dins d’un món

l’Association des Journalistes Européens, creada feia anys per

globalitzat. Enhorabona, Griselda Pastor Llopart, i gràcies pel

defensar del dret a la informació dins de les institucions europees.

teu treball d’informar-nos cada dia, en directe, d’aquesta història

Des d’aleshores ha plogut molt, i l’estira i arronsa de periodistes i

d’Europa de la que en som part.

protagonistes del dia a dia comunitari ha viscut moltes tensions.
Ara estem en l’àmbit dels comunicats oficials i de les rodes de
premsa amb caducitat, on el “moltes gràcies” s’ha convertit en

Ramón Vilaró
President de l´Associació de Periodistes Europeus de Catalunya
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Griselda Pastor Llopart

La incansable “Bruseldas”
“Vens a Brussel·les. Tens on quedar-te?” Aquesta és la Griselda. I

Immediatament va trucar a la ràdio per entrar en directe pel butlletí

quan ets allà, sopant a casa seva, sona el timbre i és un col·lega belga

mentre preparava, alhora, el tall de veu”. Tot això en quinze minuts.

que, astorat per l’últim episodi de la crisi catalana, ha decidit passar
a veure-la perquè sap que la Griselda tindrà el temps, les ganes, la
paciència, el compromís, i una mica de vi i formatge per acompanyarnos en la discussió. Aquest any, el premi a la trajectòria europeista de
l’APEC és un premi a la persona. És un premi a la Griselda que viu
per l’ofici i pels altres. Que després de vint anys ha aconseguit ser una

És una treballadora incansable amb el do de la ubiqüitat. Es veu que
entre els tècnics de l’emissora és recurrent la frase: “A quina línia RDSI
hi haurà la Griselda?” Serà allà on estiguin passant les coses. I mentre
s’espera connectada a que li donin pas al directe la poden sentir xiular,
cantar o discutir de l’última hora del Consell amb un company.

part tan imprescindible d’aquesta capital comunitària que a l’antena

La Griselda és intensitat i sensibilitat. És una veu suau que esclata

de la SER han arribat a sonar infinites fusions del seu nom amb la

en un riure sorollós. Uns ulls que es neguen quan sent la injustícia.

ciutat on viu: “Vamos a Griseldas”, “conectamos con Bruseldas”...

Defensora de causes (des de l’acció no violenta de joventut a la

Entre la pífia i la simbiosi. I després entra la contundència suau de

voluntat de ser, entendre i explicar el Molenbeek que té a quatre

la Gris. Sempre capaç de veure-hi més enllà; d’estirar el fil d’un fet,

passes de casa). És convicció quan no és fàcil anar a contracorrent.

d’una declaració; de relligar moments, idees i paraules, de la mateixa

És compromís per millorar les condicions de feina dels periodistes

manera que teixeix estores a casa en el teler heretat d’una amiga.

comunitaris a través de l’API (l’Associació de la Premsa Internacional).

La Griselda és periodista. Periodista de veritat. De perseguir fonts i
contrastar informacions, de no donar per bona la primera resposta,
de burxar sobre algun punt concret que probablement a ella li sembla

És una casa amb les portes obertes: sopars de periodistes, reunions
de dones, d’amics i col·legues, de discussions sobre el món, sobre el
periodisme, sobre la UE.

extraordinari mentre l’entrevistat -contrariat- comença a intuir que

L’Europa de la Griselda és la bona. La que va de nord a sud:

la crònica no anirà precisament cap allà on li agradaria.

enamorada dels paisatges de Finlàndia i present a Tarragona (que

“Jo vaig descobrir l’essència de la Griselda en quinze minuts de
rellotge”, m’explica un company de la SER. Havia anat a Brussel·les i
la corresponsal de la ràdio li va dir “passa pel despatx”. Van anar junts
al briefing de la Comissió. “Va entrar saludant a tothom. El briefing
ja havia començat i ella va aixecar la mà i va fer dues preguntes (amb
el seu francès envejable, afegeixo jo). A la sortida es va sumar a un
off que hi havia al passadís -també va preguntar alguna cosa- i d’allà
va aturar un portaveu per confirmar una informació que tenia.

aprèn el suec amb el Mikael i et parla amb tota naturalitat del
papa i la mama); respectada per tots els corresponsals històrics de
la sala de premsa de la Comissió i preocupada pels novells que hi
acaben d’arribar; impenetrable al cinisme d’una bombolla que ella
dissecciona cada dia des del compromís professional i personal. La
de la Griselda és l’Europa de les persones.

Carme Colomina
Vicepresidenta de l’APEC
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A dalt: Griselda Pastor Llopart seguint les declaracions de Carles Puigdemont a Brussel·les.
A baix: Vint anys de cimeres, Consells Europeus i rodes de premsa.
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El perfil de Twitter de Griselda Pastor Llopart, sempre activa tant a les ones com a les xarxes.
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Griselda Pastor: La responsabilitat de
ser corresponsal a Brussel·les
Per a Kapuscinski, el bon periodisme no pot limitar-se
únicament a descriure un esdeveniment. Cal que aquest sempre
estigui acompanyat d’una explicació que ens serveixi per
entendre què ha succeït, i sobretot el perquè. Malauradament,
aquest estil de fer periodisme es troba avui en crisi a causa de la
precarització que pateix la professió, l’ascens de la postveritat
i dels fets alternatius.
El treball de la Griselda Pastor Llopart, constitueix un
antídot davant d’aquesta tendència. En un moment en què
moltes redaccions estan renunciant a les corresponsalies per
reduir costos, la Griselda compleix vint anys de corresponsal
permanent a Brussel•les, informant-nos diàriament de
què passa a Europa. De la mateixa manera que la ploma de
Kapuscinski va servir-nos per entendre millor els conflictes
del seu temps, la veu de la Griselda ha esdevingut un poderós
instrument per comprendre els conflictes que travessen
l’Europa actual: des de la crisi de l’Eurozona fins a l’impacte
de la tragèdia dels refugiats a les institucions comunitàries.
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Ser europeistes avui no pot ser celebrar acríticament tot allò
que es decideixi a Europa. L’europeisme ha de ser lluitar per
recuperar els seus valors fundacionals i denunciar els seus límits:
des del fracàs de les polítiques d’austeritat fins a la creació d’una
Europa fortalesa. L’europeisme avui és defensar i actualitzar
el llegat de l’Europa de les Ciutats, que somiava Maragall; de
l’Europa Unida i en pau per la qual van lluitar Jean Monnet
i Altiero Spinelli; de l’Europa feminista per la qual va viure
Simone Veil. I per fer-ho possible, necessitem periodistes que
ens donin claus de lectura i d’interpretació per entendre millor
Europa i així, poder comprometre’ns amb la seva millora.

Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona

A Tarragona l’esperarem sempre amb
els braços oberts
Deia l’insigne Josep Pla que una manera de destriar les persones
del nostre entorn és diferenciant-les entre “amics, coneguts i
saludats”. Més enllà de l’enginy i la ironia que incorpora aquesta
afirmació, és una interpretació de la realitat que fàcilment podem
subscriure les persones que vivim en ciutats en les que la seva
dimensió fa possible que ens puguem relacionar tots amb tots.
Tarragona és un bon model d’aquest tipus de ciutat. Per això
no és estrany que molts tarragonins i tarragonines, en alguna o
en diverses etapes de la nostra vida, hàgim compartit o encara
compartim, utopies, experiències, projectes o iniciatives.
L’arribada de la democràcia als ajuntaments l’any 1979 va fer que
molts joves amb inquietuds socials coincidíssim en un projecte
ple d’incerteses però molt il·lusionant: posar en pràctica aquell
concepte de democràcia que havíem imaginat a partir de la
lectura d’autors com el politòleg francès Maurice Duverger.
És precisament en aquesta època quan més sovint vam compartir
espai amb la Griselda. És un moment de molta mobilització a
favor de causes ara àmpliament assumides per la societat però
que fa unes dècades no ho eren tant. Això ens porta a coincidir
en moviments a favor de l’objecció de consciència o en contra
del militarisme imperant com era el cas de “Silencis per la Pau”
o el MEIT (Moviment Ecologista Independent de Tarragona).
A dia d’avui, quan molts matins escolto per la ràdio la seva
crònica des de qualsevol capital europea, encara reconec aquella

veu dolça i sonora, aquelles ganes de canviar-ho tot per millorarho, aquella rialla líquida o la visió crítica sobre una realitat que
moltes vegades és incòmoda o difícil d’explicar.
I és que la Gris sempre ha tingut clar que per comunicar bé
no s’ha de confondre la quantitat de dades que s’aporten
amb la qualitat de la informació que es proporciona. Per això
aconsegueix, millor que ningú, connectar el contingut de la
notícia amb els interessos i preocupacions de la ciutadania.
És precisament en aquest terreny, el de la qualitat informativa
explicada des d’una perspectiva el més propera possible, en el
que destaca com la gran comunicadora que és. Unes qualitats
que en el seu cas segurament li són genètiques, doncs tant el pare
com la mare formen part de la història de la comunicació a la
nostra ciutat.
Des de Bèlgica o des de qualsevol altre indret del món sé, perquè
m’ho ha dit, que el record de Tarragona és sempre present en ella.
Segur que, tal i com diu el seu admirat Georges Moustaki en la
cançó Les Amis, pensa que “m’agradaria, amics, que vinguéssiu
amb mi al lloc on visc, per tenir-vos a prop”. A Tarragona
l’esperarem sempre amb els braços oberts.
Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona
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Europa a través de les ones
’Corresponsal comunitària: Griselda Pastor’. Fa vint anys que
aquest ‘dona pas’ que sentim a la SER ens connecta amb la
veu de la Griselda a Brussel·les. És com un segell de garantia,
una capçalera sonora que ens avança que el que escoltarem a
continuació, ja sigui la crònica de l’últim Consell Europeu,
l’anunci d’una nova directiva comunitària o la darrera
hora sobre el Brèxit, serà informació de qualitat, honesta i
treballada.
Vaig tenir l’oportunitat de conèixer i tractar professionalment
la Griselda quan vaig començar a fer de portaveu de la
Comissió, el 2010. La Griselda era –i encara és- una de les
habituals a la sala de premsa i ja llavors tenia més experiència
en temes comunitaris que molts dels que ens col·locàvem a
l’altre costat del faristol. Afrontar les seves preguntes no
sempre era fàcil, però és que els bons periodistes són aquells
que ens compliquen la vida als que treballem en comunicació
a les institucions. La seva manera d’entendre la professió
imposa exigència i pressió en ambdues direccions i qui hi surt
guanyant és sempre l’oient i, per tant, el ciutadà. El rigor que
s’aplica a sí mateixa com a professional a l’hora d’informar, el
seu coneixement aprofundit de matèries sovint complexes, la
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seva capacitat per identificar i tractar les fonts, requereixen de
respostes al mateix nivell. Per això trobar-te la Griselda en una
sala de premsa potser et complica la vida si ets portaveu de la
Comissió, però també –i sobretot- és un privilegi. Tenir-la a
prop és sempre una oportunitat per aprendre, un estímul per
fer-ho millor.
Amb la concessió del ‘Premi Ernest Udina a la Trajectòria
Europeista’ a la Griselda Pastor Llopart ens trobem davant
d’una d’aquelles rares ocasions en què el consens és total i la
reacció unànime –ja sigui de companys de professió, polítics
o funcionaris de les institucions- : totalment merescut.
Perquè en el cas de la Griselda, el seu nivell professional va
acompanyat d’una qualitat humana extraordinària que fa que,
pels que la coneixem, la notícia que aquest any l’Ernest Udina
l’hagi guanyat la Griselda ens fa una gran il·lusió. Enhorabona,
Griselda! i que per molts anys puguem seguir sentint la teva
veu, la veu d’Europa a les ones de La Ser.
Ferran Tarradellas
Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona

La Gris ve?
Una de les preguntes en veu alta que més s’han escoltat a l’entorn
de la sala de premsa del Parlament europeu aquests últims 20 anys
és aquesta. Sempre, en algun moment, un funcionari del servei de
premsa o un company periodista acaba per fer la mateixa pregunta:
“Aquesta setmana ve, la Griselda?”
No cal dir el cognom, no cal, no n’hi ha cap altra. I no només perquè
no hi ha més Griseldes que siguin corresponsals a Brussel·les -ni
probablement enlloc- sinó perquè la Gris és la Gris, i punt. Que hi
sigui o que no hi sigui farà que els caps de premsa del Parlament i
dels seus grups parlamentaris visquin la setmana parlamentària de
forma diferent.
Vaig conèixer la Griselda tan bon punt va arribar a Brussel·les a
finals dels 90, si no em falla la memòria per substituir en José Maria
Patiño, un altre gran corresponsal de la Cadena SER, al bell mig de
la guerra del Kosovo. Periodista joveneta i menudeta, però Periodista
amb P majúscula des del primer dia. De les d’anar a tot arreu, parlar
amb tothom i discutir-ho tot. Cap explicació o comentari seran mai
acceptats a la primera. Amb la Gris has de lluitar, és un combat. Saps
que quan acabis de contestar la seva pregunta, per molt acurada que
sigui la teva anàlisi, la seva resposta serà sempre la mateixa: “d’acord,
però tu no creus que...?” i el que seguirà no serà una repregunta, sinó
una contra-explicació. Perquè la Griselda no és només corresponsal.
És també una activista de les seves causes i de les seves idees i si el que
li expliques no passa el llistó que ella ha col·locat, aniran maldades.
La Griselda Pastor Llopart, com l’Eliseo Oliveras i alguns altres,
pertany, a més, al grup de corresponsals que podem considerar

