
Conversem amb el tianenc 
Josep Cuní sobre el seu 

poble, el Tast Tiana i el món 
de la comunicació

La mostra gastronòmica de Tiana 
celebra la seva desena edició

Parlem de vi, gastronomia 
i del Tast Tiana amb l’alcaldessa 
del municipi, Esther Pujol

La Ruta del vi DO Alella 
es porta al celler Quim 
Batlle a cavall

ViBop Edicions vincula 
el món de la cultura 
amb el el vi
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ENTREVISTA

osep Cuní és un pe-
riodista inquiet, un 
home a qui li agrada 
parlar de la seva 
professió i  qüestio-

nar-la per establir així les bases 
que serveixin per millorar-la. 
Quan s’hi conversa una estona, 
un s’adona que és una persona 
exigent i culta. Exigent amb 
ella mateixa i també, i sobretot, 
amb el llenguatge i allò que 
l’envolta. L’han fet així els més 

de quaranta anys de trajectòria 
professional i qui sap si també 
les seves arrels de Tiana. Allí és 
on va néixer i on encara manté 
una part de la família. Hem 
volgut parlar amb ell del seu 
poble, de periodisme, de vi i de 
gastronomia.

Comencem pel periodisme. Fa 
pocs mesos l’hem tornat a veu-
re a la televisió amb el repor-
tatge que ha emès Cuatro La 

América de Trump. N’hi haurà 
més?
Sí, ara faig reportatges inter-
nacionals, i m’ho estic agafant 
com un període molt interes-
sant per intentar satisfer una 
assignatura que tenia pendent. 
Sempre havia volgut ser cor-
responsal o tenir l’oportunitat 
de poder respondre a la curi-
ositat de per què passen les 
coses que passen en qualsevol 
lloc. Ara estem a punt d’estre-

nar Brexit, retrat d’un divorci, 
i pendents també de fer un 
reportatge sobre la Rússia de 
Putin, i un altre de la Cuba 
sense Castro.

Com ha viscut els canvis que 
han afectat el món de la co-
municació els darrers anys? La 
irrupció de noves tecnologies, 
el nou paper dels consumidors 
d’informació, que poden esde-
venir emissors...

“Sóc de la Tiana envoltada de vinyes, 
és allà on tinc les arrels i la família”

Josep Cuní

J
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Ho he viscut en primera línia 
perquè incidia directament en 
la meva feina, i quan ho vius 
en aquestes circumstàncies el 
que has de fer és adaptar-t’hi 
ràpidament. Però, en el meu 
cas –perquè forma part del 
mal de la bèstia–, fent que tot 
això anés lligat a una reflexió 
sobre per què passa i com 
passa. He intentat sempre se-
parar el gra de la palla perquè, 
de vegades, per esnobisme 
tendim a abocar-nos a canvis 
com aquests definint-los com 
una “gran revolució”, defen-
sant-los sense parar a analit-
zar-ne els aspectes positius, 
que n’hi ha, però també els 
negatius, que també n’hi ha.  

I la conclusió després de 
l’anàlisi?
Defenso que el periodisme 
no sols té supervivència, sinó 
un gran futur si és capaç 
d’explicar per què passen les 
coses. El què ja el tens, el com 
de vegades, però el per què ja 
és més difícil i vol dir context. 
Ser capaç de contextualitzar 
les coses que passen i per què 
passen. Això demana ofici, i 
l’ofici exigeix no sols capacitat, 
sinó també un cert nivell i 
voluntat d’exercir el periodis-
me com en els seus orígens, 
amb dedicació total i formació 
permanent. Als meus alum-
nes, el primer dia de classe els 
ensenyo el mòbil i els demano 
què és –per estranya que sem-
bli la pregunta–, perquè per 
ells s’ha convertit en la seva 
memòria de butxaca. I així 
és. Però difícilment donarà el 
context d’allò que un periodis-
ta ha d’explicar. Cal formació 
per explicar aquest context i 
això vol dir un sobreesforç, en 
comptes de la sobrecomoditat 
que ens han aportat les noves 
tecnologies. 

Ara de tot en diem actua-
litat i notícia, i de notícies n’hi 
ha ben poques. Anomenem 
notícia el que més aviat són 
conseqüències de notícies 
anteriors. El periodisme no 
està en crisi, està en crisi la in-
dústria periodística, la manera 
de fer dels periodistes, no pas 
el periodisme. Em quedo amb 
una citació d’Eugenio Scalfari, 
fundador del diari italià La 
Repubblica: “Els periodistes 
són aquella gent que expliquen 
a la gent allò que passa a la 
gent.” Si això és ser periodista, 
la nostra feina està garantida: 

a la gent sempre li passarà 
coses.

Viu a Barcelona, però va néixer 
a Tiana. Quina relació té amb 
el municipi?
Hi tinc la família, els meus dos 
germans viuen a Tiana i la 
part de família que em queda 
per part de mare. Hi vaig poc, 
però no deixa de ser el meu 
poble. Passa que és un poble 
que ha canviat molt i l’identifi-
co menys del que l’identificava 
abans, però la meva infantesa 
i una part de la meva joventut 
les vaig viure allà. Vaig ser-hi 
fins als vint-i-tres anys. Les 
arrels i els vincles hi continuen 
essent.

Aquest any el Tast Tiana arri-
ba a la desena edició. Hi ha po-
gut assistir en alguna ocasió?
No he tingut l’oportunitat 
d’anar-hi, tot i que m’hi con-
viden cada any. A veure si 
aquest any hi puc anar. He 
estat tan lligat els últims anys 
al directe de la ràdio i la televi-
sió, que no he tingut les hores 
per mi que m’hauria agradat. 
D’altra banda, la tensió de 
tantes hores de programa en 
directe fa que el cap de setma-
na necessiti escampar la boira 

i esbargir-me, o tancar-me a 
casa per no veure ningú!

