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“Sóc un 
famós 
de baixa 
intensitat, 
no em paren 
pel carrer”
Berto Romero presenta al Teatre Blas Infante l’última 
funció del seu espectacle ‘La apoteosis necia’

Tot a punt al Passeig de La Salut 
per celebrar un ‘flashmob’ massiu
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La representació del Nadal
Al llarg d’aquesta setmana s’han posat en marxa els pessebres més destacats i concorreguts 
de la ciutat; ahir a la tarda va ser inaugurat el de la plaça de la Vila, obra de Carmen Ayza Bultó
Els Reis Mags posen fil a l’agulla i ja 
comencen a caminar en direcció al por-
tal de Betlem a diferents punts de Bada-
lona. Els pessebres més representatius 
de la ciutat, amb el de la plaça de la Vila 
al capdavant, inaugurat ahir a la tarda, 
es poden visitar des d’aquesta mateixa 
setmana. Alguns d’ells minvats per la 
manca d’espai i la greu situació econò-
mica, però conservant la mateixa essèn-
cia i despertant la il·lusió de sempre.
Preparat amb molta cura des del se-
tembre, el pessebre badaloní per 
excel·lència, situat davant l’Ajuntament, 
va ser inaugurat ahir a la tarda amb 
cantada de nadales inclosa. Es tracta 
d’una autèntica tradició de ciutat que 
es porta duent a terme més de 20 anys. 
Enguany, la dissenyadora ha estat Car-
me Ayza Bultó, que ha recreat un poble 
emmurallat de costa que presenta remi-
niscències medievals; s’hi integren les 
escenes de l’anunciació, el naixement, 
l’arribada dels Reis d’Orient i el traginar 
de la gent en els oficis i feines tradicio-
nals. També ahir va ser inaugurada la 
14a Mostra de Pessebres, a càrrec dels 
Amics del Pessebre de Badalona, a la 

sala d’exposicions de El Refugi. Els seus 
diorames il·lustren les representacions 
més tradicionals del pessebre en dife-
rents paisatges. Com sempre, hi haurà 
diorames de Badalona amb representa-
cions a Dalt la Vila, Canyet i Montigalà, 
i també a d’altres indrets de Catalunya 
com Tossa de Mar o Calella.

La plaça de la Vila, no obstant, no és 
l’únic indret on gaudir d’aquest cente-
nari costum. A la zona sud de la ciu-
tat, per exemple, destaca la 1a Mostra 
de Diorames dels Amics de La Salut, 
que han aguditzat el seu enginy per 
combatre la falta d’espai; o el pessebre 
organitzat per l’Associació de Veïns de 

  El pessebre de 
la plaça de la Vila 
és una tradició 
amb més de 20 
anys d’antiguitat

  L’escenificació 
completa triga, al 
menys, tres mesos 
en ser preparada

Sant Roc. Altres exemples d’algunes de 
les representacions més destacades i 
concorregudes de Badalona són la de 
Casal Cívic de Pomar o la de l’Església 
de Santa Maria.
Hi ha qui prefereix el moviment i el 
dinamisme; llavors no s’ha de perdre, 
aquest cap de setmana, dos dels pesse-

Moltes famílies tenen el costum 
d’instal·lar el pessebre a casa perquè 
ho reben de generació en generació, 
però probablement no tothom s’ha 
parat a preguntar fins a on es remunta 
la representació de la Nativitat. Gene-
ralment, es considera que l’origen dels 
pessebres es troba al segle XIII, quan 
Sant Francesc d’Assís va escenificar el 
naixement de Jesús, un 24 de desem-

Una tradició que es remunta segles enrere i 
que a Catalunya és caracteritzada pel Caganer

bre, a Greccio, Itàlia. No obstant, existeixen 
documents que situen la primera represen-
tació molts segles abans, al monestir ale-
many de Füsen.
En qualsevol cas, la tradició no es comença 
a consolidar fins els s. XV-XVI, quan el 
Concili de Trento impulsa noves formes de 
culte, entre elles els pessebres. A Catalun-
ya, les primeres figures no arriben fins al 
XVII; això sí, arrelà ràpidament i sorgiren 

bres vivents més rellevants del municipi. 
D’una banda, el que organitza l’AMPA del 
Pere de Tera, demà a partir de les 19h, al 
carrer Provença amb rambla Floridablan-
ca; de l’altra, el que escenifiquen l’AVV 
de Ronda Sant Antoni de Llefià i l’escola 
Ramiro de Maetzu al poliesportiu de Lle-
fià, diumenge a les 18h.

nombrosos escultors que es dedicaren 
a fabricar figures per aquesta particular 
representació, com Ramon Amadeu o 
Domènec Talarn. Els pessebres catalans 
i valencians incorporen la peculiar figura 
del Caganer, generalment amagat en al-
gun racó, i que simbolitza sort i alegria 
per a les llars perquè les seves deposi-
cions femaven la terra del pessebre per 
l’any següent.
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La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
i la mobilització ciutadana ho han tornat 
a aconseguir aquesta setmana. Un nou 
desnonament va ser aturat, aquest cop 
al carrer Navata, al barri de Lloreda, i ja 
fa pràcticament dos anys que cap convo-
catòria se li resisteix a la pressió veïnal. 
La de dimarts va congregar al voltant de 
200 persones que van cridar, van onejar 
pancartes i van evitar que els agents ju-
dicials ni tan sols s’apropessin al punt de 
confluència. Un matrimoni i la seva filla 
van comprar un habitatge al número 7 
del carrer Navata per uns 230.000 euros. 
Després que el matrimoni es separés, la 
dona i la seva filla, que ahir agraïren el 

Uns 200 veïns detenen 
un nou desnonament al 
barri de Lloreda

L’Hospital Germans Trias i Pujol va ser 
rodejat dimecres per centenars de perso-
nes, entre treballadors i usuaris, que van 
formar una cadena humana al voltant de 
l’edifici simbolitzant una gran abraçada al 
centre amb motiu de la jornada de protes-
tes contra les retallades en el sector sani-
tari públic. L’acte, impulsar per la junta de 
personal de Can Ruti, va servir per mostrar 
el rebuig cap a la reducció de pressupost 
que la Sanitat ha patit fins ara i cap a la 
que, diuen, hi haurà aquest 2013. Els sin-
dicats parlen d’una possible retallada del 
15% a Catalunya, el que suposaria, asse-

