
DIUMENGE, 14 SETEMBRE 2014 V I U R E LAVANGUARDIA 11

EL DIETARI D’‘EL MÓN’

Alfons Arús Albert Sánchez Piñol

Setmana 2: dos comunicadors enormes passen per l’estudi (Arús i Miquel
Calçada), una de les dones més importants dels escenaris catalans
(Carulla) i un escriptor (Sánchez Piñol) que, gràcies a la bogeria política,
ressuscita Victus. Tanca setmana un Artur Mas... sa i estalvi
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El veus a través de la pantalla de 8tv i la devora. És
un comunicador com pocs. Del no-res et fa un espec-
tacle. No és fàcil d’entrevistar. T’arrabassa el micrò-
fon sense maldat i, amb generositat, converteix
aquells minuts en un xou.
A l’Alfons el conec des que els dinosaures domina-

ven laTerra. De fet, emva recordar que vam transme-
tre, amb el gran JosepMaria Pallardó (un dels grans i
injustament oblidats mestres de la ràdio), un partit
de futbol Barça-Athletic de Bilbao al Camp Nou. Ells
narraven i jo entrevistava. Jo devia tenir uns setze
anys i era en aquell viver de comunicadors que va ser
Radio Juventud, La Voz de Catalunya. Quina enyo-
rança. De fet, cada cop que passo per la Via Augusta,
17, de Barcelona em vénen ganes de tornar a pujar a
tafanejar què hi ha ara allà. I de recordar aquella
ràdio amb Pallardó, amb Comellas, amb Maribel
Álvarez, amb Cruz Román, amb Deu, amb Estadella,
amb Lozano, amb Arguimbau, amb Bassas, amb
Enedina, amb Bachs, amb Miguelito, amb Agustín,
amb Pepi (la telefonista) o amb Surroca. I amb Arús,
un dels alumnes avantatjats. Un crac.

Queden tres minuts de publicitat abans de l’entre-
vista. Artur Mas ha dormit poc perquè ha tingut un
sopar no oficial. Li pregunto per la seva salut i els
rumors publicats sobre un (fals) atac de cor i una (fal-
sa) operació a cor obert. Riu i em diu que està molt
bé, que l’únic que té des de fa dotze anys és la pressió
alta i que per això va eliminar, anys fa, de la seva die-
ta els cafès, els tes i les cocacoles.
S’encén el pilot vermell i el qüestiono sobreCatalu-

nya a partir de l’èxit de la manifestació de la Diada.
Acaba i tornem al tema de la (falsa) filtració sobre la
seva salut.M’assegura que el pitjor és que, en ser una
notícia viralmultiplicada a través demissatges telefò-
nics, podia arribar a un dels seus fills que és als Estats
Units. De fet, ho va rebre però el noi no li va donar
cap credibilitat. Li comento al president que diumen-
ge al matí vaig rebre un missatge d’un amic que em
deia que li havia arribat aquest SMS: “El meu pare
diu que ha entrat a la Dexeus Artur Mas per un atac
de cor i li estan fent un cateterisme”.Ho vaig pregun-
tar i em van dir que era una falsedat. “Sí, però hi ha
gent que va decidir publicar-ho. Sense contrastar”.

No entén res. No entenem res. És impossible enten-
dre res. La secretària de l’ambaixada espanyola a
Amsterdam boicotejant la presentació d’un llibre
com Torquemada amb la Santa Inquisició. La senyo-
ra en qüestió va fer el mateix en un acte, temps enre-
re, on hi havia Miquel Calçada.
Sánchez Piñol riu a la seva manera i s’atreveix a

aventurar per actituds com aquestes una manifesta-
ció dijous (una altra) històrica. Com va tuitejar Jordi
Évole, “com més immobilisme governamental, més
mobilització popular. Prohibir mobilitza”.
Explica IsabelMartí, l’editora de La Campana, que

han hagut d’enviar més Victus a les llibreries, dos
anys llargs després de la seva sortida almercat. S’enfi-
la a la segona posició dels més venuts només per dar-
rere de l’assaig de Xavier Sala Martín. I m’explica
Sánchez Piñol que la segona part ja la té pràctica-
ment acabada, que no serà un totxo (literal) tan grui-
xut com Victus, que sortirà a la venda aprofitant el
pròxim dia de Sant Jordi i que porta el títol provisio-
nal de Vai Victus. Amb Martí Zuviría, esclar, qui li
agradaria explicar el segle XVIII amb els seus ulls.

Amb Miquel (Miki per als del passat) em passa
com ambArús, sento admiració per la seva feina com
a comunicador.
De fet, érem els dos periodistes més joves que vam

començar a Catalunya Ràdio: d’ell va ser la primera
veu que va sonar el 1983 i amb Àngels Barceló vam
fer el primer butlletí de tarda, ella al departament
d’informatius i jo al d’esports. Miquel després es va
fer enorme primer amb elMikimoto Club, un progra-
ma de dissabtes nit que era una deliciosa bogeria, i
Pasta gansa, un concurs inoblidable de migdia amb
una sintonia que era (diria jo) uns galls dindis cloque-
jant. D’allà a la televisió amb el Persones humanes.
AraMiki ésMiquel i ha madurat. Arriba al progra-

ma com a comissari del Tricentenari, vestit impeca-
ble com sempre. Li pregunto quan podrem veure els
nous capítols d’Afers exteriors i emdiu que aviat. Con-
tinua gestionant el Grup Flaix però em pregunto per-
què no torna un temps per la ràdio a fer el que li vin-
gui de gust com en aquella dècada dels vuitanta. Pot-
ser és romanticisme barat però sense enMiquel hem
perdut un micròfon pel camí.

Amb Montserrat Carulla i amb la radiofonista Pe-
pa Fernández organitzem esporàdicament alguns so-
pars on recordem (o enyorem) les èpoques en què
col·laboràvem amb l’Albert Om a El Club de TV3.
Carulla, a punt de fer 84 anys, arriba formidable,

lúcida, divina al BornCentre Cultural, on aquesta Di-
ada emetem el programa. Ve acompanyada de
Manuel, nom que es repeteix sistemàticament en ca-
da sopar que organitzem. És el seu marit.
Quan al final de l’entrevista xerrem els tres, s’afe-

geix el seu fill Roger Peña (autor i director de l’exito-
sa obra que representa al teatre Goya: Iaia). La Caru-
lla i Manuel no s’aixequen mai del llit abans de les
deu del matí i ell, cada nit, cada funció, la va a veure
al teatre. De fet té una cadira entre bambolines en
aquesta Iaia, que, m’imagino, s’ha de saber dememò-
ria. En anar-se’n del Born, ella li dóna la mà. Ell l’hi
agafa. Abans d’acomiadar-me li dic afectuosament a
Manuel: “No me la tractis malament”. I ell em res-
pon: “Això no ha passat mai”. I la Carulla somrient
em diu: “Veus com és l’home més meravellós del
món?”. Quina grandesa, aquest amor.
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