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L’escriptor Albert Sán-
chez Piñol s’estrenarà en
el món del podcast amb
una producció que segueix
els patrons d’El segrest, re-
construcció del captiveri
de Maria Àngels Feliu diri-
gida per Carles Porta. La
torre de vidre, que és com
s’anomena el podcast de
l’autor de Victus, és la pri-
mera sèrie de ficció en àu-
dio immersiu de Catalu-
nya Ràdio i s’estrenarà a
l’octubre. La història, ori-
ginal de Sánchez Piñol, es-
tà dirigida per Santi Faro i
s’ubica en una Barcelona

postapocalíptica. Pere Ar-
quillué, Nausicaa Bonnín,
Lluís Marco, Pep Anton
Muñoz i Artur Busquets
són els actors i l’actriu que
la interpreten. “Trencarà
amb la idea que aquestes
sèries són només televisi-

ves”, va prometre, ahir,
Saül Gordillo, director de
Catalunya Ràdio, en la pre-
sentació de la nova tempo-
rada de la ràdio pública ca-
talana. “És un petit pas per
a la ràdio, però un gran pas
per a la comunitat radiofò-
nica”, hi va afegir, per la se-
va banda, Sánchez Piñol.

Catalunya Ràdio, per a
la temporada 2021/22, re-
nova sis hores de la graella
diària. El canvi més relle-
vant és en la franja de tar-
da amb el programa La
tarda de Catalunya Rà-
dio, que presenta i dirigeix
el tàndem format per Òs-
car Fernández i Elisenda
Carod. Una altra novetat

és el fitxatge de Quim Mo-
rales (acompanyat de
Charlie Pee i Joel Díaz) per
a l’última hora d’El matí de
Catalunya Ràdio, que tor-
narà a presentar la perio-
dista Laura Rosel i que tin-
drà Santi Vila, Joan Tardà
i Mireia Boya com a nous
tertulians. En el programa
de Rosel, també s’hi senti-
ran veus com ara les del di-
rector general del grup Me-
diapro, Jaume Roures; la

filòloga i periodista Marina
Llansana, i els periodistes
Xavi Coral, Xavier Graset,
Antoni Bassas i Núria Ca-
denas. L’informatiu del
migdia estarà en mans de
la periodista Gemma Bo-
net i, en la part esportiva,
Marta Carreras.

La graella continuarà
disposant de programes
com ara El búnquer, Ado-
lescents XL i Crims, espais
que tenen mig milió de re-

produccions mensuals a
través de plataformes com
ara YouTube i Spotify.
També es mantenen El su-
plement, amb Roger Esca-
pa; Popap, amb Mariola
Dinarès; Catalunya nit,
amb Kilian Sebrià; Catalu-
nya migdia-cap de setma-
na, amb Neus Bonet i Ma-
ria Guixà, i, en la part es-
portiva, Tot costa, Tot gi-
ra, La TDT i El club de mit-
janit. ■

Catalunya Ràdio estrenarà en podcast
una sèrie de ficció de Sánchez Piñol

Una torre de
vidre a la ràdio
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Els protagonistes de la nova temporada de Catalunya Ràdio, ahir ■ ACN

‘La tarda de
Catalunya Ràdio’
serà presentada
per Òscar
Fernández i
Elisenda Carod

L’exvicepresident del go-
vern espanyol i exlíder de
Podem, Pablo Iglesias,
s’incorporarà com a tertu-
lià d’El món a RAC1 en la
nova temporada de l’emis-
sora del Grup Godó, se-
gons es va anunciar ahir

en una presentació de la
nova programació des del
festival Les Nits d’Acústi-
ca al Teatre El Jardí de Fi-
gueres. Andreu Juanola,
presentador del podcast
La Sotana, també s’hi in-
corporarà com a tertulià.
Jordi Basté, Toni Clapés,
Albert Om, Agnès Mar-
quès, Marc Giró i el tàn-

dem format per Òscar Dal-
mau i Òscar Andreu, tor-
naran a ser els protagonis-
tes de la graella, i la princi-
pal novetat és RAC1 mig-
dia, un programa que inte-
grarà tota l’actualitat ge-
neral i esportiva cada dia
de 14 a 15 h amb els perio-
distes Núria Travesa i Xavi
Rocamora. ■

RAC1 presenta la temporada des del
festival Les Nits d’Acústica a Figueres
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Iglesias com a tertulià
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