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deesi des dels seus inicis. Però no només 
en la llengua, recuperant o inven-
tant expressions en català per a les 
transmissions de futbol, una carac-
terística que encertadament sem-
pre es destaca, sinó també en la for-
mació d’equips i en l’adaptació a la 
transformació dels mitjans de co-
municació. 

Quan Puyal es va adonar que era 
impossible competir amb la televi-
sió en les transmissions, la seva mà-
xima preocupació va ser sincronit-
zar el so de la ràdio amb el dels tele-
visors per salvar la fins aleshores 
insuperable dificultat de sentir el 
cant del gol abans que la pilota en-
trés a la porteria. La televisió va aca-
bar també amb les narracions gai-
rebé en solitari, que van ser substi-
tuïdes per la gresca coral de La TdP 
amb un equip de col·laboradors 
molt atents i preparats distribuïts a 
la gespa, la llotja, la grada o la sala 
d’imatges.  

En aquest equip destaca la pre-
sència de dones –s’explica que les 
escollia sense saber de futbol perquè 
no estiguessin contaminades–, que 
aporten a la transmissió una visió 
diferent. És discutible que el futbol 

sigui un esport que necessiti l’esta-
dística, imprescindible al bàsquet.  
Valdano (¿o era Cruyff?) deia que el 
futbol és l’esport menys estadístic 
perquè Romário tocava tres vegades 
la pilota i feia tres gols, trencant to-
tes les estadístiques de possessió o 
d’oportunitats davant la porteria 
contrària. 

Però internet i les xarxes socials 
han convertit també el futbol en un 
esport d’estadístiques, perquè amb 
un clic es pot saber tot de la història 
de la Lliga o de la Champions. Enca-
ra que pot ser que estigui d’acord 
amb Valdano o amb Cruyff, Puyal 
també ha sabut veure aquesta faceta 
nova de l’esport rei i per això els nú-
meros tenen una presència signifi-
cativa a La TdP. A La TdP hi ha tot. Ex-
cel·lència fins al final. H

Puyal, 
excel·lència 
fins al final 

JOSÉ A. 

Sorolla

S i hi ha un focus que il·lumina 
tota la trajectòria de Joaquim 
Maria Puyal és el de l’excel·lèn-

cia. Una excel·lència feta d’intel·li-
gència, rigor i innovació.  

La intel·ligència l’ha tornat a de-
mostrar a l’acomiadar-se. Només els 
intel·ligents se’n van quan estan a 
dalt de tot, com van fer Josep Guar-
diola al Barça o Zinedine Zidane al 
Reial Madrid. Puyal ja se’n va anar 
de la televisió en ple èxit dels seus 
programes La vida en un xip o Un 
tomb per la vida a TV-3, 
abans que l’entreteni-
ment alhora rigorós i 
amè es convertís en un fe-
mer, que és el que ara s’es-
campa per televisió, tant 
és si es tracta d’espais de 
societat, d’esports o de 
política. Ell mateix va ex-
plicar dijous a Catalunya 
Ràdio els motius de la se-
va retirada de les trans-
missions: «Les coses s’han 
de deixar quan són a dalt 
de tot, a mi no m’agrada 
començar a notar que 
vaig molt justet», va dir. 
«Després de 50 anys, ja es-
tà bé», va rematar. 

El rigor ha sigut sem-
pre una de les obsessions 
de Puyal. Per això era tan 
exigent tant a la televisió 
com a la ràdio, exigent 
amb ell mateix i amb els 
seus col·laboradors, i per 
això s’enfadava quan les 
coses no sortien com ha-
vien de sortir o es lamen-
tava quan s’equivocava i 
confonia –la vista falla amb l’edat i 
al final es va posar ulleres– un ju-
gador amb un altre. «Em mataria 
quan em passa això», va dir una ve-
gada. Encara sort que tenia al seu 
costat per rectificar-lo amablement 
Ricard Torquemada, un dels perio-
distes esportius que millor veuen el 
futbol. El rigor, per Puyal, inclou 
l’equanimitat. 

