
nguany, les sempre dramàti-
ques xifres de morts en acci-
dents de circulació sembla que

són inferiors a les del 2007, estadística,
però, que no deixa de ser penosa i la-
mentable. Continuo pensant que, mal-
grat alguns indicis que palesen un en-
duriment de les penes que s’apliquen
als qui, per conducció temerària o per
infracció greu del codi, han causat la
pèrdua de vides humanes, encara que-
da molta feina per fer. Per exemple, un
elevat percentatge de vehicles no mos-
tren l’intermitent abans d’efectuar un
gir, gir que, quan s’efectua, implica
una sensible reducció de la velocitat, o
fins i tot una frenada. Els cotxes que
van al seu darrere queden sorpresos per
la sobtada maniobra, atès que no ha es-
tat avisada amb la deguda antelació.
Això passa permanentment, i no sem-
bla que res pugui evitar que, d’aquí a
poc temps, ningú utilitzi aquest indica-
dor. Fins i tot podria ser que, davant la
seva manifesta inutilitat, els fabricants
deixessin d’incloure’l en les presta-
cions del producte. Un altre aspecte re-
marcable de la disbauxa general són
els vehicles bornis de nit: una llarga a
un costat i una curta, o només la llum
de posició, a l’altre. La setmana passa-
da vaig ensopegar, durant dues nits se-
guides, i més o menys a la mateixa ho-
ra, un autobús de línia de color vermell
que circulava en aquestes irregulars
condicions (carretera de Palamós, tram
urbà de Celrà, al Gironès). En tenir els
fars de l’autocar una posició més aviat
elevada, la molèstia per als que circulà-
vem en sentit contrari era ben notòria.
En dos dies, tant el conductor com
l’empresa propietària podien haver-se
adonat de l’anomalia, però es veu que
al xòfer tant se li’n donava i l’empresa
no deu verificar l’estat dels seus vehi-
cles quan han de viatjar. Episodi que
també indica que no va trobar cap co-
txe patrulla del Mossos d’Esquadra,
que, sens dubte, l’hauria aturat per fer-
li canviar la bombeta fosa. Altrament
les motocicletes, ja com a norma esta-
blerta, avancen sistemàticament en els
trams on hi ha línia contínua amb la
més absoluta naturalitat.

E
No hi ha manera

la columna | JORDI SOLER
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lls plens de llàgrimes i mandí-
bules desencaixades de tant de
riure. Mentre que uns recorda-
ven algun dels acudits més

aplaudits de la tarda, uns altres destacaven
la gestualitat artística i les perfectes imita-
cions d’algun dels artistes convidats.
Aquesta era la foto de la sortida de tots
aquells que diumenge van tornar a viure
una estona d’humor contundent, fresc i
políticament incorrecte en la final del III
Certamen de Monòlegs de Badalona, or-
ganitzat per l’Associació Juvenil Projecte
9 i celebrat al Teatre Zorrilla. Dels cinc fi-
nalistes, només un es va coronar com a
millor monologuista d’aquest concurs,
considerat un dels més importants del gè-
nere de Catalunya i que a passes de gegant
es consolida com una de les grans cites
culturals de Badalona.

Potser l’èxit del festival, que enguany
ha comptat amb la participació de més de
50 monologuistes arribats de diferents
punts de les geografies catalana i espa-
nyola, rau en la mateixa fórmula del gène-
re, que, combinant un discurs intel·ligent i
actual amb una certa dosi d’actuació tea-
tral sobre l’escenari, ha atret tants aficio-
nats en els darrers anys. La mateixa recep-
ta utilitzada pel vencedor d’aquesta edi-
ció, un manxec que va denunciar tots
aquells costums i actituds que tradicional-
ment han allunyat l’home de la dona i que
en els temps que corren els apropen cada
vegada més. Així, David Andrés García,
va enyorar els temps en què «els homes de
debò», que han de ser «lletjos» per natura-
lesa, «es perfumaven amb litres i litres de
colònia Varón Dandy». «Abans, fins i tot
per ser tan masculins, el venedor ens en
regalava mitja ampolla. Ara, però, ens
gastem 60 euros en un pot minúscul de
crema hidratant. Al final acabarem se-
guint les dones als lavabos per retocar-nos
les ulleres», sentenciava abans de rebre
l’ovació del públic. Amb un humor afilat,
el monologuista repassava les injustícies
del canvi entre pessetes i euros –«va tan
bé, la cosa, que hi ha qui paga cafès amb
un bitllet de 50 euros, i qui torna a pagar la
mateixa quantitat per la galeta que
l’acompanya»–, i la simplicitat inherent
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al gènere masculí a l’hora d’anar a com-
prar: «Una condició que fa que algú com
jo es compri les sabates sense emprovar-
se-les i sense preocupar-se que després li
facin mal. I per què? Perquè sóc un mas-
cle!», apuntava tot orgullós.

Tot i ser el primer finalista que va ac-
tuar, García va deixar una empremta deci-

siva entre els assistents,
mentre desfilaven els altres
quatre concursants. Va des-
tacar l’obsessió per gua-
nyar diners de David Rivas
–que ja al ventre de la mare
va obrir un peatge però que
va adonar-se que el negoci
no seria productiu quan va
descobrir que «l’home del
butà obria una entrada lliu-
re per la part de darrere»–, o
algunes perles del gadità
Diego Arjona, que confes-
sava que la parella l’havia
abandonat perquè, entre al-
tres motius, li semblava que
havia dit «que no l’escolta-
va gaire».
Entre monòleg i monòleg,
la rialla no marxava obser-
vant la magnífica imitació
d’Eugenio a càrrec de Lagi
–«demano Coca-Cola
Light amb el cubata perquè
després he d’agafar el cot-
xe»–, la xerinola muntada
de manera improvisada en
un bar típic català, amb pa-
nellets inclosos, interpreta-
da per David Barragán, i
l’intent del mític Dani Pé-
rez –guanyador de la terce-
ra edició del Club de la Co-
media– d’entendre les lle-
tres d’algunes nadales cas-
tellanes. Per amenitzar més
encara la vetllada, la pro-
metedora banda badaloni-
na En Busca de Murphy es
va encarregar de posar la
banda sonora a la cita, i va
demostrar la potència del
seu directe amb la dosi ha-

bitual de guitarres poderoses. L’elecció
del guanyador s’acostava, i, per rebaixar
la tensió del moment, res millor que can-
tar al ritme de les peculiars cançons de
Carlitos –el cantautor còmic que es va do-
nar a conèixer amb Andreu Buenafuen-
te–, un artista convençut que convertirà un
tema sobre la dutxa en la cançó de l’estiu.

El metrosexual no usa Varón Dandy
el reportatge | JOSE G. NAVARRO

El Teatre Zorrilla va viure diumenge la final del III Certamen de Monòlegs de Badalona

El guanyador, en un moment de la seva actuació. / J.G.N.


