
DIUMENGE, 4 MAIG 2014 V I U R E LAVANGUARDIA 11

EL DIETARI D’‘EL MÓN’

RamonFontserè Jon de Errazti
DILLUNS DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Tornen Els Joglars i Bayona es venja del noi de ‘Lo imposible’ al Passatge
del Terror. Navarro busca la dona que li va clavar un cop en una comunió
i Loquillo s’esforça per sortir de l’embolic en què s’ha ficat. I, mentrestant,
un veneçolà va aprendre català gràcies a les mandonguilles. País.

www.rac1.org
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TONI BATLLORI

director d’Els Joglars

Quan era adolescent vaig anar al Romea de Barcelo-
na a veureTeledeum, una de les polèmiques (i excep-
cionals) obres d’Els Joglars. Em va quedar marcada
perquè em va sorprendre veure uns senyors al carrer
insultant tots els que entràvem al teatre, crucifix en
mà i rosari envoltant el canell. Aquest dilluns va ve-
nir el gran Fontserè i em va explicar que, en aquella
època, es va colar en una església (crec que de Logro-
nyo) on es feia una desfilada religiosa contra l’obra.
Es va disfressar, va agafar una espelma i va acompa-
nyar, fent voltes a l’interior del temple, uns ultrare-
ligiosos que resaven contra el text de Boadella.
Fontserè, de qui ara entenc la seva amistat amb
David Trueba perquè comparteixen una capacitat
oratòria envejable, m’explica que ha parlat amb
Xavier Albertí, el director artístic del TNC, i m’hi ju-
go alguna cosa que Els Joglars actuaran la pròxima
temporada al teatre públic català ambVIP, una histò-
ria sobre la sobreprotecció infantil actual, que la com-
panyia estrenarà aquest estiu a Saragossa. El seu (pos-
sible) fitxatge pel TNC serà una bona notícia per al
país en particular i per a la cultura en general.

Acabo la setmana encara escoltant les tertúlies sobre
el primer secretari dels socialistes catalans. Dilluns el
vaig entrevistar a primera hora del matí. Va costar.
Pere Navarro havia parlat per a la Ser i per a Catalu-
nyaRàdiominuts abans. “Prou”, va dir després de par-
lar amb Pepa i Mònica. Però nosaltres no en teníem
prou i també volíem saber què li havia passat. Va acce-
dir i l’hi agraeixo. I molt. Però acostumat a escoltar un
líder que reparteix joc, em va sorprendre la seva capa-
citat de repartir llenya verbal. Està superat i excitat.
Em parla de “la dona que bufeteja en una comunió” i
de la seva percepció que el va agredir pel conflicte que
hi ha a Catalunya. Percepció com a sensació, no com a
realitat. Error. Em parla llavors d’insults sistemàtics a
internet. I esclar, a partir de la reflexió, surten els ex-
tremismes digitals que s’expressen amb els dits i no
amb el cervell. Volen sempre les agressions verbals
dels uns i dels altres. Però les xarxes són així. Pel què
és bo, òptim, dolent i pèssim. Si som dins del sistema
digital som soldats de múltiples guerres diàries. Hau-
ria de saber Navarro que Twitter no és la vida, només
hi passa. Que és molt però no és tot.

És una de les converses que més m’ha sorprès
aquests últims anys. En Jon ens acompanyamolts di-
es com a intèrpret en entrevistes on el receptor parla
anglès, italià o francès. El dia que l’excapità de
l’equip de rugbi sud-africà François Pienaar va visi-
tar l’estudi de RAC1, Quim Monzó es va quedar sor-
près amb la capacitat de traduir simultàniament d’en
Jon. Aquell mateix dia, amb l’equip del programa,
vam decidir portar-lo un dia. Dimarts es va asseure
amb Monzó i va prosseguir l’efecte al·lucinogen. En
Jon va néixer a Veneçuela i se’n va anar a estudiar a
Chicago, després a Londres, més tard a un petit po-
ble de Nàpols i des del 1992 viu a Catalunya. No sabia
gens de català. Gens. Es va apuntar al Centre Comar-
cal Lleidatà de la ronda Universitat de Barcelona i
tan sols dos anys després ja va fer la primera interpre-
tació. Va ser per aTV3 i traduïa lamodel CindyCraw-
ford. Ara ja té la seva empresa. Li preguntem per què
va decidir aprendre el català. Resposta: “Quan vaig
sentir la paraulamandonguilla vaig pensar: aquest és
el meu país”. I davant una sentència tan gran, no hi
ha rèplica periodística possible.

Què ha fet Loquillo?. Un que “siempre quiso ir a L.A.
y pasear en un Cadillac solitario mientras los gatos
de su callejón aullarán a gritos esa canción”. Ve el
Loco a la ràdio, amb aquesta planta de rockabilly de
cinquanta-i-tants, vestit tot de negre i el tupè que ad-
miro per evidents raons. He cantat en concerts les
seves cançons molt més enllà dels seus raonaments
socials, als antípodes dels meus.
Està excitat de debò i emdiuen els productors que,

abans de l’entrevista, vol un apart amb mi. El saludo
amb una abraçada i em deixa anar que està molt in-
dignat i que vol aclarir primer de tot el que surt a
l’ABC. Sens dubte. I s’encén la llum vermella. I vinga.
“Mai no he dit això dels nazis”. I pim-pam-pum. I
per fi parlem del disc en directe gravat a Granada.
Se’n va i a la tarda l’ABC treu un enregistrament am-
putat però aclaridor. I alguna cosa no em quadra. Si
ha mentit als oients catalans per un doble llenguatge
absurd o si algú li ha fet un gol des de Madrid. Em
consta que vol tornar a parlar. Li agrairia que ho dei-
xés córrer i cantés. Però, sisplau, Loquillo... fes-ho als
escenaris.

A Jota Bayona l’admiro perquè m’agrada la seva ma-
nera de dirigir i perquè no es creu que ha inventat el
cinema. M’agrada perquè és simple, humil, agrada-
ble, pròxim, sincer... I afable. Tant que es fa amic dels
seus actors als quals cuida, com em va explicar fa un
any imigNaomiWatts amb qui va rodarLo imposible
i a qui telefona habitualment.
Com fa amb Tom Holland, l’inoblidable Lucas de

la pel·lícula del tsunami. M’explica Bayona que Hol-
land va venir l’altre dia a Barcelona i el va dur al Tibi-
dabo amb la seva moto. El nano de Lo imposible va
obligar el director a pujar dalt de la talaia malgrat el
vertigen de Bayona. La seva venjança va ser terrible:
el Passatge del Terror. El nano va sortir desencaixat.
Bayona no. Es coneix el Passatge de memòria.
El truco per felicitar-lo pel seu nou èxit Penny

dreadful, una sèrie televisiva de terror que ha estre-
nat amb grans crítiques als Estats Units amb Josh
Harnett, Timothy Dalton i Eva Green. Bayona ja pre-
para el seu nou film basat en un llibre que em va obli-
gar a comprar al seu dia:Unmonstruo viene a verme.
Avís: la pel·li serà un nou èxit de Jota.

Jordi Basté

traductor i intèrpret

cantant

director de cinema

primer secretari del PSC