Metges i usuaris formen una 
cadena al voltant de Can Ruti

  L’Hospital va 
unir-se a la jornada 
de reivindicació de 
la Sanitat pública a 
tot Catalunya

  Treballadors de 
BSA protestaren 
al Municipal per la 
paga de Nadal

guren, “tancar mig hospital” de Can Ruti. 
Molt membres del comitè d’empresa co-
mentaven que es manifestaven més com a 
usuaris que com a treballadors i metges, 
perquè els hi preocupa més la qualitat de 
l’atenció sanitària que l’empitjorament de 
les seves condicions laborals. També a 
l’Hospital Municipal es va viure un acte de 
protesta, tot i que més reduït i de diferent 
caire. Unes desenes de treballadors van 
sortir al carrer aprofitant la celebració del 
consell d’administració de Badalona Ser-
veis Assistencials (BSA) per manifestar-se 
contra la supressió de la paga de Nadal i 

exigint un diàleg per trobar alguna manera 
de compensar la pèrdua de poder adquisi-
tiu. Va ser una convocatòria espontània del 
comitè d’empresa de BSA, que afirma que 
els professionals de la corporació sanitària 
no haurien de deixar de percebre aquest 
sou extra perquè pertanyen a una empresa 
privada i mai han estat tractats com fun-
cionaris. Des de de la direcció, en canvi, 
expliquen que són una societat 100% pro-
pietat de l’Ajuntament, i que el Reial Decret 
estipula que les empreses municipals tam-
bé s’han de sotmetre a l’eliminació de la 
paga nadalenca.

recolzament de la gent, es van quedar 
al front de la despesa total, de prop de 
900 euros mensuals. Porten dos anys 
sense poder fer-se càrrec de la hipoteca 
i fa cinc mesos que la mare va perdre el 
seu treball.   Ara, Elizabeth i la seva filla 
de 19 anys, també sense treball i encara 
estudiant, continuen afrontant la situació 
i ahir, almenys, van guanyar més temps. 
Demanen que se’ls condoni el deute ja 
que, diuen, els interessos van creixent 
cada mes i, sinó, no podran sortir enda-
vant. Actualment deuen al Banc de Va-
lència 153.000 euros més interessos. Els 
jutjats han de dictar ara una nova data 
d’execució hipotecària.
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El govern municipal porta vàries setmanes 
avisant que el pressupost que presentarà 
de cara a 2013 serà 10 milions d’euros in-
ferior al d’enguany, és a dir, de 140 milions, 
aproximadament. El regidor de Seguretat, 
Convivència i Participació Ciutadana, Mi-
guel Jurado, explica que “totes les partides 
de subvencions es reduiran”, en global, en 
un “50%”. Enguany, 240.000 euros dels 
comptes eren aportacions municipals; Jura-
do explica que s’estan acabant de concretar 
els percentatges i que “Solidaritat i Partici-
pació” seran les parts més afectades, amb 
l’objectiu que les subvencions a les entitats 
de la ciutat pateixin les reduccions menors, 
“entre un 10 i un 30%”, aproximadament. La 
Federació d’Associació de Veïns de Badalona 
(FAVB) ha posat el crit al cel perquè, assegu-
ra, encara no ha percebut “ni un cèntim” de 
la subvenció de 2012 i titlla les successives 

La FAVB critica la 
política de subvencions 
del govern municipal

retallades “d’atac al moviment veïnal i ciuta-
dà”. El president de la coordinadora, Manuel 
López, entén que s’han d’ajustar despeses i 
explica que “han estat disposats a tot”: “Hem 
facilitat trasllats a locals molt més petits per 
estalviar, que se’ns rebaixés el pressupost 
de 48.000 a 26.000 euros i, inclús, accep-
taríem l’eliminació d’alguna associació”.  El 
cap de la FAVB manifesta que tots els diners 
que reben es destinen a programes socials, 
cursos i ajudes als ciutadans. “Connectem el 
carrer amb l’administració i el treball que fem 
no mereix que ens estiguin ofegant d’aquesta 
forma”, lamenta López, que explica que han 
hagut de rescindir el contracte de l’única 
persona que treballava professionalment a la 
federació per manca de recursos. Fonts mu-
nicipals indiquen que encara no s’ha pogut 
abonar la subvenció d’enguany a cap entitat 
de la ciutat.

El passeig de La Salut es prepara per deixar 
petjada durant el dia de demà, i ho farà 
ballant. L’associació de comerciants ha or-
ganitzat una jornada festiva que culminarà 
a la tarda amb la posada en escena d’un 
flash mob massiu que pretén comptar amb 
la participació de més de 2.000 persones. 
L’acadèmia badalonina Tribu Urbana Center, 
amb la seva professora Maribel Pino, que 
fora també mestre del conegut programa 
televisiu Fama, serà la punta de llança d’un 

El passeig de La Salut 
prepara un ‘flash mob’ 
amb 2.000 persones

projecte ambiciós que té engrescat al ba-
rri i que congregarà també la collaboració 
d’alumnes i AMPAs de les escoles Josep 
Carner, Ítaca, Maria Ward, Margarida Xirgu, 
Mare de Déu de La Salut i Mare de Déu de 
l’Esperança. A més de l’esperat i preparat 
moment del flash mob, que tindrà lloc a les 
19.30 hores i arrencarà al so del mediàtic 
Gangnam Style, el dia estarà ple d’activitats, 
exhibicions i classes de ball a càrrec de la 
Tribu Urbana i la seva professora estrella.
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Els Mossos d’Esquadra van detenir el 26 
de novembre una dona de 46 anys, veïna 
de Badalona, com a presumpta autora de 
sis furts a la residència d’avis en la qual 
treballava. La investigació dels fets es va 
iniciar el passat mes de setembre, arran de 
la recepció de diverses denúncies de fami-
liars de gent gran ingressada a la residèn-
cia geriàtrica, situada a la localitat de Tiana. 
Els investigadors van constatar que entre 
els mesos de maig a octubre d’enguany 
s’havien produït almenys sis casos de sos-
tracció de joies a les persones residents. 
Normalment la sostracció era efectuada de 
nit, mentre els seus propietaris dormien, o 
bé de dia mentre no duien les joies a da-
munt. La investigació es va centrar en el 

