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TRES CLAUS

RADIO TELETAXI
L’any 1967 va emigrar a Catalunya 
des de la seva Còrdova natal per 

buscar-se la vida fent de taxista. El 
1982 va fundar Radio TeleTaxi, una 
emissora destinada originàriament 

als seus companys taxistes.

COBLA 
Un poema de Rafael de León, poeta 

de la Generació del 27 i autor 
de lletres de cobles tan populars 
com ‘Tatuaje’, ‘Ojos verdes’ i ‘Ay, 

pena, penita, pena’, dóna el títol a 
l’espectacle. 

LES FALQUES 
No hi ha al món locutor que tingui 
la seva gràcia per colar anuncis en 

directe. Les paròdies de Carlos Latre 
al ‘Polònia’ i d’Òscar Andreu i Òscar 

Dalmau a ‘La Competència’ passaran 
a la història.

“L’èxit és donar a la gent el que 
la gent vol escoltar i veure”, 
dispara Justo Molinero amb 
seguretat. Aquesta és la 
fórmula que ha seguit en els 34 
anys al capdavant de Radio 
TeleTaxi i que també compleix 
ara a Ahora me toca a mi, el seu 
debut teatral. “Al principi vaig 
detectar una mica de recel, però 
quan els programadors van 
veure l’espectacle van dir: 
¡Joder, si esto es lo que 
necesitamos!”. 

Poca broma amb la capacitat 
de convocatòria d’aquest home. 
L’últim dels macroconcerts 
TeleTaxi que va fer a Can Zam, el 
2007, va reunir 600.000 
persones en un dia. Més del 
triple de la suma d’assistents a 
l’última edició del Primavera 
Sound, els quatre dies de 
festival. “Molta gent hi va 
acampar la nit anterior per no 
perdre’s el concert”, recorda. 

Li pregunto si Ahora me toca a 
mi és una mena de traducció 
teatral d’El Jaroteo, la 

radiofórmula que presenta a 
Radio TeleTaxi, on combina les 
cobles i sevillanes que els oients 
li demanen a través de trucades, 
amb falques publicitàries de 
pernils, matalassos i complexos 
vitamínics que s’han convertit en 
la identitat de la casa. “Hem 
volgut fer un espectacle en el 

qual el públic no es pugui avorrir 
sota cap concepte: barregem 
poesia, cobla i sainets 
d’actualitat, i quan detectem que 
el públic es cansa canviem de 
tema i llestos”, explica. “La ràdio 
és molt espontània però al cap i 
a la fi estem tancats a un estudi, 
el teatre en canvi ens permet 

veure a cada moment com 
reacciona el públic”. 

El cuc del teatre va picar-lo fa 
uns anys. Havia pensat de fer 
una obra amb alguns dels 
clients que s’anuncien 
habitualment a la ràdio però el 
projecte va quedar penjat. L’any 
passat, reunit amb uns amics, 
va explicar-los la proposta i el 
van animar a reprendre-la. 
D’aquell dinar neixen Los 
Descastaos, una tropa formada 
per la dona del locutor, part de la 
colla de TeleTaxi, cantants. Tots 
ells, en total onze persones que 
mai a la vida havien pujat a un 
escenari, l’acompanyen avui en 
aquesta aventura. “En aquell 
moment es parlava molt d’això 
de ‘la casta’ i com que nosaltres 
no en formem part de cap vam 
triar aquest nom, Los 
Descastaos”, diu. Després de 
50 funcions per tot Catalunya, 
debuten ara a Barcelona. 

Ahora me toca a mi serà al 
Tívoli del dv. 1 al dg. 3.

“El que la 
gent vol”
Justo Molinero debuta 
al teatre i la Maria 
Junyent li pregunta 
pels secrets de l’èxit 

Quan organitzava 
concerts a Can 
Zam reunia més 
públic que el 
Primavera Sound
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