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Joaquim M. Puyal i Ortiga

É s llicenciat en filologia romànica per la 

Universitat de Barcelona i en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, doctor en lingüística per la Universitat de Barcelona i doctor honoris causa per 

la Universitat Rovira i Virgili. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera periodís-

tica a la ràdio i la televisió en llengua catalana. El 1976 va presentar, a la Cadena Ser, el 

projecte «Futbol en català», primera transmissió en català sobre aquest esport. Creador, 

productor i presentador de diversos programes, va iniciar la seva carrera als estudis Mira-

mar, al circuit català de Televisió Espanyola, on es va fer molt popular amb l’espai Vostè 

pregunta, amb entrevistes a figures destacades del món cultural català. A Televisió de 

Catalunya ha dirigit i presentat programes com Vostè jutja, la vida en un xip, Tres pics i 

repicó i Un tomb per la vida. Des de 1997, sense abandonar la ràdio, ha orientat el seu 

treball cap a l’activitat acadèmica a la Universitat de Barcelona i la recerca en l’àmbit de 

la teoria de la comunicació. Ha publicat Aicnàlubma (Columna, 2011), la realidad 

inversa (Destino, 2011) i llengua i esport: entre la creativitat i l’adequació (UDL, 2013), 

a més de nombrosos articles, pròlegs i col·laboracions en publicacions diverses. Ha rebut 

el Premi Òmnium de comunicació, per la seva tasca periodística a la ràdio i la televisió 

(1983, 1986 i 1991), el Premi Ciutat de Barcelona (1983), el Premi Ondas de Ràdio i 

Televisió (1978, 1979, 1986 i 2004), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 

(1993), el Premi Nacional de Cultura (1997), el Premi Nacional de Radiodifusió, Televi-

sió, Internet i Telecomunicacions en l’apartat de radiodifusió (2004), el Premi Ramon 

Fuster del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències (2005), el Premi 

Internacional de Periodisme Esportiu Manuel Vázquez Montalbán (2006), el Premi Ofici 

de Periodista (2006) i el guardó Català de l’Any (2012).
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