Detenen una badalonina per robar 
joies al geriàtric on treballava

  La dona, de 46 
anys, aprofitava 
el fàcil accés i la 
confiança que li 
tenien els residents

  Venia les joies 
i els objectes 
després d’haver-
los robat

personal treballador del centre, tant per la 
facilitat d’accés al lloc on van desaparèixer 
les joies i objectes personals sostrets, com 
per la seva relació directa amb els afectats. 
Es va poder constatar que una de les tre-
balladores hauria venut joies l’endemà de 
la seva sostracció, la qual cosa va acotar 
les  investigacions en aquesta persona. Els 
agents van recollir indicis que apuntaven a 
la presumpta culpable, que va ser detingu-
da per sis furts, delictes i faltes. L’arrestada 
va cometre els furts aprofitant-se de la con-
fiança dipositada en ella per part de les víc-
times i de la seva condició de cuidadora per 
passar desapercebuda en la comissió dels 
furts. La detinguda va quedar en llibertat 
provisional a l’espera de comparèixer.
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Pous d’aigua, aules de reforç i altres iniciati-
ves de caire solidari s’han pogut dur a terme 
arreu del món en la darrera dècada gràcies 
a l’escola Badalonès i el seu projecte Lluita 
adolescent per la Pau que, enguany, arriba a 
la seva 10a edició. Cada curs, ONG’s i entitats 
diverses presenten projectes d’ajuda humani-
tària al centre i aquest en selecciona cinc. Els 
alumnes d’institut els estudien i, per grups, 
fan treballs de recerca per defensar els cinc 
programes solidaris plantejats i el ‘guanya-
dor’ es trasllada a la realitat. El curs passat, el 
resultat final va ser la construcció d’un aula de 
reforç a l’Índia, a càrrec de Laia Foundation. 

Tres badalonins creen una APP 
per encobrir les infidelitats 

  L’aplicació 
encripta missatges 
perquè només es 
puguin llegir amb 
una contrasenya

  El sistema porta 
dues setmanes al 
mercat i ja té 7.500 
descàrregues

La iniciativa es finança amb la venta d’unes 
roses de plastilina que els alumnes elaboren 
durant tot l’any i es venen el dia de Sant Jor-
di a la ciutat. L’any passat es van vendre al 
voltant de 4.000 roses a 1 euro cadascuna, 
però la recaptació final va ser de 5.100 euros. 
Una de les responsables de Lluita adolescent 
per la Pau, Roses Petit, explica que “Badalo-
na respon molt bé sempre” i que la voluntat 
de la gent moltes vegades és superior a 1 
sol euro. Petit afirma que, tot plegat, és molt 
positiu pels joves, que veuen com “poden 
lluitar per millorar el món i se senten bé”. 
La intenció, a més, és que el major nombre 

d’escoles i estudiants possibles se sumin a la 
iniciativa en el futur. Enguany, destaca Roser 
Petit, per celebrar els 10 anys del programa, 
el projecte humanitari es quedarà a Badalona. 
“Als nois i noies els entusiasma recolzar les 
ajudes a països del Tercer Món, però volem 
que prenguin consciència de que la pobresa 
als nostres carrers, l’anomenat Quart Món, és 
real i cada dia més gent hi forma part”. Di-
vendres passat, amb motiu del 10è aniversari 
de Lluita adolescent per la Pau, el Badalonès 
va organitzar al Màgic un mini-campionat 
de bàsquet en el qual participaren altres set 
1.550 quilos de menjar.
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La Diputació de Barcelona redactarà en els 
propers mesos el Pla Director del Monestir 
de Sant Jeroni de la Murtra, a instàncies de 
l’Ajuntament, després d’una demanda reivin-
dicada durant molt de temps. El nou plante-
jament haurà d’ordenar quines actuacions 
s’han de fer al monestir des del punt de vista 
urbanístic, és a dir, quines restauracions i re-
habilitacions necessita, per després optar a 
fons públics que financïin la despesa derivada 
i preservar com a bé cultural un edifici d’una 
importància històrica cabdal. Tanmateix, tam-
bé haurà de determinar els usos del monestir i 
promocionar, així, el seu coneixement. Des del 
centre, celebren que el procés s’hagi posat en 

La Diputació plantejarà 
les restauracions 
adients a Sant Jeroni

marxa perquè expliquen que hi ha actuacions 
que s’han de dur a terme amb urgència; els 
responsables de Sant Jeroni han mirat darre-
rament d’encarregar a arquitectes anàlisis de 
l’estat del monestir, però asseguren que els 
estudis necessaris són molt amplis i és molt 
necessària la intervenció de l’administració 
pública, que també determinarà els usos en 
vistes a l’autosostenibilitat de l’edifici. L’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona emmarcarà la redacció d’aquest Pla 
Director dins del Programa de suport a la ges-
tió del patrimoni arquitectònic municipal, que 
forma part del Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals del Pla de concertació.
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        LA PRÈVIAVALENCIA BASKET - FIATC MUTUA JOVENTUT

12a Jornada Acb. Pavelló Font de Sant Lluís. Diumenge 16 a les12,15h. Canal 9 - Orange Arena - RàdioB (94,4)

La Penya va a la Fonteta 
amb set de victòria

VALENCIA BASKET
Entrenador : Velimir Perasovic

MOSES EHAMBE

COREY FISHER

ALBERT VENTURA

TONY GAFFNEY OGNJEN KUZMIC

Si el Fiatc Joventut té alguna opció 
d’arribar a la Copa del rei, passa per esga-
rrapar una victòria contra els equips de dalt 
i no fallar en els compromisos de casa. Tot 
i ser a un partit del 8é classificat, el vesti-
dor no pensa en aquest objectiu i centra 

