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Ricard Ustrell ja té successor designat a 
Catalunya Ràdio. Segons ha pogut saber 
l’ARA en exclusiva, es tracta de Roger 
Escapa, que ha sigut proposat com a nou 
presentador del magazín del cap de set-
mana El suplement a partir de la tempo-
rada que ve. El periodista ha sigut la se-
gona veu d’El matí de Catalunya Ràdio 
aquest curs i, de fet, assumirà el progra-
ma durant la temporada estival. 

Escapa és un conegut dels oients d’El 
suplement, perquè fa dues temporades 
va ser-ne la segona veu. Amic d’Ustrell i 
company seu de viatge professional du-
rant molts anys, el nou fitxatge busca 
una certa continuïtat de to amb el pro-
grama actual i, específicament, apro-
fundir en l’operació de rejoveniment 
–Escapa acaba de fer 30 anys– que ha 
impulsat Saül Gordillo com a director 
de l’emissora. 

El Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) ha d’aprovar oficialment di-

mecres que ve la proposta, que suposa-
rà un estalvi de 180.000 euros respec-
te als 600.000 euros que costava el pro-
grama amb Ustrell. 

El locutor sortint, que no ha presen-
tat el programa les últimes tres setma-
nes per una baixa associada a l’estrès, 
tornarà aquest cap de setmana per ofi-
ciar una nova edició d’El suplement i 
acomiadar-se dels oients. La seva mar-
xa de Catalunya Ràdio ha sigut abrupta, 
perquè va intentar dues vegades nego-
ciar la continuïtat. 

Tot i que formalment no es va poder 
tancar l’acord per qüestions pressupos-
tàries –reclamava un augment d’ingres-
sos que des de la CCMA no es volia con-
cedir en un context de congelació per a 
tots els altres professionals–, en el rere-
fons també hi havia el malestar creixent 
del periodista amb l’ens públic. Aques-
ta tensió s’ha materialitzat en dos 
fronts: una relació tensa amb la direcció 
de l’emissora i el fet que, en una nego-
ciació amb la presidència de la Corpora-
ció –per tant, saltant-se jeràrquicament 
el director de l’emissora–, el periodis-
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La banda lleidatana Koers, autora 
de la cançó d’estiu de Catalunya 
Ràdio i TV3, va actuar durant la 
presentació de la graella d’estiu de 
Catalunya Ràdio, celebrada dimarts 
al Museu d’Història de Catalunya. 
També va pujar a l’escenari el grup 
de rap Homes Llúdriga, que signen 
la cançó de l’estiu d’iCat FM.

programa d’història feta fàcil comptarà 
amb el seu estudiós de capçalera, Josep 
Maria Solé i Sabaté. I així es dona pas a 
la franja de l’Estat de Gràcia, entre 4 i 7 
de la tarda, que passa a dir-se Gravetat 

zero. Estarà comandada per Ernest 
Macià i, com l’any passat, simula-

rà que l’agència espacial del 
programa envia una delega-

ció a la Terra, per compro-
var que tota l’actualitat 

pot ser vista d’una mane-
ra menys greu. 

Aquest estiu l’emis-
sora aprofita per fer-se 
un autohomenatge, 
amb motiu dels seus 
35 anys d’història. San-
ti Carreras serà qui l’ofi-

ciarà, amb el programa 
Dies de ràdio, on repassa-

rà de la mà dels seus prota-
gonistes alguns dels espais 

de referència d’aquests set 
lustres del mitjà. Serà entre les 

8 i les 9 del vespre, i en aquest mo-
ment –i fins a les 10– tornarà Lluís 

Gavaldà amb El celobert, una tria de can-
çons de les quals el cantant d’Els Pets 
n’explica la història que hi ha al darre-
re. I a les 10, Gaspar Hernàndez recupe-
ra alguns dels episodis més destacats de 
la temporada del seu L’ofici de viure. 

La jornada es tancarà cada nit amb 
cultura, des de les 12 i fins a la 1 de la ma-
tinada. Cada dia hi haurà un programa 
diferent: Una jornada particular (els di-
lluns, amb Pep Vila), Fons d’armari (en-
trevistes els dimarts, amb Mercè 
Folch), Memento (un cineclub sonor 
amb Josep Maria Bunyol i Ferran Au-
berni), Ciutat Maragda (literatura de la 
mà de David Guzman), Serioses (sèries 
amb Sílvia Comet i Cristina Bordas), 
Permafrost (com refredar la nit, amb 
Gerard López i Dani Terra) i Cafè Àsia 
(un programa de creació, amb Joan Ollé 
i David Guzman).◆
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ta es creés unes expectatives de poder 
dissenyar la graella de l’emissora i pre-
sentar El matí de Catalunya Ràdio, cosa 
que finalment no es va materialitzar. 

Estiu amb una mirada enrere 
L’emissora, mentrestant, va presentar 
dimarts la seva programació d’estiu. 
Després d’El matí de Catalunya Ràdio 
presentat per Escapa, Pep Nogué convi-
darà els oients a La fonda entre la 1 i les 
2 del migdia: un programa divulgatiu de 
la gastronomia del país, en to distès, i 
que abraça des de l’avantguarda fins a la 
tradició. 

Si durant la temporada regular Enric 
Calpena fa estar setmanalment En 
guàrdia! els oients de l’emissora, a les 
setmanes d’estiu passarà a fer-ho de di-
lluns a divendres, a les 3 de la tarda. El 


