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Cabreig amb uns i altres, 
d’aquí i d’allà

E
scric això divendres a la 
tarda a les 16.50. Una tarda 
d’hivern a Madrid. Freda, 
p l u j o s a ,  r ú f o l a .  U n a 

d’aquelles tardes en què un només 
desitja estar a casa, abrigadet, amb 
els porticons ben tancats, deixant 
que el món vagi fent al seu aire. Però 
no. Sóc a Madrid, a l’habitació d’un 
hotel, davant d’una pantalla d’ordi-
nador que em reclama 2.400 caràc-
ters en menys d’una hora. I em dis-
poso a escriure, ho confesso, amb 
molta preocupació, resultat del  que 
m’acaba de passar. Els ho explico:  jo 
baixava caminant per la Gran Vía en 
direcció a la plaça d’España quan al 
passar pel costat d’un grup de tres 
persones dretes a la porta d’un bar, 
sento de manera clara i diàfana el se-
güent comentari: «Mira, aquest és 

un català de merda». 
 No ha estat una frase llancívola, 
ni tan sols m’han assenyalat; ha es-
tat un comentari entre dents, a ma-
nera de confidència entre ells. No 
m’he donat per al·ludit i he seguit 
caminant. No vull, Déu me’n guard, 

tenir altercats al carrer i menys amb 
subjectes de llengües com espases. 
Però automàticament m’ha canvi-
at l’humor. M’han espatllat el dia. 
En plena Gran Vía madrilenya m’he 
sentit agredit, m’ha envaït la tris-
tesa. I, de seguida, el disgust inici-
al s’ha transformat en cabreig; pe-
rò no contra l’autor de la frase, sinó 
contra els responsables d’haver ar-
ribat a això. M’he cabrejat amb uns 
i altres, d’aquí i d’allà. M’he cabre-
jat amb els que, sabent-ho, juguen 
diàriament amb els sentiments dels 
ciutadans. M’he cabrejat amb els 
que diàriament fan anar les «grans 
paraules» –pàtria, nació, estat, fron-
tera, territori, identitat, nosaltres, 
vosaltres, ells– amb tanta lleugere-
sa com irresponsabilitat. Perquè ells 
són els que han posat aquesta frase 
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«Mira, aquest és un 
català de merda», 
sento al passar per la 
Gran Vía madrilenya

en qüestió en boca del ciutadà en 
qüestió. 
 He viscut a Madrid més de 30 
anys i no havia sentit mai aquest co-
mentari al passar. Al contrari. El pri-
mer que em van dir a l’arribar aquí 
va ser: «¿Tu ets català? Segur que ets 
collonut, com tots els catalans». Pe-
rò nosaltres, els de llavors, ja no som 
els mateixos. Ens estan canviant. En 
un sopar celebrat fa poc, a casa d’uns 
amics, es va fer un pacte abans de 
seure a taula: «Parlem de tot, menys 
del que sabem que no hem de parlar 
si volem passar una nit tranquil·la. I 
això no és sa. Això no és bo. 
 Quan acabi aquest article torna-
ré a sortir al carrer camí del teatre. 
Buscaré en la ficció la felicitat que 
no em brinda una realitat que se 
m’escapa.  I així, ¿fins quan? H

puntsa
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LA BANDA DE CALAFELL CONVIDA A LA MOBILITZACIÓ

L’esperit festiu del disc és contagi-
ós. I el contingut, contundent. La 
banda de Calafell acaba de publi-
car el seu cinquè àlbum, Natura sal-
vatge, després de dos anys i mig de 
silenci. Un temps que els ha permès 
seduir col·legues diversos perquè 
gravessin amb ells.
 Albert Pla canta en el primer 
(i ballador) senzill: El vaso. «Tenim 
molts amics i aficions en comú. Ens 
agraden les mateixes coses –ad-
met, sorneguer, el cantant Guillem 
Solé–. L’Albert és un geni. El millor 
d’aquest país. Li vam passar la lle-
tra i va voler afegir-hi quatre frases. 
Un luxe». Uns altres dels que figu-
ren al compacte són Els Catarres, 
Txarango, Ska-P i Strombers. Ai-
xí com el productor David Rosell 
Dept., que els va acollir al seu estudi 
i va aportar-hi alguna pinzellada. 
 Natura salvatge és un treball amb 
vocació d’esperonar «davant l’apa-

