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CAMPANYA DE TURISME

Gerard Piqué protagonitza un vídeo de promoció turística 

en què llança el repte de visitar Catalunya almenys «una 

vegada a la vida». El jugador del Barça ha participat en 

aquesta iniciativa de l’Agència Catalana de Turisme, 

publicada ahir. L’objectiu, dins del marc d’Advisors, 

programa que reuneix gent amb experiències viscudes a 

Catalunya i del qual Piqué forma part, és donar a conèixer 

amb un relat emocional el territori català com a marca 

internacional i una destinació ideal per al turisme.

Piqué llança el repte  
de visitar Catalunya
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BONA NOTÍCIA A INSTAGRAM

Tania Sánchez complirà molt aviat el seu desig de ser mare 

juntament amb la seva parella, David Campo, un assessor 

de Podem amb qui surt des de fa quatre anys. L’ex de 

Pablo Iglesias, que complirà 40 anys a l’abril, ha donat la 

notícia: «Tot i que el nadó no arribarà fins a finals d’estiu, no 

he pogut evitar comprar ja aquestes monades; suposo que 

és propi de mare primerenca», ha anunciat la diputada de 

Podem a Madrid al seu compte d’Instagram al costat d’una 

foto en què apareixen tres bodis de nadó.

Tania Sánchez anuncia 
el seu embaràs

deesi

Diuen que la intel·ligència és la 
capacitat d’aclimatació. Tu 
has sigut intel·ligent. Molt. No 

sé què més dir perquè estic trist i em-
prenyat. Últimament he llegit que 
«la vida no hauria de començar, però 
si comença, no hauria d’acabar». 

Ens coneixíem des que jo era bai-
xet com tu (sempre fèiem la conya), i 
deien que no tenies gaire esperança 
de vida. Es van equivocar. 

Mai oblidaré la teva explicació 
que un dia, a l’hora del pati, et vas 
adonar que no creixies. Va ser un 
moment concret. Assegut a l’escola i 
mirant els altres es va produir l’ins-
tant essencial. No vas créixer física-
ment, però sí personalment, cultu-
ralment i professionalment. 

Em sap greu que diguin que jo et 
vaig descobrir a Crónicas marcianas. 
Estaves descobert per la ràdio amb el 
teu Paulinet, que era un meravellós 
ninot de ventríloc amb actuacions 
màgiques davant del públic. Estaves 
descobert pel teatre amb obres 
igualment memorables de Pirande-
llo, Benet i Jornet o el musical Sno-
opy. Estaves descobert com a regidor 
de teatre i com a amant i erudit del 
cine i de l’òpera. Estaves descobert 
per la Sardà a la televisió. Jo no et 
vaig descobrir. Tu ens vas donar la 
humanitat, el sentit de l’humor i la 
sapiència de tota una generació. Tu 
ens vas descobrir, Galindo. 

Quan li vaig preguntar a la Ro-
sa amb prudència si li semblava bé 
que et truqués per estar a Crónicas, 
va ser taxativa: «Ja li estàs trucant». 

–Galindo, et vull fer una proposta 
de feina per a la tele. 

–¿A quina hora és el programa? 
–A la nit. 
–¡Ah!, llavors sí. 
Noctàmbul, frugal i entusiasta 

de la teva gent i de la vida. El país va 
quedar fascinat per la teva forma de 
ser i d’estar. Gràcies sempre, Galin-
do. Mil petons a la teva gent més prò-
xima. Petons a tots els marcians. H

Gràcies sempre, 
Galindo

XAVIER 
Sardà

MISSATGES A LES XARXES

Galindo, passió pel 
teatre i les patates fregides
3 Companys de l’actor a ‘Crónicas marcianas’ alaben l’actor desaparegut

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

L
a mort diumenge de l’actor 
Martí Galindo Girol (Bar -
celona, 1937-2019), més co-
negut com l’entranyable 

senyor Galindo de l’històric progra-
ma de Tele 5 Crónicas marcianas –en 
què va treballar del 1997 al 2002–, 
va provocar una allau de missatges 
de condol a través de les xarxes so-
cials. I d’entre aquests comentaris 
destaquen els de molts companys de 
professió que van tenir la sort de tre-
ballar amb l’inefable artista català. 

