
E
l fill gran de Donald Trump –Junior– va acceptar una reunió 
amb una advocada russa perquè li van assegurar que li 
proporcionaria informació compromesa sobre la llavors 

candidata demòcrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. I ara ho 
sabem segur perquè Trump Junior ha publicat una cadena de 
correus electrònics que confirmen aquests fets després que The 
New York Times –segurament l’adversari periodístic número 
1 de Trump– l’hagués advertit que els publicaria. I si bé s’ha 
de reconèixer que és cert que Trump Jr. va confirmar aquesta 
reunió, en un primer moment va dir que sols havien parlat 

d’adopcions i l’endemà els avisos del rotatiu novaiorquès els va 
titllar d’inconsistents fins que va trascendir que li havien caçat 
els mails. El president i pare va sortir al pas de la polèmica ahir 
mateix al vespre per dir que el seu fill és “una gran persona” i 
n’aplaudeix el seu compromís amb la transparència. Quant a 
aquest suposat atac de transparència, és evident que li han vingut 
ganes d’explicar-ho tot quan el diari l’ha avisat que publicarien els 
correus electrònics. I pel que fa a qualificar-lo de “gran persona”, 
venint del seu pare no sembla que siguin la millor carta de 
recomanació. Ni com a pare ni com a president dels Estats Units.

editorial: Donald Trump Jr també promet

ermengopolys

“ El que menys trobaré a faltar 
de la Conselleria de Cultura, 
és el seu pressupost. Aquest 

país necessita creure més en la 
cultura”, manifesta amb la proverbial 
desimboltura fatxenda, l’exconseller 
cultural Santi Vila. ¿L’han fet 
fora per dir això? I un be negre. 
Herr Puigdemont l’ha ascendit a 
conseller d’Empresa i Coneixement!, 
en substitució del blasfem Jordi 
Baiget, que va posar en dubte el 
Dogma de la Santíssima Trinitat 
(PDeCAT, ERC i CUP) i el Miracle del 
Referèndum. En apoteosi delirant, 
el Santi de Granollers es compara 
amb Erasmus de Rotterdam i la seva 
fama d’heterodox crític. Però que si 
el president el crida, “si tú me dices 
ven, lo dejo todo”. País. En substitució 
del substitut, el tal Lluís Puig i Gordi 
(Terrassa, 1959) director general de 
Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Cultural, també ha estat elevat 
a conseller de la Cosa Cultural per 
l’irat Moisès gironí que ens durà a 
la Terra Promesa. Me n’alegro, coets 
i confetis! per la gent castellera, 
sardanista, orfeons, esbarts, 
puntillaires i personatges del 
Costumari Català Joan Amades. I que 
el folklòric Puig remeni les vostres 
cireres. ¿Té idees imaginatives, 
però, per acoblar l’orgue de gats de 
Sigena? ¿Augmentarà el ventafocs 
pressupost a Cultura del que se’n fot 
el Santi Vila?

Ventafocs

E l dilluns passat es va celebrar el centenari del naixement 
de l’humorista Joan Camprubí Alemany, més conegut 
per tothom com Joan Capri. Sens dubte l’essència de 

l’actual humor català li devem a ell. Capri va saber reflectir 
(amb ironia) els canvis que s’anaven succeint, tant socials 
com polítics, de parella o familiars, de com ens relatava l’ús 
de les noves tecnologies de l’època o de noves tendències, 
de saber relacionar-se o noves formes de viure. Va ser tot un 
cronista contemporani (sense semblar-se a ningú i amb una 
noble elegància burlesca) anava relatant amb la seva peculiar 
visió tot el que succeïa fa 50 anys a casa nostra.
La seva particular visió còmica, foteta, escèptica, derrotista 
o costumista de la Catalunya grisa del franquisme, va fer-li 
guanyar un nínxol humorístic que gairebé ningú ha sabut 
continuar. D’aquest cèlebre humorista català n’han sortit 
uns quants (poquissíms) successors, essent potser el més 
destacat l’Andreu Buenafuente. Durant la seva carrera, en 
Capri va posar el seu granet d’arena al teatre, al cine o bé 
durant els inicis de la delegació catalana de Televisió Espanyola 
amb la mítica sèrie del Doctor Caparrós (punt màxim de la 
seva fama) i així com també durant els inicis de TV3 amb la 
sèrie Amb l’aigua al coll, no tenint tanta repercussió com en 

l’anterior. A casa meva, on reconec que sempre he tingut 
un gran humorista reflectit en la figura del meu pare, sovint 
li he sentit dir alguna frase mítica extreta del monòleg del 
matrimoni: “l’amor se’n va, però ella es queda...” o quan 
a mi de jove em deia “has de viatjar, has de veure món!”. 
Potser és per això que en el meu tarannà tinc una mica d’arrel 
d’en Capri, on sovint utilitzo similituds extretes del monòleg 
Savis en les meves relacions personals/professionals, on per 
exemple, acostumo a no queixar-me mai dels qui em foten 
el pèl, és més, els acostumo a glorificar o descol·locar per tal 
que reconeguin que la seva gesta l’he captat a la primera. 
En el meu cas particular puc dir que el vaig viure ben poc 
(sóc fill del 77), potser he estat més influenciat per l’humor 
dels 80 de l’Eugenio o dels 90 del Pepe Rubianes que no pas 
pel Capri, però ningú no em treu que l’hagi vist quan era 
petit fent de doctor televisiu o l’hagi escoltat en monòlegs 
mítics d’aquell home amb perilla blanca que tothom tenia 
en cassets per casa seva. Sens dubte a Espanya també hi va 
haver un gran còmic amb moltes similituds amb en Capri, va 
ser el Gila, que també va saber fer la seva particular crònica 
social del que anava succeint a l’Espanya franquista i tot 
seguit la democràtica.

Vist des de dalt, si ubiquéssim en Capri en un moment 
com l’actual, el d’una Catalunya amb una tensa relació amb 
Espanya, segurament no deixaria de sorprendre’ns algun 
dels monòlegs que se n’extrauria. Sense anar més lluny, el 
mateix dilluns del centenari del naixement de l’humorista, a 
Talarn (el Pallars Jussà) es varen entregar despatxos dels nous 
sotsoficials de l’exèrcit amb la presència del rei Felip VI. El 
monarca va estar acompanyat per la ministra de Defensa, 
Dolores de Cospedal, que segons es diu està preparada per 
actuar a Catalunya; la consellera catalana, la Neus Munté, que 
sembla ser que penja d’un fil la seva futura inhabilitació per la 
próxima ruptura amb Espanya; l’alcalde de Lleida, l’Àngel Ros, 
que ha passat de ser catalanista d’esquerres a ser un fidel 
servidor de Madrid; i d’altres càrrecs de tots els colors polítics 
actuals (crec que només va faltar els indecisos dels comuns, 
que potser també estaven indecissos d’anar a Talarn també). 
Amb aquest perplex escenari, no em vull ni imaginar quin 
monòleg en sortiria de la brillant creativitat d’en Capri. Amb 
tot això, i tal com diu l’epitafi que té el Capri a la seva tomba 
del Cementiri de les Corts, al final haurem de perdre’ns-ho 
així: “Si ets creient, un parenostre, i si no ho ets, una rialla!”.
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