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EL PROGRAMA DE CUNÍ CREIX A L’EGM

La ràdio en català 
s’imposa sense rival
La ràdio en català segueix sent lí-
der, i de forma aclaparadora. No-
més entre RAC-1 i Catalunya 
Ràdio sumen 1.484.000 oients 
diaris, mentre que la SER, la CO-
PE i Onda Cero (que també ofe-
reixen una part de la seva graella 
en català) tenen 666.000 segui-
dors. Menys de la meitat. Aques-
ta és una de les dades que es po-
den extreure de la segona onada 
de l’Estudi General de Mitjans 
(EGM), que es va fer públic ahir. 

Catalunya Ràdio ha aconseguit 
la millor dada de la seva història 
amb una mitjana de 622.000 
oients (8.000 més que fa un any). 
Això sí, segueix lluny de l’emisso-
ra líder a Catalunya, RAC-1, amb 
862.000 persones. Però és líder a la 
baixa: 30.000 menys que el 2018. 

Per programes, el més seguit 
a Catalunya segueix sent el mati-
nal El món a RAC-1, de Jordi Basté, 
amb 656.000 oients (45.000 
menys que fa un any). El segueix 
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Mònica Terribas i El matí de Catalu-
nya Ràdio, amb 489.000 oients 
(21.000 més que el juny del 
2018). S’hi manté tercer el mati-
nal de la SER Hoy por hoy. Aquest 
espai, del qual s’acomiada Pepa 
Bueno (al setembre la substi-

tuirà Àngels Barceló), tanca a Ca-
talunya amb 227.000 seguidors 
(24.000 més que fa un any). 

S’han de destacar les dades de 
Josep Cuní: va començar de zero 
a l’octubre a Ràdio Barcelona 
amb el matinal en català Aquí, 

amb Josep Cuní, va debutar a 
l’EGM en la primera onada 
d’aquest any amb 23.000 oients i 
tanca aquesta segona onada 
amb una pujada més que nota-
ble: 40.000 seguidors. Pràctica-
ment el doble. H

«No m’hauria perdonat 
perdre per un moll»

INÉS ÁLVAREZ 
BARCELONA

A Aleix Puig l’agafem digerint 
encara el que ell ja sabia fa 
temps i ahir van conèixer els te-
leespectadors de TVE: que «el ca-
vallet guanyador», segons els 
seus companys, havia aconse-
guit el triomf a Masterchef 7. La 
participació en el talent 
d’aquest noi de Manresa de 26 
anys ha sigut un constant ho-
menatge a la seva mare, que va 
patir la seva difícil infància i 
adolescència, i amb ella com-
parteix un triomf que gairebé li 
arrabassa un moll.  

— ¿Li deu el triomf a la seva mare? 
— Sí. Era un noi rebel, no parava 
quiet, em ficava en tots els em-
bolics, i ella va estar sempre 
pendent de mi i es mereixia que 
el compartís amb ella. 

— I ella en certa manera l’hi de-
via perquè vostè va haver 
d’abandonar el seu somni. 
— Sí. Vaig començar cuina amb 
16 anys i per temes familiars ho 
vaig aparcar. Però s’ha de lluitar, 
perquè tot pot passar de nou. 

— ¿De què li ha servit ser peixa-
ter, a part de tallar el peix de pri-
mera? 
— És veritat que tinc una carta 
que no tenien els meus compa-
nys. A més de l’esforç de treba-
llar, perquè és un ofici molt 
dur, s’ha d’estar cada dia pi-
cant pedra, i això es trasllada 

ALEIX PUIG Guanyador de ‘Masterchef 7’

— L’evolució de la Teresa ha si-
gut impecable. És superintel·li-
gent i una digna guanyadora. I 
la seva gran virtut és que té els 
nervis d’acer. En canvi, jo soc 
molt més terratrèmol, em 
mengen els nervis per dins... I 
en l’últim veredicte, les ca-
mes... 

— ¿Quines receptes tindrà el seu 
llibre?  
— Entre d’altres, les millors que 
vaig fer en el programa, com la 
meva crema de carrabiners, que 
em va permetre entrar a Master-
chef, i un plat molt sentimental, 
Records, que es feia molt a casa 
meva. Seran grans plats, que no 
porten esferificacions ni són 
d’alta cuina, que la gent inten-
tarà fer a casa seva. I això m’en-
canta. Es publica el 9 de juliol. 

— El tercer plat del seu menú de 
la final el va titular Adónde voy. 
Per començar, al Basque Culi-
nary Center... 
— Sí. Podré reprendre els estu-
dis, i a nivell d’universitat. 

— La seva mare ja el tindrà a la 
universitat. 
— [Riu]. Sí. D’un dia per l’altre. 

— Adónde voy, que ja se serveix al 
restaurant de Masterchef, són 
unes postres. ¿Entreveu així un 
futur dolç?  
— Després de la formació, Jordi 
Cruz m’ha obert les portes de 
l’Àbac. És perfecte. I estic pen-
sant en un projecte personal 
d’un catering. Però vull digerir 
tot això i saber una mica més 
endavant què fer. 

— Un noi guapo i que, vist està, 
és un gran cuiner, la de nòvies 
que li sortiran. 
— [Riu] Això de les nòvies ho tinc 
aturat, perquè fa un any que 
vaig sortir d’una relació i estic 
bé amb mi mateix. Deixarem el 
futur obert, però si ve una noia, 
benvinguda sigui. H

«Jordi Cruz m’ha 
obert les portes de 
l’Àbac. I estic 
pensant en un 
projecte personal 
d’un catering»

preparar un moll, per treure’m 
l’espina. 

— Mai més ben dit, això de treu-
re’s l’espina... 
— [Riu] Totalment.  

— Ha sigut el cavall guanyador, 
per a tothom. Menys per a vostè. 
— Que la gent et digui això et po-
siciona en un lloc on les exigèn-
cies són altes i els errors et sur-
ten més cars. Com el del moll. 

— Això de la Teresa ha sigut sor-
prenent. 

al plató de Masterchef. 

— La de xef és una feina dura, pe-
rò la de peixater... 
— Duríssima. Perquè un xef pu-
gui servir un lluç, o el que sigui, 
tan bo hi ha gent darrere, i ja no 
li parlo dels pescadors. 

— Gairebé el tomba un moll mal 
preparat. 
— No m’hauria perdonat perdre 
per un moll mal fet. I va ser a les 
portes de la final. A l’únic que no 
li podia passar era a mi, i em va 
passar. Per això a la final vaig 

33 Aleix Puig, després de guanyar la setena edició del concurs gastronòmic de TVE ‘Masterchef’.


