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pecte al juliol de l’any anterior fins a 
situar-se en 380.000 oients cada dis-
sabte i 308.000 els diumenges. 

Aquests factors van acabar d’enra-
rir la relació d’Ustrell amb la direcció 
de Catalunya Ràdio. Les distàncies 
amb Saül Gordillo, però, arrenquen 
d’abans i van ser de seguida públiques. 
En una tertúlia en antena amb el 
col·laborador Sergi Pàmies, fa gairebé 
dos anys, va deixar anar un missatge 
prou eloqüent: “Pot passar que el di-
rector no et saludi en dos mesos i 
mig”. Fa poc, el periodista es queixa-
va que s’hagués deixat fora el seu 
equip en un tuit enviat per la CCMA 
que incloïa una foto commemorati-
va dels 35 anys de Catalunya Ràdio: 
“El dia de la foto devíem tenir la grip, 
però ens en sentim part”, ironitzava. 

La tibantor amb Gordillo –que és 
un dels noms que sona amb més for-
ça per ser el nou president de la 
CCMA– es va poder intuir també en 
una entrevista del directiu amb 
l’Agència Catalana de Notícies 
(ACN). Allà, el periodista expressava 
la seva voluntat perquè continuessin 
determinats programes, entre els 
quals va esmentar El matí de Cata-
lunya Ràdio  –amb Mònica Terribas–
, Popap, Estat de Gràcia, Tot costa, 
Catalunya migdia –amb Òscar Fer-
nández i Empar Moliner– o Alguna 
pregunta més? No citava, en canvi, El 
suplement, la qual cosa va fer pensar 
a Ustrell que ni tan sols tenia garan-
tida la continuïtat al magazín. 

Per entendre tot el context, cal te-
nir present també que els últims dos 
anys les relacions entre la direcció de 
Catalunya Ràdio i la presidència de 

la Corporació han sigut més que ten-
ses. En dues ocasions, les propostes 
de Gordillo per a la graella –Albert 
Om i Cristina Puig– van topar amb el 
consell presidit per Duart, que les va 
tombar argüint motius econòmics o 
administratius. 

El fet que Ustrell negociés part del 
seu contracte directament amb el 
consell de govern –quan va millorar 
de 400.000 a 600.000 euros el que 
rebia la seva productora– va escalfar 
més la relació amb Gordillo, que ho 
entenia com una desautorització. A 
més, Ustrell va entendre que Duart 
donava llum verda perquè elaborés 
una proposta de graella sencera per 
a l’emissora, la qual cosa es va viure 
com a un nou desafiament a l’actual 
direcció, en tant que des de la presi-
dència de l’ens no es va tallar d’arrel 
l’enrariment del clima que suposa-
va tenir un locutor de la casa elabo-
rant aquella graella alternativa. El 
periodista va arribar a reunir-se amb 
unes quantes estrelles de la compe-
tència per sondejar la seva incorpo-
ració a la ràdio pública. En aquesta 
guerra soterrada entre un càrrec 
proposat per Convergència (Duart) i 
un altre a instàncies d’Esquerra 
(Gordillo), Ustrell es va situar en un 
foc creuat del qual no n’ha sortit in-
demne, sobretot quan la correlació 
de forces ha canviat dràsticament 
aquesta primavera. 

Una negociació complicada 
Al clima enrarit s’hi va afegir una 
negociació per a la renovació també 
atípica. Des de la direcció de Catalu-
nya Ràdio es va traslladar a Ustrell 
la voluntat de mantenir el progra-
ma, amb les mateixes condicions i 
per a una temporada més, seguint el 
criteri aplicat a la resta de la graella. 
Però la proposta que va arribar a la 
Corporació comportava un incre-
ment de cost dels 600.000 als 
800.000 euros anuals (750.000 més 
una prima de 50.000) i era per tres 
anys de durada. L’augment es jus-
tificava perquè volia allargar el pro-
grama una hora, fins a les dues del 
migdia, on actualment hi ha els pro-
grames El divan (dissabte) i Mans 
(diumenge). Aquesta hora extra 
hauria servir, presumiblement, per 
millorar les dades de l’EGM (que és 
acumulatiu) de cara a recuperar el 
lideratge. 

A la comissió de valoració de pro-
jectes, celebrada divendres passat, 
es va refusar aquesta proposta i es va 
acordar traslladar que es volia reno-
var el programa, amb el mateix pres-
supost i per a un any més. Aquest di-
marts va arribar una nova proposta, 
en aquest cas de 660.000 euros i sen-
se hora addicional. La vicepresiden-
ta Núria Llorach –que exerceix fun-
cions de presidenta– va refermar, 
davant de diversos membres del 
consell de direcció de la Corporació, 
que només aprovaria l’expedient 
amb el pressupost original. Dime-
cres a la nit Ustrell comunicava al 
cap de programes de l’emissora, 
Santi Faro, que havia decidit aban-
donar el programa. L’endemà al ma-
tí ho feia públic.e

Un estiu sense 
‘El suplement’

A diferència dels últims anys, 
El suplement no formarà part 
de la graella d’estiu que Cata-
lunya Ràdio posarà en marxa 
a finals d’aquest mes. El di-
rector de l’emissora, Saül 
Gordillo, ho va anunciar l’1 de 
juny al Parlament i va atribu-
ir la decisió a la situació eco-
nòmica de la Corporació, que 
ha obligat a confeccionar la 
graella d’estiu de la ràdio pú-
blica amb un terç del pressu-
post que s’hi havia destinat 
l’any passat. El suplement, 
produït externament per la 
productora de Ricard Ustrell 
–La Manchester Radiofòni-
ca–, serà substituït durant el 
període estiuenc per Interfe-
rències, un espai de producció 
pròpia conduït per Montse 
Virgili. Els dos últims anys la 
versió estiuenca del magazín 
de cap de setmana havia que-
dat en mans de Roger Escapa, 
que aquesta vegada assumirà 
El matí de Catalunya Ràdio.