THOMAS KELATI

RODRIGO SAN MIGUEL

PAU RIBAS

JUSTIN DOELLMAN BOJAN DUBLJEVIC

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

	 Canàries		-	Valladolid
	 	Cai		-		Unicaja	
	 Múrcia		-		Manresa
	 Fuenlabrada		-		Estudiantes
	 Baskonia		-		Bilbao
 València -  Fiatc Joventut
																							Gran	Canaria	-	Barça
	 Cajasol		-		GBC
	 Obradoiro	 -		Madrid	

Propera Jornada

Classificació

	 	 Equip		 G	 P

	 1	 Real	Madrid	 11	 0
	 2		 València	 8	 3
	 3	 Bilbao	 8	 3	
	 4		 Gran	Canària	 8	 3
	 5		 Baskonia	 8	 3
	 6		 Cai	 7	 4
	 7		 Barça	 7	 4
	 8		 Unicaja	 6	 5
	 9		 Estudiantes	 6	 5
	10		 Valladolid	 6	 5
	11		 Obradoiro	 6	 5
 12  Fiatc Joventut 5 6
	13		 Múrcia	 4	 7
	14		 Canàries	 3	 8
	15	 Fuenlabrada	 2	 9
16		 Cajasol	 2	 9
	17		 Manresa	 1	 10
	18			GBC	 1	 10

Resultats

Fiatc Joventut	- Barça                   63-78
Bilbao-	Cajasol	 																			76-79
Estudiantes	-	Madrid	 																	74-87
Valladolid-	València	 74-66
Manresa	-	Cai	 75-82
Fuenlabrada - Canàries                   65-73
GBC	-	Gran	Canaria																			 72-94
Unicaja	-	Obradoiro	 70-76
Baskonia	-	Múrcia	 87-83

els seus esforços en ser més consistents. 
“Hem d’estar concentrats per jugar els 40 
minuts al màxim”, apunta Ventura que diu 
que el València “té un equip molt complet”. 
Oliver considera la Fonteta com “una de 
els sortides més complicades de l’any”, Foto: ACBPhoto

L’anual junta general 
d’accionistes serà 
el proper dijous 20 
El Club Joventut Badalona, SAD ha convo-
cat l’anual junta general d’accionistes pel 
proper dijous 20 de desembre, a les 20h, 
a l’Olímpic de Badalona. Els socis accio-
nistes que hi assisteixin han d’entrar per la 
porta d’oficines, en un dels laterals del club. 
L’ordre del dia inclou un primer balanç del 
president del Consell d’administració, la 
lectura i aprovació, si escau, de l’exercici 
2011-2012, la lectura i aprovació, si escau, 
del pressupost de l’exercici 2012-2013, la 
lectura i aprovació de nou, si escau, de 
la memòria, balanç i compte de pèrdues 
i beneficis corresponents als exercicis 
de 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 
i la proposta d’aplicació del resultat i de 
l’informe de gestió, l’aprovació de l’acta i 
els precs i preguntes. Encara en àmbit ins-
titucional, a finals de la setmana passada el 
club va manifestar la seva “ferma posició 
de defensa de l’actual model d’inmersió 
lingüística” considerant que la Penya 
“sempre ha estat un club integrador” al 

Maldonado creu que “és un equip que aca-
barà entre els 4 primers” i Pere Tomàs diu 
que “o igualem el nivell d’intensitat o ens 
passaran per sobre”. La setmana que ve hi 
haurà jornada intersetmanal i la Penya re-
brà el Cajasol dimecres a les 20:45.

63

Fisher (15), Ventura (-), Ehambe (3), Gaff-
ney (2), Savane (6) -cinc inicial- Trias (2), 
Llovet (-), Quezada (11), Oliver (8), Kuzmic 
(6), Tomàs (10).

FIATC JOVENTUT 

El derbi s’acaba al 3r quart
El Barça més treballador i eficaç de la tem-
porada es va endur un derbi descafeïnat i 
sense emoció. Els verd-i-negres van acon-
seguir refer-se del primer parcial del Barça 
(11 a 26), des de la defensa i les transicions 
ràpides (35 a 36). Abans del descans però, 
Pascual va tornar a posar els pesos pesats 
i va aturar el cop (38 a 42). A la represa 
el Barça va tornar a prémer l’accelerador i 
va ofegar la Penya amb un parcial de 2 a 
14 que feia preveure una mort per inanició, 
lenta però inevitable. Sense encert exterior 
(3 de 22, 14%) la Penya es va estavellar en 
la defensa blaugrana i va regalar un munt 
de pilotes sense arribar a llançar. Maldo-

Huertas (4), Navarro (12), Mickeal (11), 
Wallace (11), Jawai (10) -cinc inicial-  
Sada (7), Abrines (-), Ingles (7), Rabasse-
da (-), Lorbek (8). Tomic (8)

78

FC BARCELONA

nado va asseure a Quezada, que va ser 
xiulat, i va tornar a jugar amb dos bases a 
pista. L’equip va reaccionar amb el primer 
llançament exterior d’Oliver (50 a 63), però 
després del temps mort obligat, Navarro i 
Sada van tornar a obrir una escletxa des 
del 6,75 i el Barça va marxar de 19. Amb 
el partit decidit, la Penya no va abaixar mai 
els braços i va seguir treballant fins el final 
amb Fisher i Pere Tomàs com a jugador 
més incisius. El mallorquí va completar el 
seu millor partit aquesta temporada amb 
10 punts i 13 de valoració i en acabar va 
dir que “s’havia trobat molt bé”. Va ser la 
nota positiva del derbi.

voltant de la idea de “Catalunya com un 
sol poble amb independència de l’origen 
de les persones”. El Joventut també parti-
cipa aquest més en dos projectes socials: 
L’olimpiada solidària, i els veterans jugaran 
un partit per la Marató
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Pau Ribas: “Sempre tinc la idea de tornar algun 
dia a la Penya per encara donar-hi bons anys”
Pau Ribas va fer les maletes aquest 
estiu del nord a llevant en busca d’un 
altre rol, més protagonista en l’atac de 
l’equip. De moment l’aposta del juga-
dor i del València està sortint bé, i en 
les 11 primeres jornades l’exverd-i-
negre promitja 12 punts per partit, el 
doble que en l’última temporada amb 
el Baskonia