El primer a donar el seu condol 
va ser qui va anunciar la seva mort a 
Twitter, l’extrinco Josep Maria Mai-
nat. Després de donar la luctuosa 
notícia, qui va ser el seu cap a Cróni-
cas marcianas (aleshores Mainat era el 
responsable de la productora Gest-
music), va afirmar: «¡Serà difícil 
d’oblidar!». 

Carlos Latre, un altre dels artistes 
que també va coincidir amb el seu 
«estimat» Martí Galindo en la seva úl-
tima etapa a Crónicas marcianas, el 
qualificava de «mític». «Sempre em 
va tractar amb afecte. Vam compar-
tir bons moments de televisió!!! Que 
soni la millor música clàssica (que 
adorava...) per dir-li adeu amb el mi-
llor dels somriures... :)». 

A través del seu compte a Insta-
gram, la presentadora i còmica Paz 
Padilla va qualificar Galindo com 
«una de les persones més grans» que 
ha conegut. «Molt bon company, 
afectuós, una persona com poques 
n’hi ha, va fer la meva feina molt 
fàcil, no t’oblidaré, no t’oblidarem 
#cronicasmarcianas. Tots t’esti mà -
vem. Bon viatge amic, et recordaré 
sempre», conclou el seu missatge.  

Un altre d’aquests companys del 

xou que el va lloar a les xarxes va ser 
Manel Fuentes: «Ens vam conèixer 
en un altre planeta... Ell sempre va 
ser gran. Descansa en pau, Martí Ga-
lindo. Et continuarem buscant entre 
les estrelles», va assegurar. 

Boris Izaguirre, un altre dels per-
sonatges que van aconseguir una 
gran popularitat gràcies a les seves 

histriòniques intervencions a Cróni-
cas..., també va recordar l’artista 
mort: «Sad News. Galindo ja no és amb 
nosaltres sinó de camí a Mart. Que 
sempre va ser el seu planeta. Gran, 
meravellós, mestre, extraordinari i 
gran professional. El recordo i el re-
cordaré sempre, la seva passió per les 
patates fregides i el teatre. ¡Gràcies, 
senyor!», va escriure també a la xarxa 
Instagram.  
 

RECORDS A TVE I MEDIASET / Fernando 
Ramos, que també va compartir el 
plató de Tele 5 amb el còmic, va re-
cordar que era «puntual com ningú, 
expert en patates fregides, burleta, 
educat i metòdic». «Sempre recorda-
ré aquella festa en què se’m va acos-
tar i em va dir ‘marxo ja, et regalo el 
meu tiquet de copa’. Amb aquest 
gest m’ho va dir tot», va escriure Ra-
mos, que finalitza el seu missatge 
amb un: «Merci maco». 

A més dels seus companys de pro-
fessió, els grups audiovisuals TVE i 
Mediaset van recordar el desapare-
gut artista, que va treballar a les dues 
televisions en diferents etapes de la 
seva carrera. Així, TVE va publicar un 
tuit en què s’assenyalava que estan 
«molt tristos amb la notícia de la 
mort de Martí Galindo». I recorden 
que a la televisió estatal els va acom-
panyar en els espais Ahí te quiero ver, 
amb Rosa Maria Sardà, i a Planeta 
imaginario, als anys 80. «El nostre re-
cord i homenatge», finalitza el mis-
satge de l’equip d’Arxiu de TVE, que 
acompanya el text amb imatges de 
l’actor en els dos programes. 

D’altra banda, des de Mediaset 
(Tele 5) van publicar a les xarxes el 
missatge «¡A reveure, Galindo!», que 
apareix acompanyat amb un emoji 
d’una cara plorant. H

33 Martí Galindo, en una fotografia per a EL PERIÓDICO, el 1997.

XAVIER GONZÁLEZ

TVE ha publicat 
 imatges de l’intèrpret  
en programes com 
‘Planeta Imaginario’  
i ‘Ahí te quiero ver’
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