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EL DIETARI D’‘EL MÓN’

DianaGarrigosa Uriel Benguigui
DILLUNS

esposa del president Pasqual Maragall

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Amb Jaume Duch vaig xerrar molt quan era un nen
(i ell ja no) tant al pis dels seus pares a la Meridiana
de Barcelona com en una casa familiar a Roda de
Berà, on, amb el seu germà Gustavo, que era el meu
germà de l’ànima a l’EGB dels Salesians, jugàvem a
bàsquet, el nostre gran hobby. Amb Fernando iWilly
érem el pòquer de nens que berenàvem Bucaneros,
menjàvem regalèssia de pal i sobretot jugàvem a ser
Epi o Solozábal al pati de l’escola.
Curiós el diferent camí que han traçat a la seva vi-

da Jaume i Gustavo. Gustavo és fundador de Veteri-
naris sense Fronteres i col·laborador de moviments
socials sobre la sobirania alimentària dels pobles. És
una persona enorme. Jaume és el seu germà a Euro-
pa. Divendres li truco perquèm’expliqui la importàn-
cia de votar avui. Jaume fa gairebé 25 anys que viu a
Brussel·les. Explico tot això perquè vaig començar la
setmana parlant de la terrible pèrdua de memòria. I
acabo lloant la sort de poder recordar quan érem un
petit somni i jugava amb aquests nens que ara són
exemple del que tenim i sobre el que volem votar
avui i aviat: Europa i el nostre futur.

La memòria. L’art de saber-la utilitzar i el drama de desprendre-se’n.
Setmana que l’alzheimer tendeix a desestabilitzar-nos. Mentrestant, ens
preparem per votar a les eleccions europees d’avui mentre Luis Enrique,
un lector de llibres voraç, es presenta com a nou entrenador del Barça.

www.rac1.org

Jordi Bosch

Luis Enrique

JaumeDuch

TONI BATLLORI

A una setmana de les eleccions europees qualsevol
tema és bo per dinamitar qui es posi per davant. L’úl-
tim: la presència del president Pasqual Maragall en
un acte d’ERC al costat del seu germà Ernest. S’obre
un debat on és impossible opinar si no és des de la
distància. En la tertúlia amb Rahola, Carol, López
Alegre i Sardà s’escolta amb venerable respecte per-
què és necessari un gran angular per fer una correcta
fotografia de la situació. Els explico, fora d’antena,
que els últims mesos he estat algunes vegades amb
Pasqual Maragall. La penúltima em va parlar de la
tertúlia de la ràdio. L’última amb prou feines em va
saludar. “Els malalts han de sortir cada dia al carrer.
Nom’imagino en Pasqual tancat a casa”. DianaGarri-
gosa explica que cal conèixer que és l’alzheimer i
com afecta cada pacient i, en aquell moment certifico
que sembla més important el soroll electoral que el
silenci del malalt. La seva dona és qui millor coneix
Pasqual. Per tant, equivocada o no, provocadora o no,
ningú millor que la Diana per decidir una presència
que, en circumstàncies normals, tampoc no hauria
estranyat ningú.

Diumenge em connecto al Twitter després de la vic-
tòria del Maccabi de Tel Aviv davant el Reial Madrid
a la final de l’Eurolliga aMilà i és per deprimir-se. Els
ocults habituals i altres eixelebrats a cara destapada
mostren el seu conjunt buit de cervell amb l’original
etiqueta de “putus jueus”.
Arribo a la conclusió que gent amb certa visibilitat

i comunitats socials han dit prou, que no tot s’hi val i
han decidit no coartar la llibertat d’expressió però sí
posar-hi un límit.
La comunitat israelita a Barcelona ha denunciat da-

vant el Fiscal de l’Estat més de 17.000 tuits inde-
cents, fastigosos i d’una elevada incultura. Estaria bé
que no es quedés a l’epidermis de la denúncia i que la
justícia es pronunciés sobre la moda cada vegada
més estesa en la política espanyola de treure a passe-
jar la paraula nazisme. Uriel Benguigui sosté que “de-
nunciaria aquest pudent ús malgrat que l’anticatala-
nisme no queda tipificat com a delicte”. A Uriel no li
sorprèn gens que Espanya sigui el tercer país d’Euro-
pa amb més antisemitisme només superat per
Hongria i Polònia. Sensació de vergonya aliena.

Un sobtat atac demal de queixal no em permet rebre
amb els honors que esmereixen tres actors del teatre
Lliure amb aquesta delícia que es diu: Els feréstecs.
Marxo a les deu del matí de la ràdio.
Com que tinc aquesta possibilitat cada diumenge a

La Vanguardia, els escric aquí el que no els vaig po-
der dir a la cara a Jordi Bosch, Rosa Renom i l’explosi-
va Laura Aubert: que entenc el perquè s’ha hagut de
reposar l’obra.
Vaig ser a Montjuïc veient l’espectacle fa quinze

dies, girant amb aquest escenari que transporta la
llengua catalana a una paleta de matisos amb les se-
ves múltiples variants. Aquestes frases que s’engan-
xen a boca de la Renom (“Figúrate”) o de Bosch (“Be-
neït sia l’aire”), mentre la filla (Aubert) escridassa i
una deliciosa Laura Conejero eleva el seu paper a art
de la seducció.
Té el teatre català aquesta temporada grans noms,

i grans obres, que engrandeixen el talent ja existent i,
serveixi com a exemple aquesta obra deCarloGoldo-
ni, que en un país que vol ser normal hauria de ser en
cartellera fins que el públic digués prou.

Avui toca debatre sobre Luis Enrique. A Lucho el co-
nec de la seva època com a jugador i no té res a veure
aquesta imatge primitiva que tenia quan jugava que
semblava el cap de la colla de quinquis.
Res de res. A Lucho sempre el recordo, sempre per

aquell futbolista que em va regalar un llibre, fet para-
normal als vestidors de primer nivell. Un dia, fa anys,
dinant junts en un japonès del carrerUrgell de Barce-
lona, vamxerrar sobre llibres. Vam apuntalar les nos-
tres debilitats literàries i ell es va proposar de rega-
lar-me’n un que li semblava una delícia. Pocs dies
més tard va aparèixer amb “L’home a la recerca de
sentit” de Viktor E. Frankl. Ho vaig certificar. Un
magnífic llibre escrit per un psiquiatra des de l’inte-
rior d’un camp de concentració.
Aquest dimecres Luis Enrique ja és el nou entrena-

dor del Barça i hem comentat en el programa el seu
full de ruta. En cincminuts de roda de premsa aquest
devot de la Mare de Déu de Covadonga, home dur
amb sentit literari, s’ha ficat el barcelonisme a la but-
xaca. Un barcelonisme que es conforma amb ben
poc: treball, lluita i a guanyar. Allò de sempre.
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