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PER Jordi Bosch
EL BOULEVARD

n diàleg Jordi
Évole-David
Trueba, una
actuació d’An-

tonio Díaz, «El Mago Pop»
i el programa radiofònic
d’en Jordi Basté, tres ma-
neres d’acostar-se al pú-
blic com un entertainer.

Jo sé que en Jordi Bas-
té, l’home que dirigeix i
presenta sis hores al dia el
programa radiofònic més
escoltat a Catalunya, El
Món a Rac1, és per sobre
de tot un periodista. Un
periodista integral i acre-
ditat. Pero no es molesta-
rà si dic que aquesta tra-
jectòria extraordinària se-
ria una de tantes de les in-
teressants que hi ha al país
si, a més, no hagués estat capaç d’assumir sen-
se complexos el rol d’entertainer. Aquest con-
cepte, que ve del món anglosaxó, entertani-
ment, és un sentit de l’entreteniment que l'ar-
got profesional de la comunicació es reserva
per tots aquells que saben que es pot ser ri-
gurós i fidel amb la teva condició periodísti-
ca i, alhora, conscient que has d’arribar al pú-
blic, l’has d'estimular, provocar-lo intel·lec-
tualment, emocionar-lo i interessar-lo, en de-
finitiva. Això no té res a veure amb cercar l’au-
diència com sigui. Més aviat és el contrari. En
Jordi Basté és un entertainer. També un pe-
riodista, i el fil conductor de l’article d’ahir,
perquè la passió amb què és capaç de traslla-
dar-te les seves aficions o recomanacions el
converteixen en un prescriptor amb qui ga-
irebé sempre encertes. De tot això en parlà-
vem divendres quan, amb uns companys
participants de la tertúlia radiofònica dels di-
vendres a Ca’n Basté, celebràvem la fi de la
temporada al bar Cañete de Barcelona. Com
poden suposar, amb interessants viandes,
equilibri de producte directe i alguns plati-
llos, sota la batuta gastronòmica del cuiner de
Puigcerdà Josep Maria Maso. Durant l' àpat,
que forma part de la meva gira d’acomiada-
ment abans de començar per fi una seriosa
dieta d’aprimament, fèiem referència a la fór-
mula exitosa de l’emissora, que ha sabut gua-
nyar noves generacions d’oients amb un pro-
ducte molt proper. Tant en Basté com en Toni
Clapés –a la tarda–saben jugar amb l' humor,
la informació, la divulgació, la tertúlia, assu-
mint el rol transversal d’entertainer.

Aquesta mateixa setmana acabava de ma-
terialitzar una de les dues recomanacions que
em va fer Jordi Basté amb una intensitat que

era impossible rebutjar. Vaig anar a veure al
Teatre Coliseum de Barcelona l’actuació del
mag Antonio Díaz. Vaig acabar dempeus
aplaudint. Crec que fa dos mesos que omple
amb 600 persones diàries en una reacció
boca-orella dels assistents de la qual no és aliè
el fet que Basté i Clapés són dos dels seus
grans fans i en parlen a tota hora. Realment,
els seus trucs son magnífics i moderns però
fa tres coses molt importants que el conver-
teixen també, a més de gran il·lusionista, en
tot un entertainer. La primera és la seva acti-
tud dalt de l’escenari. No només perquè és en-
ginyosa, suggeridora i dominant (i això que
ell és petit de cos) sinó perquè et transmet que
ell està emocionat amb el que està fent. La se-

gona és un muntatge molt
suggeridor, utilitzant les
noves tecnologies i objec-
tes moderns. La tercera és
l’ús precís de la música
que facilita el clímax.

