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Benvolgut lector,

He passat una vida entretenint-lo, informant-lo i fent-li 

companyia a través de les ones. Sé que molts dels meus 

oients es van decebre quan vaig anunciar la meua jubilació 

anticipada, però un presentador serà sempre un presenta-

dor. L’amor pel món de l’entreteniment i la nostàlgia dels 

vells temps em porten a recollir tot el que he aprés durant 

la meua carrera. En este llibre li transmet, destil·lat en deu 

senzills consells, tot el que ha de saber si vol ser un presen-

tador com cal. Espere que en faça bon ús.

Cordialment,

Zac Zachary





1. Tinga un vocabulari ric

Un professional de la ràdio s’ha de saber expressar amb les 

paraules més correctes i adients. En lloc de “col·lisionar”, 

diga “col·lidir”. No diga “esdrúixola” podent dir “proparoxí-

tona”. En comptes de “safata”, diga “hostessa”.



2. Aprenga a vocalitzar

És important que els oients l’entenguen a la perfecció. Un 

exercici que sempre m’ha anat molt bé ha sigut posar-me 

una copa de vidre a la boca i mastegar-la durant mitja hora. 

M’han hagut de canviar totes les dents diverses vegades, 

però el resultat és immillorable.



3. El micròfon és el seu amic

Si vosté tracta bé al micròfon, el micròfon el tractarà bé 

a vosté. Tinga present que ell ho captarà tot: mantinga la 

distància correcta, cuide’l amb amor, faça-li costat, porte’l 

a sopar.



4. Cuide el seu aspecte

Potser es pensa que, com que no el veuen, pot descuidar la 

seua aparença. Res més allunyat de la realitat: la veu re-

flecteix fins al més mínim detall, des d’una taca a la solapa 

fins un cabell fora de lloc. Una vegada no em vaig ajustar 

bé el nus de la corbata i vaig provocar la combustió espon-

tània de diversos aparells de ràdio arreu dels Estats Units. 

Precaució, per favor.



5. Transmeta credibilitat

Si vosté creu amb fermesa el que està dient, els seus oients 

també ho faran. Jo he passat tots estos anys sense docu-

mentar-me ni una sola vegada i mai ningú ha dubtat del 

que he dit. Recorde que en els meus últims programes vaig 

fer creure al món que havien congelat a Walt Disney.



6. Mostre respecte pels convidats

Encara que li semble el contrari, el seu punt de partida ha 

de ser que tothom és interessant. Tothom té històries per 

contar. No descarte mai la possibilitat que el seu entrevis-

tat puga tindre antecedents penals i la seua conversa des-

encadene l’exclusiva d’un assassinat en massa.



7. Siga perseverant

Encara que se senta sol i la vida el maltracte, mantinga la 

compostura i seguisca lluitant. Esta feina requereix molt 

d’esforç: arribar a l’estudi, llegir el que han escrit els guio-

nistes, seure durant una hora i mitja de programa, aguan-

tar els aplaudiments i l’amor del públic… Un mal de cap dia 

rere dia.



8. Involucre l’audiència

El suport del públic li serà indispensable, tant al programa 

com a la seua vida personal. Al capdavall no tindrà ningú 

més amb qui parlar. Els únics que l’escoltaran seran una 

massa impersonal i el micròfon.



9. Controle l’estrés

Una feina tan exigent pot generar inseguretats i malestar. 

El meu consell és que els ignore. No pense en el temps per-

dut. No pense que no li queda res a la vida. No pense que ho 

ha llençat tot per la borda a canvi d’una existència superfi-

cial. Per què. Per què ho vaig fer.



10. No ho faça

Ature’s ara que està a temps. No cometa els mateixos errors 

que he comés jo. El millor per ser un bon presentador és 

no ser presentador. En lloc d’això podria passar-se un dia 

per ma casa. Prendre un cafenet, parlar dels nostres senti-

ments... No ho sé, ser millor amics per sempre més. Ajuda, 

per favor.
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