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Pel darrere
Francesc Orteu

Dilluns: Xavier Bosch
Dimarts: Albert Om

Dimecres: Carles Capdevila
Dijous: Xavi Freixes

Divendres: Francesc Orteu
Dissabte: Sílvia Soler

Només amb l’

La banda sonora de la teva vida
Les millors cançons de:
LLUÍS LLACH. L’estaca. Abril 74. El meu país. Que tinguem sort. Que feliç era mare. A cara o creu. La meva terra.
Dona’m sa mà (amb Maria del Mar Bonet). Cal que neixin flors a cada instant. A cavall del vent (amb Paco Muñoz).
Silenci. Cant miner. El bandoler. Jota marinera.

MARIA DEL MAR BONET. Me n’aniré de casa. Es fa llarg esperar. Què volen aquesta gent. Dóna’m sa mà
(amb Lluís Llach). L’àguila negra. Mercè. No voldria res més ara. Vigila la mar. A Mallorca durant la Guerra Civil. Les
Illes. Alenar. Jim. Jota marinera. La Balanguera. Cançó de na Ruixa Mantells. El pi de Formentor.

I també: RAIMON - FRANCESC PI DE LA SERRA - PAU RIBA - SISA - GUILLERMINA MOTTA
OVIDI MONTLLOR - FALSTERBO 3 - GATO PÉREZ - JOAN ISAAC - RAFAEL SUBIRACHS...

IRREPETIBLE
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Col·lecció única. No la trobaràs en cap altre lloc

DESCLOT
UNS VÉNEN

I ELS
ALTRES

SE’N VAN

No hi ha ira que duri mil
anys sense rebentar l’irat.

Josep Maria Flotats ha deci-
dir tornar als escenaris ca-

talans amb una obra en
l’idioma de la terra i sense

vocació esporàdica. Benvin-
gut, mestre. L’actor i i direc-

tor s’ha deixat un bigoti
estil liniment Sloan i repre-
sentarà un crepuscular Sta-
lin al Tívoli, que encara ol a
ell. Ara fa deu anys –potser

ha estat l’aniversari allò que
l’ha mogut– Flotats se’n va
anar de la direcció del Tea-
tre Nacional de Catalunya

després d’una topada
–trompada– amb el conse-

ller de Cultura de l’època.
Joan Maria Pujals es va dei-

xar anar amb un d’aquells
rampells que el van fer cè-

lebre entre els nois de la
premsa i va agafar l’artista

per les solapes. La frase
“Se’m va abraonar” ha fet
història. Molt més que “Ja

sóc aquí”, que ara es reivin-
dica com la més popular de
la llengua. Flotats no va ob-
tenir el suport que buscava
dels superiors de Pujals i va

emprendre la ruta que tan
bé va marcar el gran Xè-

nius. Feta i desfeta, ara
torna, i que duri. De Pujals,

se’n sap poca cosa. O cap.
Coincidint amb el retorn de

l’estrella, a Madrid n’han
feta una altra. Fernando Sa-

vater, Amando de Miguel,
Vicente Verdú, Pedro García

Barreno i Pilar Cortés –oh,
quin gran jurat!– han deci-
dit concedir el premi Espa-
sa d’assaig a una “acerada,

minuciosa y fundamentada
crítica al nacionalismo”. A

mig camí entre el “llibre de
memòries” –eps– i la “refle-

xió política” –més eps–,
Adiós Cataluña ha estat sa-
ludat amb olor de santedat

a Madrid. Adiós? Doncs,
passi-ho bé, mestre. Boade-

lla barata Flotats? Aquesta
vegada guanyem.

L’èxitdelsMcCann
Els McCann són un gran equip. Buscant Madeleine
han fet una feina notable a la televisió. Si al final re-
sulta que són culpables la seva actuació passarà de
notable a excel·lent.

La televisió permet conèixer
gent increïble, gent que mai
de la vida trobaries pel car-
rer. No pots dir de la gent de
surt a la tele que la coneguis
gaire a fons, però tant és. De
fet, a qualsevol que tens al
costat també el podries co-
nèixer millor però no cal.
Amb la gent que coneixes de
sortir a la tele passa el ma-
teix que amb la gent real. Un
dia apareixen, un altre dia
desapareixen i ja està. I de
tant en tant recordes Josep
Maria Bachs.

Kate i Gerry McCann són
d’aquesta mena de persones
que pots tenir assegudes al

costat en una sabateria. Te’ls
mires perquè t’han anat a
buscar el número i dones per
fet que no solen ficar nenes
mortes dins de bosses amb
pedres per llençar-les al mar.
En això no hi penses. Només
penses que no tenen criteri
triant sabates, o altres coses
bàsiques.

Des del maig, quan la peti-
ta Maddie va desaparèixer,
els pares han estat presents
en tants mitjans de comuni-
cació com els ha estat possi-
ble, per demanar ajuda.
Eren les aparicions una ma-
nera d’amagar-se? Malgrat
la duresa de la seva situació,

els McCann sempre han
semblat serens, massa se-
rens hi ha qui diu ara. Altres
opinen que els britànics són
així, com si cada primer di-
jous de mes els desapare-
guessin criatures.

El cas va fer un gir inquie-
tant quan es va saber que la
policia podria haver trobar
sang de la nena en un cotxe
llogat pels pares tres dies
després de denunciar-ne la
desaparició. Si fins llavors
l’enteresa dels McCann ha
estat exemplar, la sospita
que podrien saber molt més
del que deien els ha conver-
tit en una mena d’herois,

uns herois pertorbadors que
comencen a ser admirats. És
molt estrany això que dic?

Dimarts l’Albert Om afir-
mava just el contrari en
aquesta pàgina. Ell es lamen-
tava que tothom se’ls havia
girat en contra. Crec que
pensa així perquè surt cada
dia a la tele parlant. Jo, per
contra, observo que neix un
cert respecte per la seva
obra monumental d’oculta-
ció. El seu èxit és l’èxit dels
espectadors que mirem la te-
levisió amb el desig lògic de
veure com algú aconsegueix
derrotar-la. No perquè la tele
sigui dolenta, sinó perquè és
poderosa. Els McCann han
estat fins ara més llestos que
la tele. El seu cas ens mostra
com, arribat el moment,
qualsevol de nosaltres pot
enganyar-la fàcilment. L’es-
forç d’aquesta parella ens fa
recuperar la fe en l’ésser
humà, la fe en la seva provi-
dencial capacitat de mentir.

Kate i Gerry
McCann
dalt d’un
cotxe. Al
seient
posterior
hi ha una
tercera
persona que
no sembla
cap dels
bessons
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