no només com a corresponsals europeus sinó també com a
corresponsals parlamentaris. Corresponsals que no en tenen prou
amb les frases fetes dels ministres quan entren o surten d’una reunió
o amb les declaracions mesurades dels portaveus de la Comissió. La
política europea s’entén millor i s’explica millor quan un coneix a
fons els passadissos del Parlament Europeu, sap qui són els diputats
que realment dominen les claus de cada tema i ensuma en l’ambient
les coses que poden passar i les que no. Però per això calen molts
“Estrasburgs” i moltes anades i vingudes entre els dos costats de la
rue de la Loi. I la Griselda les té.
Fa uns dies es va presentar al meu despatx per entrevistar-me per
un microprograma de la seva ràdio sobre “personatges” de la UE.
Haig de confessar que, després de veure les preguntes que m’havia
fet, vaig quedar preocupat sobre com quedaria l’entrevista. Ho vaig
comentar amb un amic que també la coneix bé. L’endemà, quan
van publicar l’entrevista a la web, aquest amic em va dir després
d’escoltar-la: “Jaume, no és una entrevista d’anar tirant, ha buscat
els punts que podrien ser més polèmics perquè aquesta és la seva
manera d’entendre el periodisme. Però veient el resultat una cosa
queda molt clara i és que la Griselda t’aprecia de veres”.
Doncs després de tants anys de treballar plegats haig de dir que sí,
que l’estima és mútua.
Enhorabona, Gris.
Jaume Duch
Portaveu i Director General de Comunicació del Parlament Europeu
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Ubiqüitat, energia i determinació
Eren les 8 de vespre del 8 de març d’aquest any. L’apartament de
la Griselda i el Mikael, al centre de Brussel·les, era un enrenou de
dones, moltes catalanes i espanyoles, periodistes o responsables
de diferents àmbits de les institucions europees. Cridades
per l’hospitalitat de la Griselda, totes arribàvem disposades a
celebrar una jornada única, on les marxes reivindicatives havien
fet sortir al carrer milers de dones a Barcelona i arreu.
Quin millor lloc per celebrar juntes un dia especial que a casa
de la Griselda, sempre disposada a mobilitzar-se i a mobilitzar
els altres per les bones causes! Dones de totes les generacions,
periodistes veteranes i joves reporteres, ens ho vam passar molt
bé en un ambient de solidaritat per seguir lluitant per acabar
amb la desigualtat de gènere.
Aquestes dues paraules, determinació i solidaritat, defineixen una
periodista fora del comú. Es mobilitza per les causes de tots, es
preocupa pel col·lectiu. Per això ha estat anys rere anys en llocs de
responsabilitat de l’Associació de la Premsa Internacional a Brussel·les,
ocupant-se que les institucions millorin les condicions de treball
d’un col·lectiu que pateix molt l’impacte dels canvis en el sector.
Però si hi ha una altra característica que la defineix es una
capacitat única de ser sempre a tot arreu, una mena de do de
la ubiqüitat. Sigui on sigui la notícia europea, allà la trobaràs!
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La seva energia, presència i insistència l’han convertida, en
una de les periodistes més ben informades que cobreixen
les institucions europees. Infatigable, amb una capacitat
de treball a prova de tot. Ja sigui a primera hora quan els
ministres arriben al Consell, al migdia al ‘briefing’ de la
Comissió o al Parlament, on es mou de meravella entre els
eurodiputats. Ni els funcionaris europeus més discrets se li
resisteixen. La seva feina ha deixat tal petjada a Brussel·les
que poques vegades una corresponsal d’una ràdio s’ha
col·locat a dalt de tot dels més influents, entre les primeres
espases dels diaris europeus més consolidats.
Enhorabona Griselda. Aquest premi te’l mereixes de debò!
Te l’has treballat incansablement des que vares arribar
a Brussel·les. No deixes indiferent a ningú. Nosaltres
encantats de seguir-te trobant per tot arreu i escoltant-te en
tot moment.
Cristina Gallach
Consellera per la Igualtat al Consell de la UE
Exsecretària General Adjunta de l’ONU

Griselda Pastor Llopart amb Alexandre Mato, Jorge Valero, María Tejero, Enrique Serbeto, Miquel Roig
i Alberto Fernández en el comiat al ministre d’economia, Luís de Guindos, i Delia Millán, membre
del seu equip de comunicació.
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Esperit inquiet i compromès
Aquest any 2018 en fa ja 10 que l’exprovíncia de Sèrbia, Kosovo,
treballa per articular-se com a país. Encara recordo quan va
començar la desintegració de l’antiga Iugoslàvia a principis
dels anys 90, perquè en aquell moment una periodista que no
treballava oficialment per cap mitjà, estava completant la seva
formació, i era allà, a Kosovo. I moguda com sempre per algú
que du el periodisme a les venes, va trucar al programa d’Iñaki
Gabilondo i va començar a explicar el que allà hi estava passant.
Aquesta periodista és la Griselda Pastor Llopart.
La Griselda és una professional autodidacta que abans d’agafar
el llapis i la gravadora va ser discjockey d’“Els 40 Principals” a
Reus. Aquesta va ser la seva primera feina.
Era el temps de la transició, tothom feia de tot, res estava escrit
i tot estava per descobrir. En els anys de què parlo no existia
cap televisió privada, i TV3 i Catalunya Ràdio començaven a
treure el cap. A la Griselda els seus companys la recorden fent
tàndem amb Tomàs Carod a la SER de Tarragona i com el que
ara és encara, un remolí que no para fins que no aconsegueix

Veig a la Griselda i la veig corrent. Però darrera d’aquest esperit
inquiet per saber, per conèixer, s’hi amaga un esperit analític,
crític i autocrític molt envejable en els temps que corren.
Lectora empedreïda, bona companya, decidida a l’hora de buscar
l’entrellat de la notícia, valenta en el moment d’emetre-la i al
mateix temps, incapaç de publicar res sense abans haver contrastat
totes les fonts, la Griselda coneix a la perfecció els drames i misèries
d’una professió que a Brussel·les li ha servit per doctorar- se en
un ofici cada dop més dur i més difícil d’exercir. I tot, sense fer
soroll. Porta més de 20 anys a Brussel·les. Els periodistes d’allà
m’expliquen que per ells és una institució. Un exemple a seguir
pels nouvinguts i una bona companya disposada a donar un cop
de ma. I sempre amb un somriure. Forma part de la junta de
l’Associació de la Premsa Internacional (API) a Brussel·les, la que
defensa els drets dels periodistes a la capital comunitària.
És la Griselda Pastor Llopart. Una gran periodista amb fusta
de líder i una periodista molt compromesa amb l’ofici i amb
les causes justes.
Gràcies Griselda!

desentortolligar els fets noticiables amb què es topa. I com
algú que no se’n va a dormir fins a haver tancat el material
amb què treballa.
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Neus Bonet
Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya

An example for all of us
As a Brussels-based correspondent dealing with European
affairs since 1991, I have known Griselda for a very long time.
She has always been one of the most active journalists in the
International press in Brussels.
Griselda is a fun and kind friend and colleague, and a very
though journalist when it comes to asking questions in the
EU press rooms.
She has always been a constant fighter for press freedom,
editorial independence and the rights and working conditions
of all journalists, as she has proved in particular when she was
vice-president of IPA, the International Press Association of
Brussels. An example for all of us.
As a radio reporter, she is a hard worker, putting together her
stories and news within tight deadlines, that often seem to be
too hard to understand and explain to her audience in a clear
way the intricacies of EU policies and decisions, or lack of

