
Falam que a Rádio dá emprego a pessoas
feias com vozes bonitas. Há mais de 120
anos. Não é tão velha como o papel, mas
gasta menos e tem o dom da longevidade.
Os jornais vão ficar apenas para os
incondicionais, como o vinil. A televisão
está em mutação constante. E a Rádio vai
estar sempre aqui para contar como.

Coitada, esteve para morrer várias vezes,
mas as notícias eram nitidamente
exageradas. Nem o video killed the radio
star. Os últimos estudos afirmam que a
Rádio continua a ter mais audiência do que
qualquer outro meio. Pelo menos nos
Estados Unidos. Aliás, um estudo recente
da Nielsen demonstra que a Rádio cresceu
com o teletrabalho. 

Com a ajuda das novas tecnologias e dos
novos suportes, quem a para? Nada nem
ninguém. Seja por satélite ou podcast, seja
em streaming no smartphone ou no tablet.
E não é que os ouvintes não querem
apenas música?! Quase metade, afirma o
mesmo estudo, ouve notícias ou
programas de atualidades enquanto
trabalha. 
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Estas pessoas ‘feias’ que trabalham na
telefonia são levadas da breca. Têm um
bichinho que lhes rói a alma mas nunca
desistem da paixão. O mundo tem
assistido a uma crescente ‘emancipação’
dos ditos deficientes. Agora começa a
crescer o conceito de corpo saudável. A
seguir há-de acontecer a emancipação dos
“feios”.

As pessoas feias fazem uma telefonia tão
bonita. Fazem companhia. Pena que o
jornalismo na rádio fique sentado. Os
ouvintes merecem os olhos dos
repórteres. A rádio até tornou realidade
algo que ainda é ficção. A rádio invadiu a
Terra com marcianos. A minha telefonia
reinventou o amor com as palavras do
poema de Daniel Faria. «Um homem e
uma mulher, um cartaz de denúncia,
colado em todas as esquinas da cidade. A
rádio já falou».

A rádio vai continuar a falar. E quem não
vê as caras feias, vê os corações. Não
vemos, não conhecemos as vozes bonitas,
imaginamos. Vemos aquilo que a telefonia
fala. Confiamos.
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