És gaire gurmet? Li interessa 
el món de la gastronomia?
M’agrada menjar, m’agrada 
menjar bé i també vetllar per 
la qualitat del que menjo, no sé 
si això vol dir ser gurmet. En 
una altra època potser t’hauria 
dit que era més gormand que 
gurmet, però depèn. Vinc de 
família de comerciants, els 
meus pares eren peixaters, 
tots veníem de tot i tots sabí-
em què volia dir qualitat. Això 
fa que tingui un criteri potser 

una mica massa exigent, no 
sols en la qualitat, sinó també 
en com es dissimula la baixa 
qualitat. Vaig tenir l’oportu-
nitat de conèixer, gràcies a la 
meva professió, grans experts: 
a través de la secció “La veu 
de l’experiència” vam conver-
sar amb grans referents del 
periodisme com Carles Sentís, 
Jaume Arias, Josep M. Espi-
nàs, Antoni Vilanova, Nèstor 
Luján..., i escoltar tota aquella 
gent era una meravella. Un dia 
el Nèstor Luján, quan tot just 
començava la nova tendència 
de cuina moderna, explicava 
que quan anava a un d’aquests 
restaurants “moderns” sem-
pre deia: “No em trobo gaire 
bé, em pot fer una truita a la 
francesa?” I la qualitat de la 
truita sempre era el barem 
per saber si apostava o no per 
aquell restaurant. No hi ha res 
més simple, però més difícil 
de fer bé, que una truita a la 
francesa. Per tant, els meus 
restaurants de referència són 
els que m’han demostrat que 
el tracte i la qualitat es man-
tenen independentment del 
pas del temps i l’afluència tu-
rística. Hi ha restaurants que 
s’haurien d’ajudar a preservar.

Està parlant de llocs com la 
Fonda Europa i l’Hispània?
L’Hispània és un referent i 
s’hauria d’ajudar a preservar. 
Representa no sols el manteni-
ment d’una tradició culinària 
i de qualitat, sinó també vin-
culat a la seva evolució, que 
és l’evolució de la societat. 
És evident que avui una sípia 
amb mandonguilles és un plat 
menys greixós i carregós que 
quan el feia la meva àvia, que 
també tenia fonda. Però poso 
aquest exemple perquè és, 
com tu dius, un referent. I a la 
Fonda Europa, un plat de mon-
getes del ganxet amb un raig 
d’oli bo... Què més vols?

I cuina?
Sí, cuino. Els caps de setmana 
sempre compro i cuino jo. 
Tradicional, però bé, em de-
fenso. No sóc gaire sofisticat 
perquè tampoc no m’agrada 
gaire aquesta mena de menjar, 
i si un dia en vull  ja busco el 
restaurant.

I el seu plat estrella?
Quan vénen els amics esperen 
que els faci peix. Saben que 
em surt bé i a més el sé triar. 

Però també els puc fer uns 
canelons amb espinacs i ricot-
ta, o croquetes de bledes per 
trencar la línia habitual, o una 
lasanya de verdures. Depèn. 
Sóc de cuina de mercat i medi-
terrània. I quan el producte és 
bo necessita poca elaboració. 

I tot això acompanyat de vi?
Sí. Tot i que no sempre. Sóc 
molt feliç amb un plat de pa-
tates, bledes i ceba al vapor i 
un peix a la planxa. Respecte 
al vi, sóc més de negre que de 
blanc. No hi entenc prou, però 
m’agrada un bon vi amb plats 
que l’acompanyin. Vull dir que 
sí, que hi ha vi quan surto de 
les bledes al vapor, sí [riu].

I acostumen a ser vins 
catalans? 
Sí. Per entendre’ns, tot ho 
prefereixo “poc viatjat”, com 
diu un amic meu de l’Empordà 
que ja ho deia abans de l’ex-
pressió Km. 0. Però tampoc 
porto el concepte nacionalista 
a la cuina, m’agrada molt la 
cuina italiana i també sé as-
saborir vins procedents d’uns 
altres llocs. Puc beure cava, 
però també xampany, i no crec 
que per això estigui traint 
ningú. Depèn del moment. 

I de la DO Alella, què en 
coneix?
Home, és que jo el Marfil el 
tinc gravat a foc des de ben pe-
tit, perquè com que els meus 
pares a l’estiu tenien molta 
feina, m’enviaven a casa d’uns 
familiars del meu pare i la tia 
Carme, que era d’Alella, i sem-
pre tenien Marfil. I no era mai 
a la nevera. En segons quins 
àpats sempre sortia el Marfil 
una mica refrescat del pou o 
amb una galleda amb una mica 
de gel. I a part d’això, sóc de la 
DO Alella, el cava Parxet tam-
bé forma part de la meva vida. 
Sóc de la Tiana envoltada de 
vinyes, ara encara n’hi ha, 
però moltes menys. On abans 
hi havia vinya ara hi ha cases 
adossades, lamentablement. 
A Tiana tot passava al voltant 
de Parxet o dels vins casolans 
que la gent es feia als masos. 
Jo mateix tenia uns oncles de 
la meva mare, el Lluís i la Ma-
ria, que venien el vi a litres, el 
vi de la bóta. I no es demanava 
de quina varietat era, es venia 
de menys barat a més i segons 
si tenia menys bóta o més, i 
poca cosa més... 

“M’agrada menjar, 
m’agrada menjar 
bé i també vetllar 
per la qualitat del 
que menjo” 

“Jo el Marfil el tinc 
gravat a foc des de 
ben petit”