decisions. But she seems to be able to remain always kind and
calm and patient with her colleagues and friends even during
the most stressful situations, unlike many others.
Griselda is friendly and nice to everybody, always available
and generous. Her laugh is loud and resounding and
unmistakable. She seems to be liked by everybody. But don’t
be fooled by her gentle, apparently fragile look: she can be
stubborn and confrontational and strong like a Spanish bull
when she defends her views.
Never intimidated, always asking a second question when
she doesn’t have an answer the first time, she is one of the
pillars of the Brussels International press. A true watchdog of
democracy that the European institutions have to cope with,
every day.
Lorenzo Consoli
Former president of the Brussels International Press Association
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La Griselda volia ser periodista
Als disset anys la Griselda només tenia una cosa clara:
volia treballar a la ràdio; no sabia ben bé de què volia fer,
però la voluntat era ferma i no donava alternatives. El seu
pare, Manolo Pastor i la seva mare, Griselda Llopart havien
estat dos coneguts professionals de la ràdio de Tarragona.
El Manolo era el propietari de l’agència publicitària més
important de la ciutat.
En aquella època jo m’acabava d’estrenar com a Director de
Ràdio Reus; tenia una mica més de trenta anys i des dels divuit
em dedicava al periodisme; sabia ben poc de gestió i el Manolo
em va ensenyar les beceroles de la publicitat. Un cop agafàrem
una mica de confiança mútua, em confessà la seva preocupació
sobre el futur de la Griselda i la tossuderia que tenia de no
voler estudiar més. Feia poc que la SER havia obert un estudi
a la Rambla de Tarragona amb voluntat de fer programació
des d’allí, i li vaig dir que miraria de parlar amb la seva filla.
En la trobada que tinguérem i només encetada la conversa,
vaig tenir clar que sota l’aparença d’una nena de parlar dolç,

18

s’amagava una dona de gran personalitat i amb les idees molt
clares. Em va agradar i vaig improvisar una solució: podria
fer un programa diari de música des dels estudis tarragonins.
La Griselda va acceptar i em vaig oblidar del tema.
Passat poc temps, es va produir un gravíssim accident a
Tarragona molt a prop de la ràdio; jo anava en cotxe i de
sobte vaig escoltar amb sorpresa, una crònica d’urgència
molt ben feta i que incorporava veus de testimonis; de qui
era la veu? de la Griselda. Què havia passat? molt senzill, ella
estava fent emissió, la van assabentar del que passava i li va
faltar temps per posar un disc LP – tenien una durada de
prop de 30 minuts-, va agafar un cassette i marxà a cobrir la
notícia. Aquell dia tots vam tenir clar que la noia menuda i
de parlar dolç volia ser abans que res periodista.
I aquí va començar una carrera professional que ni el seu pare
ni jo pensàvem que podria desenvolupar. I que he intentat
seguir de vegades de lluny i d’altres de més a prop. Hi ha
molts companys i companyes que poden parlar d’ella, bé

perquè hi han treballat, o bé perquè l’han coneguda arran
de les fites més importants de la seva carrera: el curs de
periodisme europeu que va fer a París, el seu pas com a cap
de política a Ràdio Barcelona o, simplement, en la llarga
etapa de corresponsal a Brussel·les. Però a mi, m’agradaria
afegir alguna cosa concreta sobre la seva vàlua personal i
professional.
La Griselda simbolitza al meu parer alguns dels valors que
ara van escassos en la professió; el primer, el de tenir vocació
per pertànyer a un ofici que intenta explicar a lectors, oïdors
i televidents les coses que passen, sempre amb rigor, contrast
i claredat; el segon, la consciència que el periodisme és un
ofici que requereix dedicació fora d’horaris i amb poques
comoditats; i el tercer, que l’únic compromís que poden
tenir els que fan aquesta feina no és amb cap altra causa que
no sigui la recerca de la veritat.

persones, cosa que la Griselda compleix a bastament en el
terreny de la professió i en el personal, ja que ha estat i és el
pal de paller d’una família que ha passat etapes difícils.
No he capitalitzat mai ni l’èxit ni la trajectòria de les persones
que han treballat amb mi; només en casos molt concrets
com aquest, trec el poc orgull que tinc i vull manifestar amb
contundència: “Jo la vaig descobrir primer!”. I creieu-me,
n’estic molt satisfet.
Josep Maria Martí Martí
Director de la Cadena SER a Tarragona (1982-1986) i director de
Ràdio Barcelona i Cadena SER Catalunya (1989 – 2002)

I, permeteu-me que recordi a Kapuscinski quan deia que,
si fos possible, els periodistes, a més, haurien de ser bones
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A les cimeres també cal buscar moments de distensió...
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La voz de Bruselas
Griselda es una carcajada cantarina, sorprendente, contagiosa,
caótica y singular. La primera vez que la escuché en su boca,
en alguna reunión distendida con otros amigos, pensé que se
asemejaba al periodismo que realiza esta mujer menuda a la
que conocí a finales de los años 90, cuando me dio el relevo
en la corresponsalía de la SER en Bruselas. Una plaza muy
exigente porque es triple: ante las instituciones comunitarias
–que también son tres: Comisión, Consejo y Parlamento-,
ante la OTAN y ante el propio reino de los belgas, donde casi
nunca pasa nada hasta que pasa.
Venía de Barcelona, donde había ejercido de “perro de presa”
del entonces `molt honorable´ Jordi Pujol. El President debió
soltar más de un suspiro de alivio al saber que se libraba de
una periodista que no suelta una información hasta que la ha
exprimido como un limón. Hasta que no queda una gota de
duda. Debió llegar advertido Carles Puigdemont porque él y
su equipo, me consta, han querido mantener las distancias con
esta catalana de Tarragona capaz de arrancarse por sevillanas.
Su constancia y dedicación han sido sus grandes aliadas en
el brillante trabajo que realiza en la Unión Europea, donde
los recovecos burocráticos, organizativos, legales y hasta
lingüísticos son tan numerosos como complejos. Cualquiera

que acometa la información comunitaria debe hacerlo como el
que se enfrenta a un complicado juego de rol en el que muchas
veces el periodista no sólo debe descifrar las incógnitas y
desarrollo de la partida sino averiguar cuál es su propio papel,
en ocasiones más activo y determinante que el de los aparentes
protagonistas.
Griselda Pastor Llopart ha conseguido, además, ejecutar un
periodismo radiofónico virtuoso que es puro dinamismo. Es
la única periodista capaz de rectificar en el primer párrafo de
una crónica al conductor que le acaba de dar paso con una
afirmación informativa e incluso sacar una conclusión clara de
varios presupuestos contradictorios.
Pero sobretodo, en estos 20 años que cumple como
corresponsal comunitaria, Gris se ha convertido en una voz
reconocida y reconocible de la radiodifusión española. Esa
carcajada cantarina se transforma en una voz que es capaz de
envolverte y entusiasmarte por una Unión Europea que pocos
como ella saben divulgar y sostener.
José Mª Patiño
Periodista Cadena SER
Excorresponsal en Bruselas y París
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Griselda Pastor entrevistada a diferents mitjans internacionals