tia generalitzada». «No ens podem 
quedar aturats davant de tants gols 
que ens colen per l’escaire, com la 
mateixa llei de l’avortament, o la pro-
hibició de manifestar-se…», es la-
menta el líder del conjunt. Les can-
çons d’aquest disc «són més vitalis-
tes». «Treuen la naturalesa salvatge 
que portem a dins», afegeix, parafra-
sejant el seu títol. «I el que reivindi-
quem és que la gent reaccioni; que 
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Una festa reivindicativa
El grup Buhos acaba de llançar el disc ‘Natura salvatge’, en què col·labora 
amb Albert Pla, Ska-P, Txarango i Els Catarres entre d’altres artistes

no es conformi 
fent un tuit. ¡Que 
faci alguna cosa 
més!». 
      Com van fer amb 
el seu àlbum de de-
but, les seves crea-
cions es poden des-
carregar gratuïta-
ment. Si bé aquesta 
vegada la discogrà-
fica Global ha vol-
gut fitxar-los i edi-
tar el compacte en 
format físic. I tam-

bé, com sempre, canten en català i 
castellà. «Així és com ens expressem 
a casa. Indistintament. I de la forma 
més natural», explica el vocalista i 
compositor. El quilòmetre zero de la 
gira serà el 22 de fe-
brer, a la sala Music 
Hall. H

33 El grup Buhos, a EL PERIÓDICO.
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Vegeu el vídeo de ‘Bra-
ma’ amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

Un simpàtic 
penques l’arma 
al Victòria
3Diego Molero protagonitza una 
comèdia que arrasa a Londres
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«N
o el coneixen, però 
el coneixeran. És 
magnífic, omple el 
paper», deixa anar 

l’entusiasta Alexander Herold, di-
rector d’Un jeta, dos jefes, sobre el gran 
protagonista de la funció: Diego Mo-
lero. És el caradura de l’adaptació 
One man, two guvnors, celebrada ver-
sió anglesa del clàssic de Goldoni Ar-
lequí, servidor de dos patrons, que arri-
ba avui al Victòria. «El meu personat-
ge és un nen gran. Un penques sim- 
pàtic, molt golafre, que es menja la 
vida a trossos», es defineix l’al·ludit. 
 Nascut a Madrid i «andalús d’a-
dopció», l’actor exposa les seves cre-
dencials: «M’he dedicat tota la vida 
a la comèdia. I per a aquest paper es 
necessita un absolut domini del gè-
nere còmic en tots els seus vessants: 
clown, mim, a més de cantar i ballar. 
No paro, i també es necessita una 
bona preparació física. Primer vaig 
pensar que no seria capaç de fer-ho, 
però després vaig saber que era ide-
al. Que m’havia estat preparant du-
rant 20 anys per a aquest paper». Va 
ser Paco Mir (adaptador i coproduc-
tor del muntatge) qui el va recoma-
nar després de dirigir-lo a La vengan-
za de Don Mendo. Abans va exercir de 
clown i va estar sis anys amb la com-
panyia Yllana. També com a show-
man té un monòleg, Chistorias, que 
pretén portar a Barcelona. 

 Encara que desconegut a casa nos- 
tra, no és el primer cop que Molero 
trepitja un escenari de la capital ca-
talana. «Vaig estar amb The Full Monty 
de Mario Gas; amb El apagón al costat 
de Gabino Diego i també amb l’ope-
reta La Petrixola de Dagoll Dagom. ¡I 
parlava català, eh!». Aquesta vegada 
utilitza el castellà per a un embolic 
esbojarrat. Gairebé el 80% del que es 
diu a l’obra surt de la seva boca, i no 
era qüestió de complicar-li més l’exis-
tència en escena. Altres actors sí que 
parlen en català, en una barreja lin-
güística que ja va usar Herold a la se-
va aclamada Pel davant i pel darrera. 
 
MENJAR I FOLGAR  / Molero té una reti-
rada a Oliver Hardy, el Gras de la mí-
tica parella còmica. En la història, es 
fica en l’embolic de servir com a 
guardaespatlles dos penques: un 
gàngster (una jove disfressada) i un 
criminal, que desconeixen la seva 
doble disposició. «Sóc un murri gra-
ciós. Com el pallasso de nas vermell. 
L’armo i després rebo totes les plan-
tofades. Em moc per impulsos ani-
mals: primer menjar i després folgar. 
Faig tot el possible per poder tenir un 
polvo salvatge a Mallorca amb la Lo-
li». Ja es veurà si ho aconsegueix. De 
moment, anima el personal a veure 
la farsa. ««És molt divertida i dinàmi-
ca. La gent disfrutarà molt», augura 
un paio simpàtic que està cridat a 
convertir-se en el nou rei del Paral·lel. 
Amb permís de Joan Pera, és clar. H  

ADAPTACIÓ D’UN CLÀSSIC DE GOLDONI

33 Diego Molero, caracteritzat com el guardaespatlles pillet d’‘Un jeta, dos jefes’, al Victòria. 
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