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Lluny de confirmar o desmentir si manté o no una relació amb Rauw Alejandro, Rosalía segueix 
a la seva, la música. Acaba de presentar, per a alegria dels seus fans, l’avanç d’un nou tema, la 

cançó Linda, fruit d’una col·laboració amb Tokischa, l’ar-
tista dominicana que s’ha convertit en una de les revela-
cions del so urbà de la temporada i que ara mateix està 
triomfant amb Perra, que ha gravat amb J. Balvin. Els pri-
mers compassos que han transcendit d’aquesta nova 
cançó revelen que es tracta d’un tema de música urbana 
amb tocs de flamenc. Ja ho va anunciar fa uns dies la de Sant 
Esteve Sesrovires durant una entrevista a la República Do-
minicana, on va declarar: «És una dona irreverent, és una 
dona que parla directe, que parla fort, això incomoda la 
gent; Tokischa és una dona que trenca heavy només pel 
missatge que ella té, pel que ella representa. És una dona 

que incomoda i les dones, quan no fan el correcte, incomoden, pel que sembla». En les seves lle-
tres reivindica el perreo i el reggaeton com a empoderament. n
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El mateix dia en què es donava a 
conèixer el nou fitxatge estrella 
de RAC1, Pablo Iglesias, que s’in-
corpora a la tertúlia del programa 
de Jordi Basté, Catalunya Ràdio 
anunciava les novetats de la tem-
porada, entre les quals desta-
quen, a més del reforç de les seves 
tardes, el fitxatge de Jorge Javier 
Vázquez per parlar de llibres (i de 
la vida) i la creació d’una radio-
novel·la 360, amb text d’Albert 
Sánchez Piñol i un elenc de reco-
neguts actors. 

L’emissora pública catalana, 
que continua apostant per «la 
ràdio audiovisual», continua 
deixant el seu programa estrella 
matinal, El matí de Catalunya Rà-
dio, en mans de Laura Rosel, que 
el presenta des de l’any passat, 
quan Mònica Terribas el va aban-
donar, sorprenentment. «La 
temporada passada el vam haver 
de preparar amb 10 dies de mar-
ge, molt poc temps», ha assenya-
lat la periodista en la presentació, 
en al·lusió a aquest sobtat relleu.  

El programa ha incorporat 
nous col·laboradors i ha experi-
mentat canvis en la seva última 

franja, que ara ocuparà L’última 
hora, en la qual Quim Morales 
(fitxat de RAC1), Joel Díaz i Char-
lie Pee repassaran la jornada en 
clau d’humor. 

Per a la franja de la tarda, que 
abans ocupaven Estat de Gràcia i 
APM?, l’emissora ha preparat  un 
nou magazín, La tarda de Catalu-
nya Ràdio, que haurà de competir 
amb les audiències del Versió 

RAC1 de Toni Clapés, a RAC1. Per 
presentar-lo, s’ha apostat per 
dos periodistes que han mostrat 
la seva solvència: Òscar Fernàn-
dez i Elisenda Carod. 

Fernàndez era al capdavant 
de Catalunya Migdia –a partir de 
dilluns ho farà Gemma Bonet– i 
Carod formava part del trio fe-
mení de L’apocalipsi. El magazín, 
que barrejarà sense complexos 

informació, entreteniment i hu-
mor, comptarà amb un fitxatge 
sorpresa: Jorge Javier Vázquez, 
l’estrella de Mediaset, que col-
laborarà parlant de llibres i «de 
la seva visió del món», segons 
Carod. 

Un altre dels plats forts de la 
temporada serà la recuperació del 
concepte de radionovel·la amb la 
primera sèrie de ficció en àudio 

immersiu de Catalunya Ràdio. Es 
tracta d’una història original 
d’Albert Sánchez Piñol (Victus, La 
pell freda), dirigida per Santi Faro 
i amb un repartiment d’actors  de 
prestigi: Pere Arguillué, Nausica 
Bonnin, Lluís Marco, Pep Antón 
Muñoz i Artur Busquets. La di-
recció artística va a càrrec de Do-
lors Martínez, una veterana ave-
sada a l’antic format de radiono-
vel·les.  

La Torre de Vidre, com es titula 
(i la raó per la qual la nova tem-
porada de l’emissora es presen-
tava a la premsa al pis 25è de la 
Torre Glòries, abans Torre Ag-
bar), és una producció en àudio 
binaural, és a dir, que se sent per 
les dues orelles –de l’impactant 
so s’encarrega l’equip d’Identi-
dad Sonora–, amb un marcat 
caràcter cinematogràfic. «És una 
història que canvia la càmera pel 
micro», deia Sánchez Piñol.  

Barcelona postapocalíptica 

L’inquietant relat de ciència-
ficció està ubicat en una Barcelo-
na postapocalíptica en la qual no 
queda gairebé ningú. «Només hi 
regna la soledat», comentava 
l’autor. I està plena de perills, 
monstres i intrigues existencials. 
El so envoltant farà que la imagi-
nació de l’oient faci la resta. El 
podcast encara no té data d’es-
trena.  

Fora d’això, continuaran pro-
grames d’èxit com El búnquer, un 
espai d’humor irreverent pre-
sentat de nou per Peyu, Jair Do-
mínguez i Neus Rosell. També 
segueix al capdavant d’El suple-
ment Roger Escapa, que estrenarà 
quarta temporada. «Tot i que el 
programa compleix 34 anys, la 
mateixa edat que tinc jo», co-
mentava. L’espai omple d’actua-
litat i reportatges els caps de set-
mana. Ràdio que es veu... i s’ima-
gina. n

Jorge Javier Vázquez, fitxatge 
sorpresa de CatalunyaRàdio  

L’emissora pública reforça la franja de la tarda amb ‘La tarda de Catalunya Ràdio’ per competir 
amb RAC1 i comptarà amb una radionovel·la del segle XXI i amb l’estrella de Mediaset. 
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Alguns dels presentadors i actors de la nova temporada de Catalunya Ràdio, amb Saül Gordillo.
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Rosalía i Tokischa, en una imatge promocional.  