Griselda, nôtre ‘pasionaria’ souriante
Si vous la cherchez dans la salle de presse de la Commission
européenne, sachez qu’elle s’assoit au balcon, à droite. Dans
le hall du Conseil une nuit de sommet européen, vous la
trouverez au troisième rang à gauche, face à l’écran géant où
s’affiche le ballet des dirigeants. D’ailleurs, quand vous aurez
rangé vos affaires, épuisé(e) au petit matin, Griselda y sera
encore, souriante et pimpante, vous apostrophant pour savoir
si tout s’est bien passé. Et si jamais vous ne la trouvez pas,
fermez les yeux, forcément son inimitable rire en cascade vous
aidera à la localiser.
A Bruxelles, le media radio joue parfois les modestes, coincé
entre les incontournables agences, les titres prestigieux de
la presse écrite et la télé qui fait rêver les politiques. Mais
personne ne pourrait ignorer Griselda! Combien de fois ai-je
entendu cette voix lancer fermement: « C’est Griselda Pastor
de la radio espagnole la SER», en préambule à une question
formulée en français impeccable, quand l’anglais souvent
domine les interpellations des confrères. Commissaires,
parlementaires, porte-paroles, tous ont pris sa mesure. Tant
qu’elle n’aura pas saisi ce qu’ils avancent, elle ne les lâchera
pas. Gare à eux si le discours transige, louvoie, s’ils oublient les
laissés-pour-compte, les fragiles, les gens quoi.
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Ses collègues, eux, retiendront plutôt sa gaité, son dévouement,
et sa passion communicative pour l’Europe. Griselda nous
a représentés infatigablement au sein de l’Association de la
Presse Internationale. Je me souviens aussi de cette période
des attentats de mars 2016, quand l’attente nous immobilisait
tous dans le froid devant un cordon de police à Forest: elle va
acheter des paires de chaussettes pour nos mains glacées. Le
correspondant d’une grande télévision française s’en souvient
encore. Si votre magnétophone cale, Griselda vous donnera
son enregistrement. Si vous ne comprenez rien à la crise
catalane, elle vous expliquera inlassablement. Au pire, elle
s’interrompra quelques instants, le temps d’un direct semiimprovisé sur son antenne, et reprendra aussi sec, comme si
de rien n’était. Avec sa force de conviction, nôtre inflexible
Catalane a même réussi à entrainer des journalistes carnivores
au restaurant végétarien.
C’est simple: sans Griselda, notre Bruxelles perdrait de sa
saveur!
Isabelle Ory
Europe 1 et radiotélévision suisse RTS

Qu’est-ce qui fait une grande journaliste?
Je suis journaliste: écrire des hommages n’est donc pas
vraiment ma spécialité. Mais est-il possible d’exercer un travail
critique sur un sujet – on parle bien ici d’un sujet – avec lequel
on a un lien personnel et partisan? (Car oui, je le confesse:
j’adore Griselda Pastor Llopart, que j’ai la chance de compter
parmi mes amies.) La réponse à la question est très simple: il
est beaucoup plus facile de prétendre à une certaine objectivité
quand le sujet présente des qualités dont le nombre dépasse de
loin les défauts.
Qu’est-ce qui fait une grande journaliste? Certainement pas la
grande taille, c’est sûr…
Je m’apprêtais ici à énumérer et expliquer les qualités qui font
une grande journaliste, et que je puis facilement identifier sur
l’exemple de Griselda. J’y reviendrai peut-être plus loin s’il me
reste de la place…

qui nous occupent au quotidien. L’amitié n’empêche pas les
divergences, et nous nous opposons souvent avec Griselda, sur
nos perceptions respectives des événements que nous sommes
amenés à traiter, ou tout simplement sur nos opinions.
C’est cependant au creux de nos divergences, lorsque nous
nous poussons mutuellement le plus loin dans nos positions
partisanes, que je suis le plus impressionné par cette double
qualité journalistique ultime qui habite Griselda: l’instinct
et la capacité d’analyse pour identifier ce qui, parfois au-delà
des apparences et des constructions rationnelles, constitue
le centre de gravité d’un événement, ou de l’action de ses
protagonistes. Même dans les opinions radicales de Griselda ce n’est pas systématique, mais cela arrive! - il y a toujours une
fulgurante analytique qui impose la réflexion.

Mais je partirai d’un autre point de départ, d’un fait récurrent
auquel je pense toujours lorsque je pense à mon compagnonnage

Qu’est-ce qui fait encore une grande journaliste? Le sens de
l’info, l’esprit de contradiction, l’audace et… la petite taille,
qui permet de toujours se faufiler pour être aux premières
loges de l’événement!

professionnel avec Griselda: nous rions beaucoup; mais nous
nous disputons aussi beaucoup. Pas sur des questions privées
ou philosophiques, mais bien sur les questions d’actualité

Jurek Kuczkiewicz
Chef International, Le Soir
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“Because we are crazy”
The first time I met Griselda was many years ago in the
Netherlands, during an election campaign. Amsterdam,
probably. She was talking to people on the street, interacting
with them like if she had spoken Dutch, except that she
didn’t speak Dutch, but this is not a problem for Griselda.
Meanwhile she received calls from her radio station - one
every twenty or thirty minutes, on average - and would go
on the air almost without interrupting the conversation, but
is also not a problem for Griselda.
I discovered later how a familiar voice she was and probably
still is with nearly every Taxi driver in Barcelona and beyond.
And not only the Taxi drivers, I’m sure. But she is at least as
a familiar face for anybody in the EU bubble as it is to the
listeners in Spain. And that is true for politicians, journalists,
and the big wide world of the Press officers.
One of my funniest recollections dates back from the long and
troubled days of the Greek euro crisis, when many of us spent
more than one night sleeping on the bright yellow couches
of the Press room (which are now long gone) in the Justus
Lipsius, the Council headquarter, waiting for the leaders to
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descend from the high floors and brief us on whatever they had
decided (if anything) so we could write our story, go home,
take a shower and finish our sleep in a proper bed.During one
of those press conferences Griselda asked Jean-Claude Juncker
– whom at the time was president of the Eurogroup - why was
it necessary to convey meetings in the evening that lasted until
3 am or later and then start again with another meeting at 8
in the morning. To that Juncker replied, in his characteristic
dead-cold tone: “Because we are crazy”. She tried her luck a
follow up (Griselda hardly misses the chances of a follow up,
if available) saying “Seriously, is there an explanation”. But
Juncker wasn’t moved: “Craziness is an irrational state that, by
definition, cannot be explained”. I still have that soundbite in
my archive, and it still makes me smile when I play it.
I’m glad Griselda’s long careers and endless days (and nights)
at the heart of the EU are finally being acknowledged by an
award. She is clear, direct and straight to the point. Just like
good radio should always be.
Tomas Miglierina
RSI, Switzerland

Griselda et les trois B: Souvenirs de
Biarritz, Bruxelles et Barcelone
Il est de bonne coutume, en politique européenne, d´invoquer l’esprit de la
ville dans laquelle se déroulent d´importantes réunions. Ce n’était personne
d’autre que l’actuel commissaire européen Pierre Moscovici qui, à la mi-octobre de l’an 2000, alors ministre français des affaires européennes, se prêta
à cet exercice.
Nous nous trouvions, tout comme lui, à quelques centaines de mètres de
l’Atlantique. C’était à l’occasion d’un sommet informel des chefs d’états
et de gouvernement des -à ce moment-là– 15 pays membres de l’Union
Européenne. C’est là que «Mosco» conjura “l’esprit de Biarritz”. Malheureusement, le “message de Biarritz” qui sortait de la réunion était de mauvais augure pour les négociations deux mois plus tard à Nice. On abaissa la barre de
l’ambition pour la réforme des traités, tout en postulant que l’Union devait
être prête à accueillir une dizaine de nouveaux états membres de l’Europe
centrale et orientale ainsi que Chypre et Malte.
Tout cela fut la «grande politique» à Biarritz. Pour moi, “l’esprit” et “le message” restés dans ma mémoire de ce passage par la station balnéaire, c´est une
des rencontres avec une collègue espagnole. Non loin de la frontière espagnole – ou, pour être plus précis, avec une collègue catalane… à quelques
encablures du pays basque espagnol. Il faisait un temps à ne pas mettre un
chien dehors – plutôt des journalistes. Et c’est comme cela que Griselda et
moi nous nous sommes retrouvés tout à coup devant une sorte d’abri improvisé - pleine de boue landaise et en plein marasme européen.
Je ne vous surprendrai pas en vous disant que, Griselda, face à ces défis ingé-

