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EL DIETARI D’‘EL MÓN’

Sílvia Pérez Cruz JosepMaria Flotats

Comença la campanya per a les europees amb un debat de nivell. Tant com
el nou disc de Sílvia Pérez Cruz o la nova pel·lícula de Paco León. I dimarts
va tornar Flotats a dirigir una obra al TNC disset anys després, i el Mago
Pop al Coliseum amb un espectacle imprescindible. Una gran setmana
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[TEXTOHS][/TEXTOHS]Són els novells que presen-
ten candidatura europea. Ells tres amb els veterans
Ramon Tremosa i Santi Fisas s’asseuen en el primer
debat de les eleccions europees.Mostren un fair-play
admirable que reforça que el que realment “is diffe-
rent” és Europa, no Espanya. Acaba el debat i confir-
mo que Catalunya estarà molt ben representada a
Europa.
Al final d’una interessant tertúlia d’una hora faig

un apart amb tots cinc. Estan sorpresos amb la UE-
FA, que hagi programat la final de la Champions per
al dia abans d’unes eleccions europees. Saben que els
polítics intentaran treure rèdit de qualsevol fotogra-
fia. I, esclar, en un Atlètic de Madrid-Reial Madrid
serà Mariano Rajoy qui estarà en totes les càmeres.
Urtasun i Tremosa, socis culers, han aconseguit evi-
tar qualsevol acte de campanya en cas que el Barça-
Atlètic de Madrid del pròxim cap de setmana sigui
decisiu. Se’n van i Santi Fisas, sense veu per una in-
oportuna afonia, rep les cures de Ramon Tremosa
que li assegura que en les pròximes hores li farà arri-
bar, gràcies al bon ofici d’un pagès amic, un pot de
mel que és oli en un llum.

[TEXTOHS][/TEXTOHS]Mai no he estat ambun àn-
gel en un estudi de ràdio. Ha arribat el dia. Sílvia amb
Raúl. Pérez Cruz amb Refree. He estat tot el cap de
setmana embolicat amb el seu CD: Granada. És, si
m’ho permet el crític Esteban Linés, un dels discos
de l’any. VersionenAlbert Pla, EnriqueMorente, Leo-
nard Cohen..., canta en anglès, portuguès, francès,
alemany, català i castellà. Parla Sílvia i ens enamora:
a Amela i a Broc, que estan asseguts allà, i a la resta
de l’equip.
Li demano que ens toquin en directe l’Himne a

l’amor que versionen de l’enorme Edith Piaff. Em
xiuxiueja Sílvia: “D’acord, però abans vull cantar
l’Abril 74 del Llach”. I comencen i la veu d’aquesta
dona, que brolla de no se sap on, és tan salvatge que
és impossible mantenir-te’n al marge. Quan Sílvia i
Raúl versionen Piaff aixeco la vista, amb els cabells
de punta, i observo la productora del programa,Mar-
ga Ortuño, plorant sense parar. Plora de l’emoció en
escoltar la veu acompanyada per una simple guitarra
d’aquesta parellamusical que, ho sento,m’és impossi-
ble definir en aquest petit dietari d’un dilluns que els
dos han convertit en especial.

[TEXTOHS][/TEXTOHS]No he vist encara l’obra
però he estat amb Flotats, un geni de l’escena.
T’agradarà més o menys, però aquest home és la
definició de teatre. 800 oients han estat convidats
pel programa a assistir a la preestrena del retorn de
Flotats al TNC, que ell va parir. L’entrevisto al matí
però a la tarda, pocs minuts abans que comenci
l’obra, em permet ser entre bambolines amb ell i els
seus actors. Una experiència única. Em presenta
l’escenògraf Ezio Frigerio i l’oscaritzada Franca
Squarciapino, encarregada del vestuari d’aquest
text de Marivaux, El joc de l’amor i l’atzar. Flotats,
en la foscor del lateral de l’escenari, parla amb Ru-
bén, amb Mar, amb Vicky, amb Bernat, amb Gui-
llem. Al costat, el seu ajudant Pep Planas. Li fa dos
petons a Enric Cambray i els diu, com si fos Cruyff:
“Estigueu tranquils. Gaudiu de l’obra. Molta mer-
da”. I s’amaga a la part alta del teatre per seguir la
representació ambpaper i boli després d’abraçar-se
al seuÀlex Casanovas, veterà que va ser novell amb
el director. Ha tornat Flotats en gran i espero que,
pel bé del país, es quedi un bon temps per aquí.

Vaig conèixer Antonio Díaz per Toni Clapés i el
seu equip que, de rebot, l’havia conegut per la cap de
màrqueting deRAC1, EmmaMartínez. Emvadir Cla-
pés: “Vés a veure’l ja. Vam acabar tot el teatre dret
aplaudint-lo”. Hi vaig anar un diumenge al matí amb
les meves filles i recordo, efectivament, ser al costat
d’Helena Garcia Melero dempeus ovacionant aquest
xaval de 28 anys fent de la màgia un art.
Torna a la ràdio i el torno a ajuntar amb Clapés (i

s’hi afegeix Emma) i ens va deixar embadalits amb
dos trucs més, impossibles de resoldre. Ara, amb el
seu espectacle La gran ilusión, torna al Coliseum de
Barcelona amb el repte d’omplir més de 800 buta-
ques cada dia. No en tinc cap dubte. Amb aquesta
obsessió malaltissa que tenim de quan les coses fun-
cionen liquidar-les, li pregunto al final de l’entrevista
a la porta de l’estudi: “Se t’acabaran els trucs?” I, mal-
grat la malaltissa timidesa, em deixa anar una rialla:
“Sí, home! En tinc més de mil... o de dos mil”. I m’as-
sabento que els trucs es compren, es creen, es ve-
nen.... Llarga vida doncs a la màgia de Díaz, hereu de
Copperfield, i nascut a Badia... com Busquets.

[TEXTOHS][/TEXTOHS]S’acaba Carmina y amén
ambuna escenamemorable per a la història del cine-
ma espanyol. Així ho crec i així ho escric. Es passeja
Carmina Barrios ambun negre després d’un terrible
sopar mentre sona el My way, versionat per Nina
Simone. Demolidor final de festa d’una pel·lícula
magna. Aquest antic imitador de Raquel Revuelta a
l’Homo zapping d’A3, el Luisma de l’exitosa Aída,
arriba tímid, com posant-se vermell de l’èxit de les
seves dues extraordinàries pel·lícules que tenen la
mare que el va parir com a talent suprem. Parlo a
Paco d’Almodóvar (l’escena a la moto on Carmina
recorda Julieta Serrano), de Berlanga i el seu humor
negre (el cadàver present en tot el film)... Hi ha ta-
lent. I una Yolanda Ramos que de fumar marihuana
en fa un art. A la taula del menjador, on sentim la
ferum demort, hi ha una dona que “ni és actriz ni és
ná” que té 90 anys i m’explica Paco León: “Aquesta
senyora ha parit 20 vegades i li sobreviuen 13 fills”. I
penso on té posada tot aquesta agudesa Paco León
sense haver arribat ni als 40. Feu-me cas: gaudiu
d’aquesta menuda joia cinematogràfica.
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