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L’amarg adeu de Ricard Ustrell 
a Catalunya Ràdio

ment durant les últimes setmanes. La 
seva voluntat, però, és tornar a po-
sar-se al capdavant del programa 
abans que s’acabi la temporada, el 22 
de juliol. 

“Tota la meva vida, que és curta, 
m’he dedicat a la ràdio. I ara sento 
que l’haig de deixar per poder seguir 
endavant”, diu Ustrell en el missat-
ge, i assenyala que “la situació 
d’aquests últims anys amb l’empre-
sa no hi ha ajudat”, tot i que assegu-
ra que no ha sigut “l’únic condicio-
nant” a l’hora de decidir plegar. El pe-
riodista també afirma que deixant El 
suplement se sent “una mica més lliu-
re”. “La llibertat ens fa ser feliços, 
continuar sent nens. I aquesta deci-
sió passa per això, per comprome-
tre’s amb la vida”, conclou. 

De fet, Ustrell ja fa temps que ha-
via posat sobre la taula la possibilitat 
de deixar de presentar El suplement 
a finals d’aquesta temporada. “Crec 
que s’acabarà”, havia dit a l’ARA al 
desembre, coincidint amb el seu co-
miat del Preguntes freqüents de TV3. 
En aquell moment, però, afirmava 

que volia continuar treballant a Ca-
talunya Ràdio i que estava convençut 
que trobaria “un nou projecte” a 
l’emissora pública. Precisament, la 
tardor de l’any passat va publicar la 
seva primera novel·la, titulada Sen-
se tu i protagonitzada per un jove pe-
riodista que decidia, per sorpresa, 
abandonar la ràdio després d’haver-
hi treballat tota la vida. 

Ustrell tanca aquesta etapa amb 
tres èxits indiscutibles. Al capda-
vant d’El suplement –el programa de 
cap de setmana de Catalunya Rà-
dio– va arribar a aconseguir 
638.000 oients el novembre passat 
i es va convertir en el programa més 
escoltat de tota la història de l’emis-
sora pública. També va triomfar 
amb el programa de debat polític de 
TV3 FAQS: Preguntes freqüents, que 
es va situar com a líder dels dissab-
tes a la nit en cadascuna de les se-
ves emissions. I ho fa fet altre cop, 
recentment, amb les entrevistes te-
levisives de Quatre gats, en què va 
conversar amb Manuel Valls, Alex 
Salmond i Pepe Mujica. 

El locutor deixa ‘El suplement’ després d’una negociació frustrada i enmig d’un clima enrarit

L’arrencada d’any, però, va resul-
tar complicada per al radiofonista. 
Al gener manté una reunió amb el 
president de la CCMA, Brauli Duart, 
que el periodista interpreta com a 
sondeig per dirigir i presentar El ma-
tí de Catalunya Ràdio. Els ecos 
d’aquella reunió causen malestar 
tant a l’equip actual del magazín ma-
tinal com en la direcció de l’emisso-
ra. Aquella via, però, no va prosperar 
i es va tancar definitivament quan 
Duart va deixar les funcions de pre-
sident del consell de govern per as-
sumir la responsabilitat de secreta-
ri general al departament d’Interior. 
La resta de membres, posterior-
ment, van traslladar a Mònica Terri-
bas que no hi havia cap oposició en el 
consell perquè ella seguís al capda-
vant del magazín matinal. 

Cal sumar-hi, a més, un parell 
d’onades de l’Estudi General de Mit-
jans (EGM) en les quals El suplement 
quedava al darrere del Via lliure de 
RAC1. Tot i així, les últimes dades, 
publicades la setmana passada, indi-
caven que el programa pujava res-

Ricard Ustrell no tornarà a presentar 
El suplement la temporada que ve. El 
periodista, que negociava aquests di-
es amb la direcció de l’emissora la se-
va continuïtat, ha decidit abandonar 
el programa que ha conduït durant 
les tres últimes temporades i, de fet, 
tampoc no seguirà a Catalunya Rà-
dio, on treballa des del 2009. La se-
va intenció és iniciar un nou projec-
te de cara a la temporada vinent, tot 
i que no estaria vinculat a la ràdio. 
Ustrell, de 27 anys, es va posar per 
primer cop davant dels micròfons 
quan en tenia 13, i des de llavors no 
els havia abandonat. 

En un missatge que va fer arribar 
als col·laboradors del programa ahir, 
Ustrell explica que necessita “un any 
de calma” per “agafar aire”. La deci-
sió d’abandonar la ràdio arriba en un 
moment de crisi personal que l’ha 
portat fins i tot a agafar la baixa, fet 
que li ha impedit presentar El suple-
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Ustrell treballava a Catalunya Ràdio des del 2009, on va ingressar quan tenia 19 anys. MARC ROVIRA 

Política  
La tensió entre 
la presidència 
de la CCMA i la 
direcció de la 
ràdio ha sigut 
un factor clau

Conflicte  
Ustrell volia fer 
una hora més i 
augmentar el 
pressupost de 
600.000 a 
800.000 euros

Mèdia