Et j’adore lorsqu’elle parle de sa terre natale, la Catalogne.
A propos de Catalogne et Barcelone. Nous y étions, parmi des centaines de
journalistes pour un sommet informel européen, au printemps 2002. C´est
à cette occasion que les chefs d’états et de gouvernement avaient eu la bonne
idée de promouvoir la connaissance de deux langues étrangères – bonne idée
recyclée par la Commission Européenne actuelle au mois de février 2018.
Comme Griselda ne manie peu l’Allemand et moi ni l’Espagnol et encore
moins le Catalan, on s’en tient tout simplement à la langue de Molière -revue et améliorée par les soins de Griselda. Oui, aujourd’hui il peut parfois
m’arriver que je me surprenne à parler des présidences suédoises, slovènes,
slovaques et même espagnoles. Mis à part cela et la passion partagée pour
notre métier, je voudrais relever trois points spécifiques pour lesquels je reste
particulièrement reconnaissant envers Griselda:
1. Une adresse d’une excellente auberge près des Ramblas.
2. Le fait que, il y a une dizaine d’années, la violoniste Núria assise à côté de moi
lors d’un vol nocturne vers Barcelona, retardé à cause de la neige à Bruxelles,
connaissait –naturellement– Griselda. Résultat: le lendemain une représentation d’un opéra de Verdi au Palau de la Música, avec Núria au violon.
3. Une recommandation d’un café grec à Bruxelles qui sert d’excellents cafés
italiens.
Tout cela, c’est l’Europe et une de ses citoyennes européennes qui est beaucoup plus qu’une journaliste respectée: Griselda.

rables, tant au niveau européen que basque, n’avait qu’une réponse appropriée : son sourire légendaire qui ne la quitte que très rarement. Ah, oui, il
nous arrive également et jusqu’à ce jour de parler de journalisme, des folies
des uns et des autres, et dans le cadre des liens soudés au sein de l’Association
de la Presse Internationale (API), des déboires des correspondants européens.

Michael Stabenow
Frankfuter Allgemeine Zeitung
Ancien Président de l’Association de la Presse Internationale
de Bruxelles (l’API/IPA)
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Homage to Griselda - “La fax qui rit”
Even in a press room crowded with 1,000 journalists, you
never need to look for Griselda. Her unique laugh pierces the
air like a fax machine on steroids. She is the “Duracell bunny”
of the European Union press corps - still brimming with as
much energy, curiosity, conviviality and good humor as when
I first met her 17 years ago.
Griselda cares deeply about Europe but never lets her
commitment get in the way of thorough reporting or
penetrating questioning. Her strong social conscience means
she is always alive to the way policy decisions affect ordinary
people’s lives.
Griselda is always on. Her conscientiousness is legendary.
Many a dinner party has been interrupted long enough for
her to file yet another quick piece for the latest bulletin before
getting back to the party. If she were paid overtime, it would
bankrupt her employer. Yet somehow she finds the time to
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care for her parents back in Tarragona, and to be a generous
hostess and a dependable, thoughtful friend.
Although she toils alone for Cadena SER in Brussels, she is
the ultimate team player, always willing to share information
and insights with colleagues. Her advocacy on behalf of
the Brussels press corps is impressive. She takes the time to
explain the complexities of Spanish and Catalan politics to
the uninitiated, as if it were part of her public service. And
she is fastidious about fairness, accuracy and balance in her
reporting, as her coverage of the EU’s and Belgium’s response
to the Catalan crisis has illustrated.
As the French say: “Chapeau, l’artiste!”
Paul Taylor
Contributing Editor, POLITICO
Former European Affairs Editor for Reuters (2001-2016)

Europeísta incansable e inquisitiva
Griselda Pastor Llopart personifica todo aquello que define a un
buen periodista. Griselda se distingue por su carácter inquisitivo,
independiente, por buscar el porqué real de las cosas sin dejarse
manipular, por ir más allá del comunicado y la declaración oficial,
por resaltar las cuestiones y los temas que se quieren ocultar, por
explicar las consecuencias para el ciudadano de las decisiones y la
legislación que se adoptan y de las que se dejan sin adoptar. Su
etapa en la información política nacional le enseñó a no dejarse
deslumbrar por las grandes declaraciones de los políticos.
Incansable, perseverante e inasequible al desaliento, Griselda
no acepta un “no” por respuesta cuando busca información,
detalles o explicaciones, y cuando una puerta se le cierra
busca otra hasta disponer del máximo de detalles posibles.
Y lo mismo ocurre con los temas: cuando considera que el
enfoque que se quiere dar en la radio a sus informaciones no
es el correcto, no duda en insistir para que se corrija; o cuando
estima que una noticia es importante batalla hasta encontrar
un hueco en la parrilla, aunque a veces tenga que ser un
boletín de madrugada.
Griselda es una europeísta convencida, pese a que durante
estas dos décadas como corresponsal en Bruselas ha podido

