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es queden amb part de la cuina, la 
que anomenen Cuina Estudi, per 
continuar investigant, avançant, 
desenvolupant. 

En l’horitzó, més col·laboracions 
amb l’Hotel Mandarin: «Hi ha mol-
tíssims espais, nous projectes. Ens 
ofereixen moltes coses de molts 
llocs». Temps per escoltar, alliberats 
a partir del dissabte 27 d’octubre de 
la tirania dels dos serveis diaris. 
Aquesta és la data, que coincideix 
amb els 43 anys de casats. Un fet at-
zarós: sempre se n’havien anat de 
vacances al novembre i, en circums- CIRURGIA IMMINENT

Terelu 
Campos torna 
a tenir càncer
La presentadora de televisió Te-
relu Campos torna a tenir càn-
cer de mama, segons va infor-
mar en un comunicat la Funda-
ció Jiménez Díaz. La filla de la 
periodista María Teresa Cam-
pos, de 52 anys, va anunciar ai-
xí que la malaltia que va tenir el 
2012 al pit dret se li ha reprodu-
ït. «La pacient presenta un nou 
tumor primari a la mama es-
querra, pel qual serà intervin-
guda els pròxims dies», va apun-
tar l’hospital. El procés està sent 
coordinat pel doctor Francisco 
Lobo, segons s’assenyala en 
aquest comunicat «emès a peti-
ció de la pacient». H

HISTÒRIA D’AMOR

TV-3 descobreix 
l’origen de  
Cap Roig
Els murs del castell de Cap Roig, a 
Calella de Palafrugell (Girona), 
amaguen una història d’amor 
poc coneguda. Però aquest ro-
màntic afer de principis del segle 
XX tindrà per fi un altaveu únic 
per donar-lo a conèixer: TV-3. La 
tele autonòmica estrena aquest 
dissabte el documental Cap Roig, 
una història d’amor (22.00 hores), 
producció de Mediapro que, a 
més de la romàntica relació que 
va donar lloc a la construcció de 
l’icònic castell, recupera imatges 
inèdites de principis del segle XX 
de la Costa Brava, abans de la 
 invasió turística. H

tàncies normals, aquell dissabte no-
més hauria sigut l’últim dia feiner. 
El Toni i la Carme viuen sense estri-
dències el fet transcendent, que dei-
xa Catalunya amb tres triestrellats: 
El Celler de Can Roca, a Girona, i La-
sarte i Àbac, a Barcelona. «Ho tinc 
molt assumit», assenyala la xef. Que 
es prepari per al tumult: impacte en 
el món gastro. «La feina ha sigut 
ocultar-ho perquè no paren d’arri-
bar reserves. Estem complets», es 
desespera el Toni. 

¿I com se n’acomiadaran els cli-
ents que ho acaben de saber? Fa uns 

quants mesos que van començar a 
parlar d’aquesta etapa o meta vo-
lant. Hi ha la circumstància que van 
obrir el Sant Pau l’1 de juliol del 
1988, fa 30 anys, i commemoren 
l’efemèride amb un menú de «gas-
tronomia santpolenca», amb re-
cords a les botifarres que preparava 
la cuinera quan era xarcutera (amb 
fantasia), als sabors del tros i a la 
nostàlgia per la infantesa. 

 
HEREU / Raül Balam sí que està com-
mogut, potser per la responsabilitat 
que recau en la seva jaqueta de cui-
ner: mana en el top de la família, Mo-
ments. És, també, el moment del 
Raül, que no para d’evolucionar. No 
va voler mai quedar-se el Sant Pau 
perquè vol recórrer el seu camí, cre-
uar el carrer, com va fer la Carme fa 
30 anys. «Encara no me n’he fet a la 
idea», diu el fill. 

I ara, ¿assossec, vida lenta? Altre 
cop, no i no. Carme: «Hem de ser 
ambiciosos. Sense ser runners, s’ha 
arribar tan lluny com sigui possi-
ble. No vull ser empresària, vull tre-
ballar per a altres. Per obrir el Sant 
Pau vam hipotecar casa nostra i les 
dels nostres pares. No ens ha inte-
ressat mai ser rics. No som esclaus 
de les guies ni de ningú». Lliures, ¡fo-
ra les cadenes d’or! 

Al setembre publicaran el llibre 
Felicitat i l’any que ve una exposició 
ocuparà el Palau Robert de Barcelo-
na. Quan van planejar les dues his-
tòries encara no sabien que testimo-
niaven el final d’un temps: «Tan-
quem una història d’èxit». H

No vull ser  
 empresària, vull  
treballar per a altres.  
No ens ha interessat 
mai ser rics», diu la xef

amb més calma per recuperar la 
salut, encara que sense plantejar-
se un any sabàtic. El seu equip 
més pròxim reconeix que té so-
bre la taula diverses ofertes de fei-
na a la ràdio i la televisió, tant a 
Catalunya com a Madrid. «La se-
va il·lusió seria fer més programa 
de Quatre gats, a TV-3, però tot s’ha 
de veure –reconeixien–. El que és 
segur és que tornarà a treballar, 
perquè hi ha altres opcions i gent 
que el valora més». 

 
SUBSTITUTS / La pròxima tempora-
da es presenta una mica més 
complicada per a Gordillo, al co-
incidir la marxa de dos pesos pe-
sants, dues sortides que el direc-
tiu considera lògic que es produ-
eixin gairebé alhora. «És al juliol 
quan es planifica la nova tempo-
rada, i per tant les altes i les bai-
xes», va afirmar el responsable de 
Catalunya Ràdio, que va reconèi-
xer que encara no té els noms 
dels substituts.  

«El substitut de Puyal l’ha d’es-
collir el responsable d’Esports de 
la Corporació, Christian García, i 
jo no hi tinc res a dir, ja que així 
està muntat. Respecte a qui re-
emplaçarà Ricard Ustrell, ara 
s’està tancant i no es pot avançar 
res, encara que sí que puc assegu-
rar que es mantindrà El suplement 
i la seva estructura, que ja funcio-
nava molt bé amb altres profes -
sionals de la casa com Xavier Solà 
i Sílvia Cóppulo». H

GIRA SUSPESA

Elvis Costello, operat d’un tumor agressiu
El músic, cantant i compositor bri-
tànic Elvis Costello, de 63 anys, 
s’ha vist obligat a cancel·lar els sis 
concerts restants de la seva gira eu-
ropea a causa d’una operació per 
superar un «càncer agressiu». Se-
gons va anunciar ahir a la seva 

TABATHA FIREMAN

web, Costello es va sotmetre fa poc 
a una cirurgia per eliminar «un pe-
tit però molt agressiu càncer ma-
ligne que es podia derrotar amb 
una sola operació». «El seu metge li 
ha recomanat que faci una pausa 
en el seu actual tour i descansi», afe-

geix el comunicat. «El meu esperit 
ha estat més que predisposat, però 
ara he d’acceptar que recuperar-
me del tot em reclamarà més 
temps del que hauria desitjat», es 
lamenta el músic, que va actuar a 
Barcelona el 20 de juny. H
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