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EL DIETARI D’‘EL MÓN’

Dolors Vicens DesmondTutu
DILLUNS DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Inoblidable setmana amb la Dolors, una dona amb càncer terminal que ve a
explicar-se sense cap terror, una lliçó de vida que té continuïtat amb Des-
mond Tutu, que decideix cantar a l’estudi, o aquesta bèstia anomenada
Marc Márquez que podria sumar d’aquí una setmana un 7 de 7 a Montmeló.

www.rac1.org

Àlex Casanovas

Lluís Gavaldà

MarcMárquez

TONI BATLLORI

malalta de càncer

Em trobo amb el pare deMarcMárquez en un acte
a Lleida fa quinze dies i em recorda que vaig entrevis-
tar el seu fill quan només tenia 10 anys. Sembla que el
xaval ja apuntavamaneres. Va ser quan presentava el
No ho diguis a ningú a Catalunya Ràdio. Vam fer el
programa des de Cervera una mitjanit i el vam co-
mençar amb Marc perquè era massa tard i havia
d’anar-se’n a dormir.
Catorze anys més tard, i amb l’horari regirat em

retrobo amb aquest noi que s’acosta a la meva defini-
ció de bogeria i que s’ha convertit en el nou geni dels
déus esportius. Suma sis victòries de sis, a l’espera
del Gran Premi de Catalunya de diumenge vinent.
Marc sempre riu, sempre. Em sorprèn aquesta

imatge de hiena atòmica... simpàtic, agradable, pro-
fessional... Coneixedor de les habituals manies dels
esportistesm’explica que els caps de setmana de com-
petició es posa tres calçotets. Uns el divendres, de
color blau; uns altres el dissabte, també blaus, i uns
altres el dia de la cursa, de color vermell. Sempre els
mateixos tres. Em torna a somriure: “No és tan es-
trany”, m’assegura. No, gens ni mica.

Sovint aquells que tenim la responsabilitat social
de posar-nos sis hores davant d’un micròfon desco-
neixem la força que tenim. Més val així. Beneïda in-
nocència. Avui ha estat un dia tan dur commagnífic.
TV3 prepara un programa per a la pròxima tem-

porada que s’anomenaNo serà fàcil, un recorregut de
vides anònimes dirigit per Pol Izquierdo i presentat
per Roger de Gràcia. Dies abans em truquen i em
parlen de la Dolors, una dona de 54 anys, a qui li
queda poc temps de vida i a qui dedicaran un pro-
grama: la preparació positiva de la mort. Ella ha
demanat, entre altres coses, parlar a ElMón a RAC1 i
conèixe’ns. A les deu ja és allà, asseguda a la seva ca-
dira de rodes, sense cabells però amb una força en-
vejable. Afirma que som el seu despertador a les sis
del matí i que llavors el cap se li posa en marxa: fa
llistes sobre el que ha de fer abans de morir. Parla
amb convicció, amb contundència. Se’n va i no sé si
acomiadar-la dient-li “fins sempre”, “fins aviat”...
Ens abracem llargament, ens fem dos petons i ens
donem les gràcies.
Quin honor, quina tristesa, quina punyetera vida.

He vist com s’emocionava el professor Xavier Sala
i Martín i això hauria de merèixer un premi. Em de-
mana de quedar-se a l’estudi quan arriba el pare Des-
mond Tutu. L’admira pel seu paper en la lluita con-
tra l’apartheid a Sud-àfrica. A Sala iMartín se li humi-
tegen els ulls quan el premi Nobel de la Pau de l’any
1984 parla de l’Àfrica, de l’Església, de la pobresa, o
de Catalunya... Tutu riu, amb riallades ben sonores,
riallades que omplen tant el nostre estudi com el de
la Mònica Terribas. L’alegria és transversal a la Dia-
gonal de Barcelona.
En el guió de l’entrevista s’hi barregen preguntes

sobre la relació de la dona i els gais a l’Església, sobre
el procés català, sobre Mandela. L’entrevista acaba
amb unamúsica que fa elevar la vista a DesmondTu-
tu. Somriu i ens sorprèn a tots aixecant-se i comen-
çant a cantar en veu alta l’Asimbonanga interpretat
pel cor de gospel de Soweto i Johnny Clegg. Aquesta
cançó, homenatge a NelsonMandela, serveix per ob-
servar la proximitat de Tutu. I mentrestant, Sala i
Martín, amb una americana groga, somriu feliç radio-
grafiant el que Déu definiria com un senzill home bo.

Àlex està esplèndid com a pare de Mar
Ulldemolins i d’Enric Cambray a El joc de l’amor i
l’atzar, l’obra de Pierre de Marivaux que dirigeix
JosepMaria Flotats al TeatreNacional de Catalunya.
S’asseu a la meva dreta a l’estudi amb els cabells

recollits i coronat amb una petita cua que l’espec-
tacle l’obliga a portar. Me’n ric del pentinat que por-
ta i em mira com dient-me “que et faci gràcia preci-
sament a tu...” També em confessa que no va a una
perruqueria des de fa 28 anys. Com dius? –li pregun-
to. La resposta encara ésmés delirant. Casanovas no-
més es talla els cabells quan té una obra a la cartellera
i les perruqueres del teatre treuen les tisores. Si està
a l’atur, se’l deixa créixer. Obro els ulls sorprès.
“Tranquil, només he estat vuit mesos sense treba-
llar”. I sumo: vuitmesos, vuit centímetres. A centíme-
tre per mes.
Personatge curiós, l’Àlex, que l’estiu passat va es-

tar servint dinars i sopars al restaurant Antaviana de
Figueres. En època de crisi cal buscar-se la vida enca-
ra que et diguis Àlex Casanovas i siguis un dels mi-
llors de l’escena catalana.

La Pantera de Creixell arriba escanyolit com sem-
pre. Aquí té la seva gràcia, en aquest cos que sembla
que s’hagi de desmaiar o trencar, i en aquesta veu tan
rarament especial, Lluís Gavaldà, el cantant d’Els
Pets, l’històric grup català que aquest 2014 compleix
un quart de segle d’existència. Aprofito per repassar
aquesta efemèride i m’explica, enmig d’una pausa,
que aquest curiós sobrenom de la Pantera surt d’un
concert en aquest poble proper a Tarragona quan,
empès per l’emoció del directe i pels crits dels fans,
es va llançar sobre el públic que hi havia sota de l’es-
cenari. Com als dibuixos animats, no hi va haver
ningú que el sostingués. Patacada descomunal en
planxa i sobre l’asfalt. La reacció de tota la banda va
ser la contrària a l’esperada: rialles imparables. És
una de les moltes anècdotes d’Els Pets que omplen
els escenaris. En tots els concerts, absolutament tots,
han tocat el Bon dia, himne del trio, i sempre com a
última cançó.
I demana una cosamés difícil encara, aprofitar l’ac-

tuació a Cap Roig per tocar els seus clàssics de 25
anys acompanyats per una orquestra. Queda apuntat.
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