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El llibre 20 anys de Suplement fou presentat per Roura, Solà i Escamilla sota la cúpula del Museu Dalí. ROGER LLEIXÀ

Què li suposa haver arribat als 20
anys del programa?

És la satisfacció més gran que he
tingut. Jo només volia fer ràdio; és
com viure un somni imaginat.

Com porta haver de treballar tots els
caps de setmana?

Si no t’agrada el que fas, no es
porta bé. És magnífic perquè fins a
dimecres estic lliure.

Quin vincle té amb l’Empordà?
Molt profund. Sóc de Sant Feliu

de Guíxols, i hi vaig cada setmana
perquè hi tinc la mare, els germans
i dos bons amics.

Quin futur té El Suplement?
No se sap perquè amb l’adéu d’en

Bassas tots els programes estem
pendents del que passi amb El
Matí.

Li han proposat ser-ne substitut? Ho
acceptaria?

No crec que sigui el perfil i tam-
poc m’hi veig amb cor, ja que no és
el meu tipus de periodisme.

I de Lluís Roura, col·laborador seu del
programa, què n’ha de dir?

És un amic que m’ha seduït per
la seva generositat.

Fou desig seu fer la cloenda en un
marc tan especial com el Museu Dalí?

No, en Lluís m’ho va proposar. És
fascinant, l’últim cop que hi havia
anat va ser el març passat per por-
tar-hi una amiga italiana.

Com veu la ràdio actualment?
És un moment periodístic deli-

cat,  però és estimada i manté un ni-
vell òptim de fidelitat i credibilitat.
D’altra banda, els diaris són res-
pectats i la televisió criticada.

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

FIGUERES | LL. R.

Xavier Solà
DIRECTOR I PRESENTADOR D’«EL
SUPLEMENT» DE CATALUNYA RÀDIO

EN DUES PARAULES

Xavier Solà i Lluís Roura reviuen 
dues dècades d’«El Suplement»

El Museu Dalí va ser l’escenari on el director i presentador del programa de Catalunya
Ràdio va presentar el llibre commemoratiu al costat del col·laborador i pintor empordanès
�

CLOENDA

XAVIER SOLÀ
20 ANYS DE SUPLEMENT
Un programa de ràdio amb l’aire i la cara dels caps de setmana
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� EL LLIBRE

Un recull d’experiències i records
El llibre recull l’experiència de 20 anys d’aquest

magazine que s’emet cada dissabte i diumenge
(de 10 a 13 h a Catalunya Ràdio), amb una alta
audiència i s’hi ofereix entreteniment, informació i
música a uns oients molt participatius.

�

Sota el magnífic escenari de la cú-
pula del Teatre-Museu Dalí de Fi-
gueres, el dijous passat al vespre va
tenir lloc la presentació del llibre 20
anys de Suplement, que recrea les
vivències més destacades del pro-
grama radiofònic que dirigeix i pre-
senta Xavier Solà, a Catalunya Rà-
dio. A l’acte el van acompanyar el
pintor escalenc Lluís Roura i David
Escamilla, coordinador de l’obra,
davant d’una seixantena d’oients fi-
dels que l’escolten dissabtes i diu-
menges de 10 a 13 h, en un maga-
zine d’entreteniment.

La presentació va començar amb
un relat de Roura –fa dos anys que
n’és col·laborador–, que va actuar
d’amfitrió tot recordant les prime-
res aparicions en què va parlar de
la Mare de Déu del Món i Sant Pere
de Rodes. Va estampar el seu pa-
ral·lelisme amb el periodista : “Pin-
ta quadres amb la paraula; en
comptes d’utilitzar un pinzell, una
ploma.” L’autor del llibre, Escami-
lla –fill del mestrede la ràdio, el des-
aparegut recentment Salvador–, va
destacar  “la generositat i la cultu-
ra personalista, de líder i crack” que
és Solà, i el va qualificar de “Dalí de
les ones hertzianes”.  

Molt proper
Després de sis mesos presentant
l’obra –a l’Escala, també–, Solà va
quedar fascinat amb l’escenari on
va fer l’acte de cloenda, que servia
de “colofó en un lloc tan emblemà-
tic, excels i distingit”. Tot seguit, va

començar a explicar el primer capí-
tol de l’exemplar, amb la seva veu
pausada, tot transmetent tran-
quil·litat i confiança. Mirant el pas-
sat es sorprèn, com sol ser habitual,
de la rapidesa de “com passa el
temps» i va convidar l’espectador a
“estar atent als missatges de l’en-
torn”.

La pilleria d’Almeria
Satisfet del seu treball: “Em sento
com s’hi m’hagués tocat la rifa”. Va
confessar ser un murri en els seus
primers passos a la ràdio: es va fer
passar pel director d’una emissora
local per fitxar per Ràdio Almeria
–destinat a fer el servei militar– i va
lloar la qualitat d’un altre locutor,
que era ell mateix. L’hi va servir, i
més tard va voler tornar a casa, on
va ser recomanat a Cadena Ser
abans de marxar als Estats Units. En
el moment del segon retorn, Josep
Cuní, a qui coneixia, li va oferir en-
trar a Catalunya Ràdio per comen-
çar El Suplement. 

Del seu programa, en destaca els
col·laboradors i “la importància del
dia a dia, de la gent i l’espontaneïtat
que hi ha al carrer», en referència a
les sortides fora de l’estudi. Frases
com ara “eh, que trobeu a faltar la
Terribas?”, “en Puyal és molt Puyal,
el punyetero” o “l’efecte huracà Bas-
sas”, i el futur d’El Suplement, van
tancar l’acte en què el feedbackSolà-
espectador va ser una clara evidèn-
cia de per què el magazine és líder
d’audiència, i l’oient, molt proper, hi
té molt de protagonsime. 
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