Portes 4 mesos a València, estàs 
content?
Si, molt. Estic trobant el que buscava

Què té de diferent aquest club res-
pecte el Baskonia i la Penya?
És un club que ara mateix paga al dia i 
això molts jugadors ho valoren molt. Fa 
anys que estan fent les coses bé, em per-
met competir a dalt, i el més important, 
volen de mi el que jo també volia

Per ser tant amunt a la classificació 
cal ser sòlid. Què és allò que us fa 
sòlids?
En els partits contra els grans mirem de 
tenir una bona predisposició i intentem 
estar concentrats per competir sem-
pre, però lo important i el que marca la 

El debat està al carrer entre els aficionats al bàsquet: Televisió Espanyola (TV1) podria deixar de 
retransmetre els partits els diumenges a la tarda. La raó: les audiències són baixíssimes. I no 
és culpa de cap dels professionals que la fan. Hi posen el què saben i més però no és suficient. 
El problema no és aquest. El problema és que el bàsquet ha perdut interès. Perquè? Doncs per 
molts motius. Ara el debat és saber si els partits de TV1 es retransmetran al migdia, igual com 
fa Televisió de Catalunya i la resta de televisions de la Forta. Seran competència? Jo penso que 
no. Estic molt a favor que tots els partits es juguin a la mateixa hora. Això ajudaria en varies 
coses. En primer lloc tothom, aficionats al bàsquet i els que no ho són (gent de carrer), sabrien 
que tots els matins de diumenge hi ha bàsquet. En aquesta franja el futbol, l’esport rei, no és 
competència. D’aquesta manera també s’evitaria que hi haguéssim aquests horaris tan rebuscats 
de diumenge a les 18 hores, diumenge a les 19 hores, diumenges a les 12, diumenges 12:15, 
diumenges 12:30, dissabtes a les 18 hores, dissabtes a les 19 hores, dissabtes a les 20 hores... 
Però quan es juga a l’ACB? En segon lloc, per les ràdios seria molt més fàcil vendre el producte 
perquè en una hora i mitja es vendrien fins a nou partits, nou equips que guanyen, nou que 
perden, en definitiva: emoció. Perquè la Fórmula-1, el tennis o el ciclisme té seguiment? Perquè 
hi ha Fernando Alonso, Rafa Nadal o Alberto Contador i Purito Rodríguez. A l’ACB s’han de 
començar a buscar referents perquè la gent s’identifiqui i vagi al camp a veure els partits. L’altre 
dia en el Penya-Barça, el derbi català per excel·lència, en un moment del partit hi havia a pista 
per part del club amb més planter de tota la història a Fisher, Quezada, Ehambe, Gaffney i Kuzmic 
mentre pel Barça hi havia Huertas, Ingles, Mickeal, Wallace i Jawai. Cap català, cap del planter, 
cap espanyol.... Així és moooooooooolt difícil que la gent s’enganxi al bàsquet. I això que en el 
Barça i sobretot a la Penya hi ha jugadors de casa perquè si anem a Valladolid o Múrcia... En 
definitiva, que cal començar a posar-nos les piles sigui diumenges al migdia o a la tarda.

TV1 deixarà de donar partits 
el diumenge a la tarda?  

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Jugadors RECOMANABLES
1. Satoransky. Tot i que li han fitxat a Blackney està a un nivell impressionant. 
2. Feldeine. En forma i bon feeling. Ribas segur que ens espera amb ganes. 
3. Tay Williams. Bon debut a l’ACB, l’hem de tenir en compte.
Jugadors a EVITAR
1. Valters. No diré mai més, però va a la meva llista negra.
2. Mumbrú, partit complicat a Vitòria. Pot punxar.
3. Nelson. Recuperen joc interior i juguen contra el Barça.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

diferència, és fer-ho sempre contra els 
equips més petits, tant a casa com a fora.

Què creus que heu de tenir en comp-
te de la Penya?
Si juguen còmodes i comencen bé el par-
tit et poden fer 100 punts. Tenen tiradors 
i molt de talent. Si som durs els costarà 
més estar encertats i concentrats en de-
fensa.

A nivell individual has multiplicat els 
teus números. Que et demana Pera-
sovic?
Em demana intensitat i concentració en 
defensa, i que en atac tingui estona la 
pilota, que jugui el bloqueig directe, que 
tingui una bona lectura de joc. i que assu-
meixi més responsabilitats, que per això 
vaig venir a aquest equip

Ara ets un 2 agressiu i amb llibertat 
per atacar. Et veus tornant a jugar de 
1?
Quan Markovic ha estat lesionat, ho he 
fet quan l’equip necessitava un base més 
directe. Jo em sento còmode a les po-
sicions d’1,2 i 3 si tinc la confiança de 
l’entrenador

I et veus tornant a vestir la samarre-
ta de la Penya?
Sempre tinc la idea de tornar, si tinc el 
nivell necessari per estar a la Penya.
Vaig jugar molts anys a la cantera però 
al primer equip només dues temporades i 
em vaig quedar amb ganes de ser-hi més 
anys, però van venir ofertes que no es po-
dien rebutjar. No vull tornar per acabar la 
carrera sinó per donar bons anys.

Aquest estiu es preveu una reestruc-
turació de la selecció espanyola per 
jugar l’europeu. Nou entrenador i al-
guns dels habituals descansaran. T’hi 
veus?
No, aquest estiu passat va ser molt im-
portant poder entrenar amb ells i vaig 
estar-hi molt content, però cal veure com 
arribaran i no val la pena pensar-hi. He 
de fer les coses bé al meu club i si tinc la 
oportunitat doncs ja arribarà.

I en els anys de carrera que et que-
den, creus que jugaràs una competi-

ció oficial amb la catalana?
Serà el que sigui. La selecció catalana tin-
dria potencial per competir amb qualsevol, 
i si el procés de la independència tira en-
davant, està clar que voldria jugar-hi.