descubrir en directo el lado oscuro de las instituciones de la
Unión Europea (UE) y sus dirigentes, su autocomplacencia
y su alergia a la crítica. Precisamente por ser una ferviente
europeísta, Griselda considera un deber ser crítica con lo que va
mal en la UE, porque esos errores de las instituciones europeas,
de los gobiernos y de los partidos políticos ponen en peligro
el proyecto de integración europea, esencial para preservar
las libertades, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos
del continente. Griselda ya hablaba del déficit democrático
de la UE mientras muchos defendían ciegamente todas las
decisiones en nombre de un europeísmo malentendido.
Gran amiga de sus amigos y también de quienes no lo
son, Griselda siempre tiene tiempo para los demás y está
predispuesta a ayudar a quien lo necesite. Generosa anfitriona
y ávida lectora, le gusta reflexionar y debatir con amigos y
compañeros, no sólo sobre los temas de actualidad, sino
también sobre todas aquellas cosas que hacen que la vida
merezca la pena.
Eliseo Oliveras
Analista sobre Asuntos Europeos en El Periódico de Catalunya y
corresponsal durante dos décadas en Bruselas
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Griselda Pastor, la periodista fiable
Saps que hi ha la Griselda al despatx per la seva inconfusible
manera de riure. Així la vaig conèixer a Brussel·les, sentintla riure només arribar en aquella redacció compartida amb
els companys Bernardo, Ana, Ricardo, Mercedes i Ani. Uns
temps d’eterna enyorança. Vàrem congeniar de seguida.
Amb la Griselda he compartit moltes hores de treball, moltes
cimeres, reunions, viatges i mil peripècies per una llarga
llista de ciutats impossibles d’oblidar. He vist de molt a prop
com fa la feina. La Griselda és una periodista que més que
treballar, milita en el periodisme amb un extremat sentit de
la responsabilitat. Ho vol comprovar tot. Manté una mirada
intel·ligent sobre els conflictes i sempre té molt en compte a
les persones i els aspectes humans i socials dels esdeveniments.
Això fa que la Griselda sigui sobretot una periodista fiable.
Capta en qüestió de segons, els assumptes més enrevessats i en
un tres i no res fa la notícia.
La Griselda s’ ha convertit en una de les millors coneixedores
del complicat món del triangle comunitari Brussel·les Luxemburg - Estrasburg. Sap de veritat el que està passant
perquè amb el seu merescut prestigi professional ha aconseguit
tenir els millors contactes. No para fins que troba el paper
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que necessita, l’estudia, pregunta insistentment als experts i
a tots els que li mereixen confiança i quan ho té clar, directe
al micròfon. És una periodista que respecten els diputats, els
comissaris i els alts funcionaris. Al mateix temps té un gran
reconeixement professional entre el periodistes francesos,
italians, alemanys, anglesos, holandesos i per descomptat del
nostre país. A la sala de premsa és tota una autoritat.
Sempre està de guàrdia. No sé quan dorm. A les 6 del matí ja
es pot sentir la veu de la Griselda a les primeres notícies a la
SER. I si hi ha cimera, Consell o qualsevol cosa important,
cada hora aporta les últimes novetats. Això a Brussel·les pot
ser més o menys fàcil. Però la Griselda fa el mateix quan està
de maniobres, que és molt sovint. Equipada, amb la seva
emissora a l’esquena, com una vietnamita à la europea, sempre
està a punt des de qualsevol ciutat del continent per fer un
dels seus butlletins.
Coneix a tothom, la coneix tothom i tothom l’estima.
Andreu Missé
Director d’Alternativas Económicas
Corresponsal d’El País a Brussel·les (2005 – 2012)

Tiemblo por ti, Griselda
Griselda, queridísima, me escribe Teresa Turiera para comentarme

Siempre admiré la tenacidad, la constancia, la presencia en el

que te han dado el premio Ernest Udina por tu trayectoria

lugar de la noticia de los periodistas de la radio, esclavos gozosos

europeísta. ¡Felicidades! Qué gran ocasión para recordar viejos

de la inmediatez y del directo. Nosotros, los plumillas, solíamos

tiempos en Bruselas. Todavía te veo llegar al viejo pero luminoso

llegar un poco más tarde: teníamos más tiempo. Ya no. Ahora se

despacho de la rue Franklin. Aterrizaste bien avanzados ya los

escribe al momento, sin que importe mucho lo que pasa porque

años 90 (¿1998, quizás…?) para sustituir al gran Chema Patiño.

a menudo no sabemos lo que pasa. Es la cruz de los avances de la

Y parece mentira que aún sigas allí, veinte años después. Con

técnica, aunque esa moneda también tiene una cara.

Patiño coincidíais en la cabellera abundante, la pasión por la
radio y la obstinación en querer tener razón a pesar de que casi
siempre la tenía yo

.

Eras, y supongo que lo sigues siendo, la gran campeona de las
causas perdidas, la defensora impertérrita de todas las minorías,
tuvieran o no razón. Siempre defendiendo a los países pequeños
frente a los grandes, a los pobres frente a los ricos, a los
inmigrantes, a los extranjeros, a los perseguidos, a los diferentes.
Tus convicciones estaban a menudo por encima de la realidad.
¿Te acuerdas del día en que te envié a la mierda porque siempre te

Siempre pensabas que tu tema era el más importante del día,
aunque no siempre lo era. Pero contabas las cosas como las veías,
sin miedo ni al poder ni a las jefaturas. No había ministro que te
impresionara ni portavoz que te torciera el brazo. Malos tiempos
estos para esa lírica periodística. Malos tiempos cuando los medios
deciden de qué hablan y qué dicen en función de sus intereses,
lo mismo económicos que políticos o ideológicos. Siempre pasó
algo de eso, pero no recuerdo nada comparable a lo de ahora.
¿Podrás resistirlo? Espero que sí, pero tiemblo por ti, Griselda.
Un petó, Walter.

cedía el paso y tú te enfadabas? Tomabas por galantería machista
lo que no era más que una vieja costumbre que yo aplicaba sin

Walter Oppenheimer

reparar en el género de mi acompañante.

Corresponsal de El País en Londres y excorresponsal en Bruselas
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A dalt: Griselda Pastor amb el seu company, també periodista, Mikael Carpelan.
A baix: A dins o a fora, la Griselda sempre en primera línia!
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A dalt: Buscant la concentració màxima, a la sala de premsa...
A baix: I també en les entrevistes a peu de carrer.
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Una presencia solar en el gris de Bruselas
Griselda Pastor Llopart llegó a Bruselas en 1998, como corresponsal de la Cadena SER ante la UE y la OTAN. Yo había llegado un
año antes, como corresponsal de la BBC, así que pronto nos encontramos en la sala de prensa de la Comisión Europea, en decenas de consejos europeos y en las cumbres de la Alianza Atlántica.

Griselda es también una de las periodistas españolas más activas en la OTAN. Como en la UE, siempre consigue explicar
decisiones o situaciones complejas con palabras sencillas. Sus
crónicas de radio, de no más de 30 o 40 segundos, van directo
a la esencia.

Las instituciones europeas son complejas y serias. Pero lo que
distingue a Griselda son sus preguntas directas –que siempre
son las mejores– y su risa absolutamente inconfundible. También se distingue por su tremenda energía y su capacidad de
trabajo. En cada cumbre, Griselda se queda trabajando hasta
muy tarde, y siempre se va entre los últimos periodistas que
abandonan la sala de prensa ya desierta. ¡Cuántas veces hemos
salido juntas, a las dos o las tres de la mañana! O incluso más
tarde, como sucedió en el legendario Consejo Europeo de Niza,
en el año 2000, uno de los más largos de la historia europea. A
diferencia de muchos periodistas que prefieren quedarse en su
despacho siguiendo la información a través de las agencias de
prensa o en Twitter, Griselda siempre está corriendo, buscando
ella misma las noticias. Aunque sea una de las periodistas con
más experiencia en Bruselas, mantiene siempre una actitud curiosa y activa.

