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EL DIETARI D’‘EL MÓN’

Xavier Aldekoa HalldorMar
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La nova cançó versionada en anglès per un islandès, una actriu que
s’allotja a Barcelona a casa del productor del film. Un actor que ja diu
prou d’actuar al teatre per a quatre gats mentre apareix la dona que va
clavar un clatellot a un polític per una bandera bruta. I no és una novel·la.
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Delirant aquestes Hazañas bélicas de Corín Tellado.
Segueix el pesat debat a la ràdio. Hauria estat un
breu a qualsevol diari i ha acabat com una investiga-
ció policial d’alt nivell buscant La dona que va clavar
un clatellot a un polític per una bandera bruta, que
ben bé podria ser el títol de la pròxima novel·la de
Jonas Jonasson. Quina ridiculesa i que poc que encai-
xa tot plegat. Falten peces però sobren ficcions. Ele-
var a crispació el que és una solemne estupidesa,
amb una confessió que no té cap sentit, és crear un
debat inexistent imés quan després de saber la decla-
ració de la dona, Navarro ha amagat els seus argu-
ments. Una vendetta de fa deu anys sona a excusa
d’advocat. El silenci deNavarro, a soroll d’abatiment.
Sigui com sigui, amb fastigosa agressió o sense, el

conflicte veïnal nomereix que truquem a Jack Bauer
perquè el resolgui. En tot cas, a les Teresines. I faria
bé Pere Navarro que, per una bossa de vots a les pro-
peres eleccions, deixés de parlar de crispació on no-
més hi ha tensió. I una recomanació: a l’assessor que
li ha escrit aquest guió, li convindrien unes vacances.
És un consell.

Xavier Aldekoa és a Barcelona. La seva dona, la Julia,
està a punt de donar a llum. Admiro aquest corres-
ponsal de La Vanguardia a l’Àfrica. Dominar un país
petit des del periodisme costa, controlar tot un conti-
nent com l’Àfrica és patrimoni de comunicadors fets
d’una altra pasta com ell. Aldekoa ve per explicar-
nos el drama nigerià de les adolescents segrestades
per Boko Haram. Aldekoa no està per explicar dra-
mes hollywoodians amb final feliç. No. A l’Àfrica un
final feliç és una raresa.
Com hauria estat la reacció en un país occidental?

–ens preguntem a la tertúlia. Aldekoa contesta: “El
món es va mobilitzar pel misteri de l’avió desapare-
gut a Malàisia. A Nigèria els herois han estat els pa-
res que han sortit cada dia al carrer a manifestar-se
perquè hi hagués una resposta mundial”.
I un s’adona que és simptomàtic que l’educació fe-

menina al món en desenvolupament hagi estat l’ob-
jectiu dels radicals islamistes. Mesquins misògins
que busquen dinamitar l’educació femenina. No en
va Boko Haram significa “l’educació no islàmica és
pecat”. Bojos perillosos.

Halldor Mar és pèl-roig i té una bona cabellera. Gas-
ta barba i va néixer a Islàndia però fa vint anys que és
català. El parla, el canta i ara el versiona amb la seva
guitarra. Quan el veig el recordo entranyablement,
quan em passejava rastrejant cider pels pubs de Bar-
celona. Cider és una beguda enganyifa per fer passar
les penes amb molt poc alcohol. Sidra anglosaxona
que fa més pijo.
Ara Halldor ha fet un disc imprescindible on ver-

siona clàssics de la nova cançó i els tradueix a un an-
glès literal. A Halldor, l’ha descobert aquest crac de
la crítica musical que és diu Jordi Beltrán i que va fer
viral la versió d’Al vent a les xarxes. QuimMonzó és
a l’estudi de ràdio mentre Halldor Mar toca Little
country, el País petit de Lluís Llach. Somriu per la
novetat: escoltar en anglès allò que és català, fet sor-
prenent perquè és nou.
La globalització també ha arribat als clàssics com

Serrat, Sisa, Raimon o Riba, via Islàndia. Algú acusa-
rà de provincianisme la situació. Error. És convertir
la música en universal i saber que, al món, com ja
canta Sisa: The sun could rise tonight.

Té veu de cigaló. D’aquestes que són greus, trenca-
des... de Ducados o de Celtas sense filtre. Pep Cruz és
un dels històrics del teatre català que ve al programa
a sincerar-se sense autocompassió. Acostumats a es-
coltar divos que es vanten dels seus triomfs indivi-
duals (siguin certs, exagerats o inexistents), Pep Cruz
fa un nu integral per la ràdio i confessa que última-
ment una obra d’èxit com Top-model ha arribat a reu-
nir tan sols una dotzena de persones a la platea del
teatre del Raval de Barcelona. Un drama. Apunta a
l’IVA però no com a únic responsable. També al pú-
blic que ha eliminat de les seves prioritats, per culpa
de la crisi, el teatre, i els ajuntaments que, ambpressu-
postos sota mínims, no poden programar cap obra.
“Perdrem els diners, però no la moral”, proclama

Cruz que demana ajuda als mitjans de comunicació
per promocionar el teatre. Se’n va recordant actors,
com Àlex Casanovas, que va haver de fer de cambrer
a l’estiu. No és l’únic. Em dóna noms de gent de la
faràndula que han hagut de deixar l’escenari. Se’n va
Pep Cruz desacomplexat. Llavors a través de la xar-
xa, actors l’ovacionen.

Natalia Tena és la protagonista d’una de les pel·lícu-
les de l’any: 10.000 km. S’ha equivocat i ha entrat al
lavabo de la ràdio dels homes. Li és igual. Tot li és
igual. “Estos ojos verdes (negres a l’original) que no
quiero ver llorar”, com cantaven els Duncan Dhu, es
claven en els meus amb una alta capacitat d’hipnosi.
Natalia va ser una de les bruixes amigues de Harry

Potter i Osha és en la sèrie de culte anomenada Juego
de tronos. És rara, definitivament. Viu en un vaixell
en un canal de Londres amb el seu nòvio mentre, ara
que s’està a Barcelona, dorm a casa del productor de
la pel·lícula, Tono Folguera. Un pis a Gràcia que és
on s’ha rodat tota la pel·lícula. Ja se sap: quadrar pres-
supostos mínims. Natalia, durant el rodatge, vivia a
casa d’un amic del director Carlos Marqués-Marcet,
el també director Lluís Galter.
AraNatalia se’n va aGalícia a rodar una nova pel·lí-

cula i sembla que continuarà amb el seu personatge a
Juego de tronos. L’autor George R. Martin entusias-
ma a l’actriu i més, després que un dia Natalia se’l va
trobar a Los Angeles i el va abraçar cridant: “Sisplau,
no em matis”. Ben al contrari.
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