Què et sembla l’esborrany proposat 
pel ministre Wert?
Els problemes que diuen que hi ha, al ca-
rrer no existeixen. Tothom entén les dues 
llengües, i crec que és tot un tema més 
polític que de la societat. Són coses que 
no acabes d’entendre però lo important és 
que la societat sàpiga el que cal fer.

Foto: ACBPhoto
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19ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Diumenge 16/12 a les 17.00 - El Clariano - Àrbitre: Martín Pérez (col·legi aragonès)

De miracle va encetar l’Ontinyent en-
guany la seva sisena temporada conse-
cutiva a Segona B. Els problemes pels 
que moltes entitats esportives estan 

travessant en els darrers temps no li han 
estat aliens al club valencià, qui va trobar 
en la figura de l’escocès John Clarkson 
al seu xeic particular. Aquest inversor 

transmutat en entrenador va fer-se 
càrrec dels deutes de l’Ontinyent i ara 
controla la parcel·la esportiva. El rival 
de diumenge del Badalona, situat ac-
tualment quinzè, encadena set partits 
sense vèncer.

ONTINYENT
Entrenador John Clarkson

Muñoz

Alcover

Kikín

Yuma

Chavero Moreno

Ayala
Berna Alegre

Rangel

Chumillas

El Constància atura la ratxa de victòries

El Badalona allunya la zona de perill 
gràcies a un brillant últim mes

Cap del Centenari
Marcos Gaspar

 Sobregrau  Jaime
Pelegrí  Vich
Pablo Gallardo Esteban
Bermudo Isma

 Xavi Muñoz  Cristian
Javi Moreno (Borja 71’) Nacho

 M. Canario (Ángel 90’) Campoy (David 70’)
Robert  Fullana

 Gabri   Nene
Grasa (  Ferrón 52’)   Mateu

Albert Càmara Joan Esteve
Àrbitre: Mateo Montañés (col·legi aragonès)
GOLS: 1-0, Canario (63’); 1-1, Cristian (75’)
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 BADALONA    CONSTÀNCIA Al final, els partits aparentment més senzills 
acaben convertint-se en els més inaccessi-
bles. El Constància va arribar diumenge al 
Centenari ocupant la dissetena posició, afe-
blit per un partit precedent en què va caure 
contra el Nàstic. El Badalona en canvi en-
cetava el matx copiosament satisfet, amb la 
voluntat de continuar sumant victòries. Però 
malgrat les previsions, la realitat va demos-
trar que el Constància era un conjunt imper-
tinent i difícil de millorar, que sap aferrar-se 
a les debilitats del rival per treure partit de 
les pròpies escasses virtuts. Els mallorquins 
treuen màxim guany d’unes capacitats min-
ses. Però això encara multiplica més el valor 
de les seves correctes actuacions. El partit 

En el segon diumenge del mes de novem-
bre va arribar la que ha estat la darrera de-
rrota del Badalona en aquesta temporada. 
La desfeta va fer mal, perquè l’equip havia 
donat tímides mostres de recuperació 
una setmana abans guanyant al camp del 
Yeclano. Però aquell 11 de novembre va 

Buscant punts contra un rival amb problemes
CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Joaquin Cortés

Javi M. Xavi Muñoz

Sobregrau Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

era d’empat. Méndez Canario el va desesta-
biltzar fent un fantàstic gol, que justament va 
ser igualat poc després pel visitant Cristian. 

L’Ontinyent 
busca sumar 
per allunyar-se 
de la zona 
de descens

        LA PRÈVIACF BADALONA - CF CONSTÀNCIA

El Constància no va conformar-se i va 
estar a punt d’endur-se el triomf al tram 
final.

desmentir la millora caient contra el Prat, 
en un mal partit.
Però des de llavors tot sembla haver 
canviat. Sense haver tocat fons, perquè 
l’equip encara no ocupava zona de des-
cens, el conjunt entrenat per Albert Càma-
ra ha fet virar la tendència de manera ab-

soluta. De la postració i l’abatiment s’ha 
passat al vigor i la robustesa. En quatre 
jornades el Badalona ha sumat deu punts, 
els mateixos aconseguits en els onze 
partits previs. I vuit són els punts que se-
paren el Badalona de la zona de descens 
directe a Tercera.

 Ontinyent   - Badalona 

 València B  -  Oriola 

 Alcoià  -  Espanyol B

 Olímpic  -  Nàstic

 Constància  -  L’Hospitalet

 Llagostera  - Binissalem

 Sant Andreu  -  Mallorca B

 Reus  -  Atlètic Balears

 Prat -  Llevant B

Propera Jornada

Resultats

 Badalona 1 - Constància 1   

 Llevant B 0 - Yeclano 1

 Espanyol B 0 - Huracán 0

  L’Hospitalet 2 - Llagostera 0

 Binissalem 0 -  Sant Andreu 0

 Mallorca B 0 -  Reus 1

 Atlètic Balears 1 - AE Prat 0

 València B 1 - Vila-Real B 0 

                                        Oriola 2  -  Alcoià 2  

         Nàstic 0-0 Ontinyent

  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 36 21 9

 2. Llevant B 34 29 16

 3. Huracán 33 20 10

 4. L’Hospitalet 32 32 13

 5. Alcoià 32 25 16

 6. Prat 25 19 13

 7. Badalona 24 18 15

 8. Atlètic Balears 24 16 15

 9. Reus 23 19 20

 10. Sant Andreu 23 13 14

 11. Espanyol B 22 16 17

 12. Vila-Real B 21 17 19

 13. València B 21 17 25

 14. Nàstic 20 14 14

 15. Ontinyent 19 11 19

 16. Constància 18 12 15

 17. Llagostera 17 18 22

 18. Mallorca B 16 13 22

 19. Binissalem 16 12 24

 20. Yeclano 13 11 25

21. Oriola 11 12 22

Classificació 2a B GRUP 3
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Méndez Canario reivindica 
el seu lloc aprofitant la 
baixa de Joaquin per sanció