Griselda es un ejemplo para los jóvenes periodistas, y para las
mujeres periodistas interesadas en asuntos de defensa y seguridad. Recientemente ha participado en un encuentro de mujeres periodistas con el Secretario General de la OTAN, Jens
Stoltenberg, para discutir de la evolución de la Alianza frente
a las amenazas como el terrorismo y las acciones agresivas de
Rusia.
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Griselda no es solo una compañera, sino una gran amiga. Es
una presencia solar en el gris de Bruselas.
Oana Lungescu
Portavoz de la OTAN
Ex-corresponsal de la BBC en Londres, Bruselas y Berlín

Sempre es troba algún racó silenciós per entrar en directe…
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Europa propera i comprensible
Què és la Unió Europea, quines són les seves institucions, quin
rol juguen? Què fan els Estats que la composen? Quins jocs
polítics i quines correlacions de poder s’hi donen? Hem de
saber respondre aquestes preguntes, com ho fem a preguntes
equivalents sobre els altres marcs polítics i institucionals als
quals pertanyem que, admetem-ho, tampoc son gens ‘fàcils’ de
comprendre. I tanmateix, són molts els qui diuen no conèixer
Europa (dit així, ‘Europa’, sense més precisió), i molts els qui
afirmen que ‘Europa’ no s’explica, inclosos molts dels qui, per
la seva professió i posició, no haurien de permetre’s tal cosa.
Seguir l’actualitat i informar-se entre tant de soroll s’ha
convertit en un exercici gens senzill, és cert. També ho és que
pocs mitjans estan atents a la Unió Europea, i menys encara
inverteixen en un seguiment professional del que succeeix a
les seves diferents seus. Quan això es dona i la corresponsalia
s’exerceix com ho fa la Griselda Pastor Llopart, la política
europea se’ns torna propera i comprensible.
La Griselda ens informa amb una precisió extraordinària sobre
cada institució, sobre cada actor, inclosos els de cada Estat
quan aquests juguen en clau europea, sobre l’agenda comuna
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i la de cadascun. Ho fa amb la mirada justa, la del compromís
crític que un periodista ha de tenir sobre els marcs polítics de
què ens hem dotat, i això és especialment important respecte
de la UE, del seu futur i del nostre. Coneix molt bé el seu
passat recent i és capaç de saber quins són els fets rellevants,
acostar-nos-els i donar-los-hi sentit. Pot ser dura i molt
punyent, em consta. Ens vam conèixer fa molts anys, i puc
assegurar que mentre vaig ser a les institucions mai no m’ho va
posar fàcil. Per això, i per tantes altres coses que no caben en
aquest curt text, té el meu respecte, la meva admiració i una
amistat que vull que duri per sempre.
‘Europa’ s’explica, sí. Les institucions de la UE -com totess’expliquen, i a més comptem amb informació experta i
contrastada des de Brussel·les per ajudar-nos a interpretar el
que diuen. Entre aquestes fonts, imprescindibles per trobar
les nostres respostes i garantir la deliberació i el control
democràtic, cal comptar, sens dubte, amb la crònica oportuna
de la Griselda Pastor Llopart, periodista. Gràcies, Griselda.
Anna Terrón
Presidenta de Instrategies

Portada del llibre Reporting the EU, editat pel Reuters
Institute, amb la contribució de Griselda Pastor a partir de la
seva experiència com a corresponsal comunitària.
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Griselda Pastor Llopart entrevistada en un programa televisiu.

Griselda Pastor Llopart amb Enrique Serbeto, Romain Clivaz, Alberto
Fernández, Jorge Valero, i Silvia Martínez.

Griselda Pastor Llopart conversant amb el ministre espanyol d’Afers
Exteriors, José Manuel García Margallo, després d’un Consell
Ministerial a Brussel·les.

Griselda Pastor Llopart seguint una conferència de premsa.
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Griselda Pastor Llopart entrevistada al canal de televisió belga La Une.

Griselda Pastor Llopart a l’estació de metro de Schuman, punt
neuràlgic de les institucions europees a Brussel·les.

Griselda Pastor, entrevistant el ministre de Justícia de Bèlgica, Koen
Geens, després dels atemptats terroristes de 2016 a Brussel·les.

No n’hi ha prou d’entrevistar els líders polítics i els portaveus
institucionals. Cal baixar al carrer, al mercat... també a Brussel·les.
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Foto de l’escultura del Premi Ernest Udina 2018 
© Enric Pladevall

“La col·laboració”
És l’obra que dedico a la Griselda Pastor Llopart. Després
d’investigar sobre la seva personalitat, els trets que més em van
atraure van ser la seva generositat, l’amor cap a la seva terra,
Tarragona, i també per l’Art. La primera idea que vaig tenir va ser
fer una rèplica personalitzada d’aquesta obra que tinc a l’Olivar
(Ventalló), a gran escala.
La forma cúbica és un arquetip de la intel·ligència humana.
Aquesta col·labora, dialoga amb una pedra rierenca, sense la qual
el cub perd l’estabilitat. La natura li fa de crossa, de suport. La
generositat i la col·laboració són sinònims.
Així doncs, els tres trets de la personalitat de la Griselda, hi són
presents. Però no d’una manera estricta, o literària. Doncs el
misteri i la seducció són molt més fructífers artísticament que
l’obvietat.
Moltes felicitats Griselda per aquest merescut Premi, i espero que
t’agradi el que he fet, i que el gaudeixis molt anys.
Enric Pladevall, escultor
Maig de 2018

Acta del Premi Ernest Udina a la Trajectòria
Europeista 2018
“Reunit a Barcelona el dia 1 de febrer de 2018 el jurat del Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista i
analitzades les candidatures presentades, es decideix per unanimitat concedir el guardó d’aquest 2018 a la
periodista Griselda Pastor Llopart, corresponsal de la Cadena SER a Brussel·les.
El jurat valora la llarga trajectòria de Griselda Pastor Llopart com a corresponsal de la Cadena SER a Brussel·
les des d’on ha informat dels principals capítols de la història europea, de l’euro a l’ampliació, de la crisi
econòmica a la dels refugiats i del Brexit, entre molts altres.
El jurat vol destacar que des del primer moment, la periodista tarragonina sempre ha posat la mateixa energia i passió a cadascuna de les cròniques que elabora per la Cadena SER així com a les intervencions que fa
a les xarxes socials.
El jurat aprecia especialment l’esforç professional de la Griselda Pastor Llopart i la resta de periodistes que
treballen en el mitjà ràdio a Brussel·les per sintetitzar i explicar l’actualitat europea en pocs segons o minuts
de manera didàctica i entenedora, un repte no sempre a l’abast de tothom.
El jurat vol reconèixer amb el premi d’aquest any la feina de tots els professionals que treballen actualment
a Brussel·les informant de l’actualitat de la UE en unes condicions molt més precàries que fa un temps ja
que les retallades de recursos i plantilles ha fet aprimar el cos de corresponsals catalans a Brussel·les i els ha
abocat, en alguns casos, a situacions laborals intolerables.”

Logo creat exclusivament per a l’APEC i cedit a l’Associació amb motiu del 20è aniversari.
Estudi jaumira★vilaró

Premi “Ernest Udina
a la Trajectòria Europeista”
2006 - Jaume Arias
2007 - Margarita Rivière
2008 - Agence Europe - Marina i Lidia Gazzo
2009 - Andreu Claret
2010 - Cristina Gallach
2011 - Martí Anglada
2012 - Soledad Gallego-Díaz i André Fontaine (Menció Honorífica)
2013 - David Gardner i Col·lectiu Emma (Menció Honorífica)

Griselda Pastor Llopart
Premi «Ernest Udina
a la Trajectòria
Europeista» 2018
2014 - Eliseo Oliveras i Cafè Babel (Menció Honorífica)
2015 - Nick Malkoutzis
2016 - Samuel Aranda i Victoria Ivleva (Menció Honorífica)
2017 - Can Dündar
2018 - Griselda Pastor Llopart

Premi «Ernest Udina a la Trajectòria Europeista»

Amb la col·laboració de:

