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ADEU A UNA CASA ÚNICA DE LA GASTRONOMIA CATALANA

Ruscalleda 
tanca el Sant Pau 
per reinventar-se
3 El restaurant, amb 3 estrelles Michelin, serà un bar 
a partir del 27 d’octubre després de 30 anys de servei

C
arme Ruscalleda i Toni 
Balam han decidit donar 
per finalitzada la part 
més excel·lent de la seva 

vida professional: a finals d’octubre, 
i després de 30 anys, tancaran el 
Sant Pau, a Sant Pol de Mar, restau-
rant amb tres estrelles Michelin, un 
dels 11 restaurants en la (màxima) 
categoria que hi ha a Espanya. La 
Carme, de 66 anys, aclareix que no 
es «jubila», sinó que obre la ment a 
altres «coses». La Carme ha sigut una 

recordwoman: la dona amb més estre-
lles Michelin, set com set ors de ma-
ratoniana. Conserva les dues del 
Sant Pau de Tòquio, que canviarà 
d’ubicació amb els Jocs Olímpics del 
2020, i del Moments, a l’Hotel Man-
darin de Barcelona, que dirigeix el 
seu fill, Raül Balam. 

Notícia sobtada, que no va con-
dicionada per la malaltia o cap 
daltabaix, sinó pel desig d’obrir-se 
a nous món quan encara hi ha sa-
lut i energia: «¿Cansats? En abso-
lut. Tanquem per reinventar-nos 
quan tenim la paella pel mànec. 

No sempre tindrem aquesta força. 
Empenyo, empenyo cada dia». Se 
la veu feliç, també al Toni (a ell, 
fins i tot més), alliberats de la car-
regosa tasca de ser empresaris. En 
forma i amb múscul, aquest estiu 
dirigeixen un pop-up al restaurant 
Odyssey, de Joël Robuchon, a 
Montecarlo.  

¿Deixar d’esllomar-se, disfrutar 
de la llum de maduixa del Mares-
me? No i no. El Toni tem que treba-
llin «més que ara». Traspassen el 
Sant Pau a la seva filla Mercè, que el 
convertirà «en un bar», encara que 

CANVIS EN LES EMISSORES DE LA GENERALITAT

Catalunya Ràdio perd les 
estrelles del cap de setmana

MANUEL DE LUNA 
BARCELONA

S’ha trobat un mur i, després d’ha-
ver intentat infructuosament pas-
sar-lo en diverses ocasions, ha deci-
dit prendre un altre camí. Així ha 
definit l’entorn de Ricard Ustrell la 
inesperada sortida de Catalunya Rà-
dio del conegut periodista, un adeu 
que coincideix –tot just 24 hores 
després– amb el comiat del mestre de 
l’emissora de la Generalitat, Joa-
quim Maria Puyal, que també va 
anunciar el seu adeu. Tinguin o no 
tinguin relació aquestes dues sorti-
des, són dues pèrdues importants 
per a la cadena de cara a la seva llui-
ta per liderar audiència. 

La sortida del director i presenta-
dor del programa estrella de Catalu-
nya Ràdio els caps de setmana, El su-
plement, pot haver sorprès els seus 
més de 600.000 oients (rècord histò-
ric de l’emissora), però no als passa-

dissos de l’emissora, on és un secret 
a crits la falta de feeling entre Ustrell 
i el director de la cadena catalana, 
 Saül Gordillo. Una mala relació que, 
segons l’entorn del periodista, de 
baixa des de fa diverses setmanes 
per problemes de salut, ja ve de fa 
anys. 

Però Gordillo va desmentir aques-
ta suposada mala relació personal. 
«Jo no tinc cap problema amb ell, al 
contrari, és un talent brutal», asse-
gura el director de Catalunya, que 
afirma que estava disposat a reno-

var un any més, amb el mateix pres-
supost. «Estàvem a punt de tancar-lo 
quan va decidir deixar-ho, crec que 
per problemes de salut, una situació 
que l’ha obligat a no presentar El su-
plement des de ja fa tres setmanes», 
va apuntar el directiu. 

«No hi ha una relació directa en-
tre la seva malaltia i el seu adeu, pe-
rò sens dubte el perjudicava i ha si-
gut una raó afegida al prendre la de-
cisió de deixar la pressió que estava 
patint», asseguren a aquest diari 
fonts properes a Ustrell, que recor-
den que aquesta poca sintonia amb 
la direcció «feia que El suplement es 
renovés temporada a temporada, 
des de fa tres anys. Però aquest cop 
no hi ha hagut opció», van assegu-
rar. L’equip d’Ustrell va intentar ne-
gociar el futur del programa amb la 
direcció i no hi ha hagut manera. 
«Només demanaven propostes per 
escrit i, després de rebutjar-ne un 

L’entorn d’Ustrell 
 parla de mala sintonia 
amb el director de  
la cadena, però  
ell ho nega

Carme Ruscalleda,  a la porta 
del restaurant Sant Pau, ahir.

3 Les marxes de Puyal i Ricard Ustrell llasten la nova temporada

parell de presentades i davant de la 
tensió que generava en el seu estat 
de salut, Ustrell ha optat per deixar 
Catalunya Ràdio». 

Encara que no s’expliquen les 
 raons d’aquest desacord, des del seu 
equip van recordar que Ustrell va ser 
una de les apostes de l’anterior di-
recció de Catalunya Ràdio (amb Fè-
lix Riera al capdavant), més pròxima 
a les posicions d’Unió. «Sigui una ca-
sualitat o no, el cas és que Ustrell era 
l’últim fitxatge de l’anterior direc-
ció que quedava a la graella de 
l’emissora. I no és que Ustrell sigui 
d’Unió, però sembla que està etique-
tat –assenyalen–. El que sí que és 
cert és que aquest periodista sem-
pre ha fet el que li ha donat la gana a 
El suplement i això als que manen, als 
uns i als altres, no els agrada». 

Així, i davant d’un mur que li im-
pedia seguir, Ustrell ha optat per 
canviar de camí i prendre’s les coses 