El Juvenil enceta el 
segon torn del curs

Acostumat a ballar al ritme que mar-
cava Joaquin, el Badalona va haver de 
familiaritzar-se diumenge a les passes 
d’un timoner infreqüent. Méndez Canario 
va ser l’escollit per rellevar al sancio-
nat migcampista. El ritme del substitut 
s’assemblava poc al del substiuït. Més 
anàrquic i amb un menor sentit col·lectiu. 
Però ambdós coincidien en les mane-

Després d’una primera volta fabulosa, el 
Juvenil del Badalona va encetar diumen-
ge la segona fase de la temporada amb 
un positiu empat al camp del Saragossa, 
el tercer classificat. El conjunt que entrena 
Robert Cuesta està tornant a dignificar a la 
cantera escapulada, col·locant-la a l’alçada 
de generacions passades no tan llunyanes, 
que eren capaces de disputar als grans 
tòtems del futbol català les primeres po-
sicions del grup mediterrani de la Divisió 

res: precisió en el toc, delicadesa en els 
moviments i presència per finalitzar les 
jugades. És aquí on Méndez Canario va 
destacar-se contra el Constància, fent un 
gran gol. El seu concurs va ser complet, 
precís, pràcticament modèlic. Aquesta se-
tmana ambdós estaran disponibles. I en 
l’actual dibuix tàctic, sembla que només 
hi entra un. 

d’Honor. 
Amb un Barça estratosfèric -que només 
ha deixat de guanyar dos partits, un d’ells 
contra el Badalona- la segona posició és el 
màxim a què aspiren la resta d’equips del 
grup tercer. Amb 32 punts, l’Espanyol és 
qui ocupa aquesta plaça en l’actualitat. El 
Badalona, que ha ocupat intermitentment 
aquest lloc durant moltes jornades, es 
situa ara a només tres punts del conjunt 
espanyolista.

Sant Gabriel Femení

     

 Sant Gabriel 3 - Huelva 2
Levante Las Planas 0 - Sevilla 0

P. Saragossa 4- Collerense 3
Lagunak 0 - Llevant 4

Real Sociedad 1 - Espanyol 1
Valencia 2 - Rayo 1

Barça 0 - Athletic Bilbao 0
Atlético Madrid 5 - Llanos Olivenza 1

Resultats

 Atlético Madrid  - Sant Gabriel
Valencia - Llanos Olivenza

Real Sociedad - Rayo Vallecano
Barça - Espanyol

Lagunak - Athletic Bilbao
P. Saragossa - Llevant

Levante Las Planas - Collerense
Sevilla - Huelva

Propera Jornada

Cita d’alçada per a culminar l’any
El Sant Gabriel Femení acomiadarà 
aquest cap de setmana la competició de 
lliga en aquest any 2012 que s’acaba. Ho 
farà, però, amb un d’aquelles cites fut-
bolístiques que fan venir gana que els 
partits continuïn tot i les festes de Na-
dal. Les de Taka viatjaran a Madrid per 
veure-se-les contra l’Atlético de Madrid, 
un dels equips que millor està jugant i 
guanyant en el que portem de curs i que 
hores d’ara sembla ser l’únic equip ca-
paç de seguir l’estela del líder, l’Athletic 
de Bilbao. De fet, el conjunt matalasser 

està imbatut i enratxat, tot i que demos-
tra una ‘feblesa’ que el Sangra podria 
aprofitar: l’Atlético ha arribat a empatar 
fins a 4 partits ja a casa seva. Per la 
seva banda, les futbolistes adrianenques 
tenen l’oportunitat de culminar l’any de 
la millor manera: seguir amb la millor 
ratxa de la temporada, després d’estar 
imbatudes en els darrers quatre partits. 
De fet, l’equip estarà animat per  la ex-
traordinària i in extremis victòria asso-
lida diumenge passat contra el Huelva, 
per 3-2. 

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 38 47 10
 2.  Atlético Madrid 35 36 9
 3.  Barça 33 43 8
 4.  Llevant 31 25 12
 5.  Rayo Vallecano 29 41 20
 6.  P. Saragossa 25 31 39
 7.  Espanyol 24 22 14
 8.  Huelva 21 26 23
 9. Sant Gabriel 19 21 26
 10. Levante L.P. 19 19 26
 11. Sevilla 18 20 25
 12. Valencia 15 16 26
 13. Real Sociedad 12 21 25
 14. Collerense 12 23 37
 15. L. Olivenza 7 14 39
 16. Lagunak 0 1 67

Classificació 1ª Divisió

Jose Carrera
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Poliesportiu

Els Badalona Dracs juguen 
diumenge la final de la Copa

El CN Badalona 
s’agermana amb el CR 
d’Ondárroa, del País Basc
El Club Natació Badalona va celebrar dis-
sabte un dia important per l’entitat perquè 
en un acta es van agermanar amb el Club 
de Rem d’Ondárroa, de Biskaia. Les dues 
entitats fa anys que estan treballant junts 
com va explicar un dels responsables de 
l’entitat com és Juli Mauri i són ja dues de 
les entitats de referència en  rem en banc fix. 
La relació ve de lluny perquè els badalonins 
s’han desplaçat diferents ocasions al pais 
basc per remar i apendre dels bascos, que 
són una referència d’aquest esport tan amb 
el Club de Rem Olímpic d’Orio i ara amb el 