Per això, les seves referències als 
crits del minut 17.14 al Camp Nou 
sempre eren respectuoses, perquè 
sabia que entre els seus oients n’hi 
havia que subscrivien les procla-
mes independentistes i d’altres 
que no ho feien. Segur que està 
d’acord amb aquest aforisme d’Ed-
gar Morin: «Ser objectiu és també 
entendre el que és subjectiu». La in-
novació, en fi, ha sigut constant 

(amb dues estrelles Michelin). La se-
gona plaça es disputa a Toledo, on 
elaboren «un menú degustació de 
sis plats», creat per Pepe Rodríguez, 
xef del restaurant El Bohío (Illescas, 
Toledo), que compta amb una estre-
lla Michelin. Al jurat hi haurà els 
guanyadors de les anteriors edici-
ons de Masterchef: Juan Manuel, Vic-
ky, Carlos, Virgínia i Jorge. També 
els que van aconseguir el triomf a 
Masterchef junior (Mario, Manuel, 
María, Paula i Esther) i Saúl Cravi-
otto, triomfador en la segona edició 
de Masterchef celebrity. 

 
LLIBRE DE RECEPTES / En la prova fi-
nal han de preparar un menú 
complet, «un treball que reflectei-
xi la seva evolució en el concurs, 
que inclogui tècniques d’avant-
guarda i que sorprengui el jurat 
pel seu sabor, tècniques i empla-
tat», apunta RTVE. 

I per convertir-se en el sisè Mas-
terchef competeixen Oxana Retins-
kaia, una empleada de la llar d’ori-
gen rus, però que fa més de 20 anys 

que viu a Gijón; Marta Verona, 
una estudiant madrilenya de 
Nutrició de 22 anys; Ketty Fres-
neda, dietista de 28 anys d’ori-
gen cubà, però que viu a Ponte-
vedra, i Toni Carceller, un com-
munity manager valencià de 33 
anys. I tots, és clar, uns apassio-
nats de la cuina. Amb la decisió 
final, en què el xef argentí Mau-
ro Colagreco ajudarà el jurat, el 
guanyador obtindrà un trofeu, 
publicarà el seu propi llibre de 
receptes i rebrà 100.000 euros 
de premi. 

Però, de fet, el gran premi se 
l’emporta una vegada més TVE, 
que ha aconseguit una ex-
cel·lent audiència, malgrat ha-
ver de saltar dels diumenges als 
dilluns (per fugir de l’invencible 
Supervivientes de Tele 5). La mitja-
na de totes les gales del concurs 
(a l’espera de la gran final) s’ha 
situat en 2.491.000 espectadors 
(18,2%), superior en quota a la 
cinquena edició (2.495.000 i un 
17,5% de quota). H

JIM SPELLMAN

la seva adinerada i turbulenta 
mare (Patricia Clarkson), el seu 
passiu padrastre (Henry Czerny) i 
una mitja germana (Eliza Scan-
len) amb doble vida. Recuperar el 
contacte amb la seva mare signi-
fica reobrir la ferida d’una pèr-
dua: la de la seva germana Mari-
an, morta als 13 anys d’una ma-
laltia terminal. 

Com a la sèrie Big little lies i 
abans la seva gran pel·lícula Alma 
salvaje, Vallée entrellaça present 
i passat en un magma emocional 
que promet tallar la respiració. 
No veurem Heridas abiertas no-
més per descobrir l’assassí, sinó 
també, o sobretot, pel confort 
que sorgeix de saber que no som 
els únics marcats amb cicatrius 
literals o simbòliques. JUAN MA-
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33Puyal, en plena retransmissió.

Amb 2.491.000 
espectadors  de 
mitjana, el concurs 
torna a ser un èxit  
de la tele estatal

El restaurant  
de Pepe Rodríguez , 
membre del jurat,  
acull una de les proves 
de la gran final

KETTY Dietista cubana de Pontevedra. TONI ‘Community manager’ valencià de 33 anys. «El rigor ha sigut siempre  
una de les seves obsessions. 
Per això era tan exigent»

33 D’esquerra a dreta, Eliza Scanlen, Patricia Clarkson, Elizabeth Perkins, 
Amy Adams i Chris Messina, a la presentació.


