BIOGRAFIA
ROSA MARIA CALAF

Rosa Maria Calaf (Barcelona, 1945) podem dir que és la degana dels corresponsals de TVE. Amb
38 anys d’exercici, destaca sobretot per la qualitat, la continuïtat i la transcendència de la seva tasca,
i per la rellevància de les corresponsalies que ha ocupat.

Concretament, la de Nova York per a Estats Units i Canadà (1983-1987), va encetar la de Moscou
per a la Unió Soviètica (1987-89), on va repetir durant el període 1996-1999 com a corresponsal per
a Rússia; va reestructurar la de Buenos Aires per a Amèrica del Sud (1989-1993); va treballar a
Roma per a Itàlia i el Vaticà (1993-1996), i a Viena (1996) per als països de l’Est-Balcans. Més
recentment ha cobert l’activitat diària des de Hong Kong per a Àsia-Pacífic (1999-2007).
Actualment, des de Pequín informa sobre la Xina i Àsia-Pacífic.

Dins del seu currículum professional destaca també el seu pas per Televisió de Catalunya durant la
seva etapa fundacional, on va ser directora de programació i de producció l’any 1983, just abans
d’iniciar la seva exitosa i dilatada carrera com a corresponsal de TVE a l’estranger. Amb
anterioritat, i des del seu ingrés a Radiotelevisió Espanyola el 1970, havia treballat com a periodista
radiofònica i a partir de 1976 havia col·laborat amb magazines i programes com ara 300 millones,
cosa que li va permetre viatjar per tota Amèrica Llatina.

L’actual destinació de Rosa Maria Calaf, la corresponsalia de Pequín, denota la confiança
dipositada en ella per l’actual direcció de TVE, ja que la zona de Xina i l’extrem orient es pot
considerar una de les més complexes i convulses, una regió emergent que reclama la seva posició
de centralitat en el nou mapa geopolític del segle XXI. De fet la regió assignada a Rosa Maria Calaf
inclou des de Pakistan fins a Nova Zelanda, una zona d’una enorme amplitud que l’obliga a viatjar
contínuament per afrontar la simultaneïtat d’esdeveniments que tenen lloc en punts diversos, amb la
consegüent necessitat d’una adequada jerarquització informativa.

Al llarg de la seva trajectòria professional ha rebut nombrosos premis:

- Llaç de Dama de l’Ordre del Mèrit Civil (1993)
- Premi Ondas 2001 a la millor tasca professional.
- Micrófono de Plata Especial 2001 de l’Associació de Professionals de Ràdio i Televisió.

- Ábaco de Oro-Español del Año per la cobertura informativa del SARS de la Cambra de
Comerç d’Espanya a Hong Kong.
- Ofici de Periodista 2003 del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
- Premi Protagonistas 2004 TV - Onda Cero.
- Premi Ana Tutor 2005.
- Premi Casa Asia 2005 per la cobertura informativa del tsunami.
- Premi Club Internacional de Premsa 2006 a la millor tasca periodística a l’estranger.
- Premi Etnosur 2006 (Jaén) per la tasca en favor de la diversitat.
- Premi Club de las 25 2007 (Madrid) a la trajectòria professional.
- Premi Ciudad de Frías 2007 (Burgos) pel reportatge Encuentro en Vanuatu.
- Women Together Award 2007 (Nacions Unides, Nova York) per la trajectòria professional en
favor dels objectius del mil·leni.
- XXIII Premi de periodisme Cirilo Rodríguez 2007 de l’Associació de la Premsa de Segòvia al
millor treball de corresponsals i enviats especials a l’estranger.
- Premi de la Federación de Mujeres Progresistas 2007 per la seva tasca en favor de la igualtat.
- Premi Tota una Vida 2007 atorgat per l’Acadèmia de la Televisió d’Espanya.

Recentment s’ha creat un premi que porta el seu nom: el Premi Rosa Maria Calaf d’Investigació
Social, que organitza l’ajuntament d’Alcalá la Real (Jaén), Alcalá Grupo Editorial, Fundación
Cruzcampo i la Universidad de Jaén i que ja va per la seva segona edició. L’objectiu d’aquest
guardó és fomentar la recerca sobre els grans problemes que afronta el món del segle XXI: medi
ambient, migracions, terrorisme, fam, conflictes armats, violència, antropologia urbana, moviments
socials, mestissatge, solidaritat, etcètera.