‘La Maleta de Portbou’ arriba 
als 5 anys i 30 números

rigir-se als presents dos dels au-
tors de l’última edició de la re-
vista. El biòleg evolutiu Tomàs 
Marquès va animar el conjunt 
de la societat a fer-se seva la ci-
ència, i la crítica i comissària Gi-
sela Chillida va traçar la conti-
nuïtat entre art industrial i art 
tecnològic. Del punt de creu al 
píxel. Després, entre la xafogor 
minvant de l’aperitiu, tenien 
lloc converses sobre espiritua-
litat, amb Daniel Gamper; sobre 
Orwell, amb Miquel Berga; so-
bre Rússia i el periodisme, amb 
Monika Zgustova, o amb Lore-
na Fuster sobre les traces que la 
relació amb Turquia i Alemanya 
ha deixat en la pell d’una Grè-
cia sempre més calorosa encara. 

La seva presència, i la d’altres 
–Carles Guerra, Josep Maria 
Martí Font, Antón Costas, Mari-
na Subirats–, reproduïa la voca-
ció interdisciplinària que anima 
la publicació. Poc abans, però, en 
l’últim parlament de la tarda, el 
tinent d’alcalde Gerardo Pisare-
llo havia cridat a recordar que el 
caràcter benjaminià, és a dir, 
transfronterer, de la jornada era 
doble. Se celebrava La Maleta, els 
seus 30 números, el seu trànsit 
entre les línies de vegades artifi-
cials entre les províncies de la 

cultura, però també que una 
seixantena de refugiats, cre-

uant com Walter Benjamin 
les línies artificials de les 
fronteres per fugir de la 
barbàrie, acabaven d’ar-
ribar no gaire lluny 
d’allà, al port de Barcelo-
na, amb l’Open Arms. En 

un món de fenòmens des-
bocats que malda per en-

tendre’s a si mateix cal cele-
brar que les publicacions que 

ens hi ajuden es consoliden i con-
formen comunitats cada cop més 
àmplies.e 

La festa de La Maleta de Portbou va tenir lloc dimecres a La Central del carrer 
Mallorca. CRISTINA CALDERER

La revista cultural celebra la seva consolidació

PUBLICACIONS 

Transversal 
Ramoneda 
reivindica  
el caràcter 
transfronterer 
de la 
publicació

Incertesa  
Una de les 
edicions més 
venudes porta 
per títol 
‘L’experiència 
humana, avui’

S’hauria pogut celebrar 
abans, fa mesos o fins i 
tot fa anys, però va ser 
dimecres al vespre, a 
l’hora en què la calor 

començava a atenuar-se, que l’equip 
de La Maleta de Portbou va celebrar 
la consolidació de la revista de pen-
sament dirigida per Josep Ramone-
da. Nascuda fa 5 anys, la publicació 
ha arribat al número 30, i “el misti-
cisme del zero”, en paraules del ma-
teix Ramoneda, proporcionava una 
excusa per a la trobada. A la terras-
sa de La Central del carrer Mallorca, 
acomboiat per l’equip editorial, 
col·laboradors de la revista i un no-
drit assortiment de personalitats de 
la vida intel·lectual de la ciutat, el fi-
lòsof va reivindicar el caràcter trans-
fronterer d’una revista de pensa-
ment que de manera continuada i 
intencionada reuneix historiadors, 
científics, sociòlegs, artistes i altres 
especialistes de disciplines dispars 
per pensar, conjuntament, les diver-
ses marees que xoquen i es barregen 
en la vida contemporània. Fenò-
mens com ara l’edició genètica, les 
migracions o els populismes di-
buixen un horitzó incert que 
els lectors es mostren àvids 
per veure analitzat i desxi-
frat. Un dels números més 
venuts de La Maleta a la 
xarxa, es va recordar durant 
els parlaments del vespre, 
portava per títol Pensar l’ex-
periència humana, avui.   

Cultura humanística 
Sota la morera de La Central, en-
tre evònims, clívies i façanes inte-
riors de l’Eixample, també van di-

Crònica

BARCELONA
TONI GÜELL

Raül Llimós marxa de RAC1. El periodista va anunciar 
ahir a través de Twitter que el dia 15 posarà “punt final a 
una etapa meravellosa de 18 anys” perquè és “el moment 
d’emprendre nous reptes professionals”. Llimós va 

arribar a RAC1 el 2000, coincidint amb el naixement de 
l’emissora, i des del 2011 n’era el cap d’esports. Va 
presentar el Primer toc del 2002 al 2015, i fa dos anys va 
tornar a agafar les regnes del programa. 

RAÜL LLIMÓS 
DEIXA RAC1, ON 
ERA DES DE L’INICI

 
‘Ara 

Diumenge’ 
El suplement publica 

el dia 8 l’article de 
Ricard Solé inclòs dins 

del dossier sobre edició 
genètica del número 
30 de ‘La Maleta de 

Portbou’ 