Vaig sortir de l’especta-
cle amb vint anys menys a
sobre, content com un
gínjol, tant, que me’n vaig
anar a sopar a un restau-
rant italià que em van re-
comanar darrere de la Bo-
queria i pel qual no  dona-
va un «duro» quan vaig
entrar-hi. Recordava,
mentre em cruspia uns
magnífics tagliatelli amb
els primers bolets que han
aparegut de forma anò-
mala als nostres boscos
per les pluges de juliol, el

molt que em va fer gaudir de la màgia prope-
ra, feta davant dels teus nassos, el gran Xavier
Sala, «Xevi», a qui dec una visita a La Casa Mà-
gica, el museu que té a Santa Cristina d'Aro.
En Xevi ja fa molts anys fou capaç també de
produir un gran espectacle de masses, de
gran dimensió mediàtica, i milers d’especta-
dors eren als carrers quan va conduir un cot-
xe amb els ulls embenats de Barcelona a
Montserrat.

A l’hora del cafè en Basté es lamentava que
aquest divendres no podria anar a veure el
diàleg que, dins del cicle «Instint», unes con-
verses teatralitzades que mensualment es fan
a Barcelona, es duia a Sant Feliu de Guíxols
amb en David Trueba i en Jordi Évole per  obrir
el Festival de la Porta Ferrada. Doncs bé, a les
sis de la tarda, el bon amic Sergi Rosselló de
«The Project» –empresa que porta des d’a-
quest any el festival– amb qui hem compar-
tit bones i exitosos desplaçaments blaugra-
nes, em trucava per veure on parava i, com
que estava en ruta direcció a Llafranc, doncs
cap a Sant Feliu. A més, l'Andreu Buenafuen-
te va fer un cameoinesperat. Doncs bé, estem
parlant novament d’entertainers, de gent ca-
paç de parlar de coses serioses i altres no tant
de forma molt atractiva, amb molta intel·li-
gència, en una conversa improvisada. M’a-
grada molt l'Évole però tinc debilitat pel ci-
neasta i escriptor David Trueba. Fa uns mes-
sos vaig escriure un article sobre ell, a partir
del partit Arsenal-Bayern de Munic que vam
veure plegats a Londres. És una de les perso-
nes més intel·ligents, brillants i amb més sen-
tit comú (el menys comú dels sentits) que co-
nec i el divendres a Sant Feliu ens en va rega-
lar tonelades.
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públic com un «entertainer»

Això és
espectacle

epresenta que un dia d’a-
quests Mas i Rajoy s’han
d’asseure per parlar, per
dialogar. Ara fa deu anys,

el 2004, al Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004 la paraula
estrella era «diàleg». Diàlegs per la
pau, diàlegs per la sostenibilitat, dià-
legs per un món millor… La maraga-
llada que va haver de gestionar Joan
Clos va amortitzar la paraula diàleg
fins a l’extenuació, fins al punt que
avui no sabem ben bé què significa…
Dialogar de què? Dialogar per arri-
bar a on? Dialogar en secret o fer
veure que vols dialogar per fomentar
la sordesa?Doncs això, que abans de
vacances Rajoy i Mas han de dialo-
gar, i fa la impressió que tots dos s’as-
seuran perquè no sigui dit, per justifi-
car el sou. En realitat, què volen dir
els uns i els altres quan expressen
que és imprescindible dialogar? De
debò que les militàncies transversals
dels dos blocs aspiren que d’aquesta
reunió en surtin acords plausibles? O
més aviat es tracta de constatar que
les posicions són inamovibles, que
anem cap al xoc de trens i beneïda sia
la trompada? Falten menys quatre
mesos per al 9-N i deu anys després
es torna a escenificar que és més fàcil
muntar fòrums internacionals per
pontificar sobre conflictes externs
que resoldre a la pràctica les guerres
domèstiques en pau. Ningú no en vol
ni sentir a parlar, de negociacions ni
de cultures per obrir camins i trobar
solucions. Pensar en un gest de l’Es-
tat és tan innocent com creure que la
consulta es pot aturar. Els partidaris
de les terceres vies saben prou que
són la perpetuació del qui dies passa,
anys empeny. No hi ha cap fòrum
més democràtic i resolutiu que anar
a les urnes. El diàleg, l’endemà de la
consulta.
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Trueba i Évole, a l’espectacle de divendres.
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