El Badalona Dracs disputarà diu-
menge a les 11 del matí la final de la 
Copa Catalana contra el Rookies de 
Barberà a casa de l’equip amfitrió. 
Les instal·lacions de Can Llobet en 
Barbera del Vallés serà l’escenari del 
partit després que els badalonins 
guanyessin amb molta autoritat als 
Eagles de Vilafranca per 0-55. Una 
hipotètica victòria del conjunt que 
dirigeix Alfonso Molongua iniciaria 
amb bon peu l’any del 25 aniversari 
del club.
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El Sant Josep es recupera contra el Salt i el 
Santa Coloma busca jugar la Copa Federació
El Sant Josep va aprofitar el pont per jugar 
un partit aplaçat de la jornada 7 contra el 
Salt. Els parroquials van mostrar símp-
tomes de millora i de consistència, van 
competir els 40 minuts, i van derrotar un 
equip molt sòlid que lluitarà per jugar el 
Play Off per 81 a 79. Els d’Oscar de Paula 
van dominar els primers compassos d’un 
primer quart molt anotador (25 a 22). Ge-
rard Colomé, un altre cop titular aprofitant 
els baixes de Fraine, Tubert i Gracia, era 
una amenaça des del 6,25 i va clavar dos 
triples seguits per obrir la primera escletxa 
(10 a 2). Les rotacions del Salt van endurir 
el partit i això va beneficiar els gironins, 
que van tancar-se molt bé sobre Alberto 
Reyes. Al segon quart el partit es va tra-

var, però Xavi Vidal va mantenir els seus 
amb cistelles individuals de mitja distàn-
cia, i el Sant Josep va guardar el coixí fins 
la mitja part (43 a 36). a la represa, com 
en el primer període, els dos equips van 
tornar a estar molt encertats. Els 8 punts 
gairebé consecutius de Xevi Torrents van 
ser contestats amb 5 triples del Sant Josep 
al quart i el despertar de Xavi Gonzàlez que 
es va carregar l’equip amb 7 punts seguits 
quan més mossegava el rival (61 a 66). En 
els darrers minuts, el Salt es va tornar a 
acostar quan el partit estava més imprecís 
i va arribar a empatar 4 cops el partit (a 68, 
75, 77 i 79), però mai es va poder posar 
per davant. En els últims instants, Hermo-
so va anotar un tir lliure i Torrent va fallar 

una penetració en la que els jugadors del 
Sant Josep l’esperaven. Torrent encara va 
tenir un últim llançament però la pilota no 
va entrar.
El Santa Coloma depèn d’ell mateix 
per ser a la Copa Federació
La jornada d’aquest cap de setmana (13) 
és la que decideix quins dos equips dispu-
taran la Copa Federació, un torneig muntat 
per la Federació Catalana de Bàsquet que 
premia els dos equips més ben classificats 
per grup i que es disputarà el proper cap 
de setmana en format de final a 4. Santa 
Coloma i Sant Josep la van disputar l’any 
passat, en la primera edició, caient a les 
semifinals. Ara els colomencs volen repetir 
presència. Per fer-ho hauran de guanyar el 

seu partit a Sant Cugat. Si no ho fan, no es 
podran classificar perquè entrarien en un 
empat amb el Sant Cugat, i l’equip del Va-
llés passaria per davant perquè es valoren 
els enfrontaments directes. El Quart ja està 
matemàticament classificat com a primer 
de grup, perquè a més de tenir una victòria 
més que els seus perseguidors, hi té els 
averages guanyats. A l’altre grup Roser, 
Pardinyes, Artés i Martorell (tots ells amb 
balanç 9-3) lluitaran per les altres dues 
places. De moment hi ha dues peticions 
per organitzar la competició: una de Quart 
i una de Pardinyes, un barri de Lleida. El 
dilluns es reunirà el comitè de competi-
ció i decidirà la seu de la Copa Federació 
2012/2013.

d’Ondàrroa. D’aquesta manera celebraran 
alguna regalta al País Basc amb equips for-
mats per gent de les dues entitats i a partir 
d’ara les embarcacions del Club Natació Ba-
dalona portaran inscrites el nom d’Ondarroa.
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El proper diumenge 16 de desembre, a 
partir de les 17h i durant tota la tarda, 
la plaça de la Vila acollirà la segona 
edició del ‘Badacanta’, un karaoke en 
català organitzat pels joves d’Òmnium 
Cultural de Badalona. Amb el lema ‘Per 
Nadal, cantem en català’, l’acte té com a 
objectiu potenciar l’ús social del català 
i la seva música. Tots els ciutadans que 
ho vulguin estan cridats a participar-hi, i 
podran guanyar diversos premis valorats 
en 900 euros que han cedit més d’una 
trentena de comerços. 

Diverses activitats de la ciutat 
s’uneixen enguany a La Marató TV3

La plaça de 
la Vila acull el 
2n Badacanta 
d’Òmnium

El Museu de Badalona participa a partir 
d’aquest any en les activitats que es duen a 
terme durant La Marató de TV3. La present 
edició està dedicada al càncer, i, per aquest 
motiu, el Museu organitza un conjunt de 
xerrades de divulgació sobre la malaltia i 
diverses activitats lúdiques per als més pe-
tits. La primera de les xerrades tindrà lloc 
el dissabte 15 de desembre, de 18 a 20 
hores, i té com a títol Conèixer el càncer. 
Diversos professionals de l’Institut Català 
d’Oncologia parlaran dels avenços en la 
prevenció i la detecció precoç del càncer 
i en els tractaments. El diumenge 16 de 
desembre, d’11 a 14 hores, la xerrada se 
centrarà en L’atenció al pacient oncològic. 

En aquesta ocasió, Badalona Serveis As-
sistencials ofereix una taula rodona amb la 
intervenció de diferents professionals del 
camp de l’oncologia. També aquest cap de 
setmana s’organitzen diverses activitats re-
lacionades amb l’exposició dels Clicks de 
Playmobil: el concurs Els 5 errors al Museu 
i el taller de JumPing Clay. El diumenge, a 
les 18.00 hores, l’Església de Santa Maria 

Lluís Soler 
recrea al 
Zorrilla l’obra 
‘Canigó’
L’actor Lluís Soler recrearà avui a Ba-
dalona l’univers mític de Verdaguer, a 
través de Canigó, peça culminant de 
la seva trajectòria literària, tot donant 
vida a aquesta immensa partitura de 
passió per una llengua i per una te-
rra que l’obra representa. El Zorrilla 
acull aquesta nit -21h- una proposta 
de petit format però de gran força; 
una versió reduïda del gran poema 
èpic, de catorze mil a mil versos, que 
Soler interpreta des de la fidelitat, 
intentant que les paraules del reco-
negut poeta facin pessigolles a les 
orelles. Per aconseguir-ho compta 
amb la complicitat de la música ori-
ginal d’Eduard Iniesta.

“Fer riure 
sol o 

acompanyat 
és com 

masturbar-
se o fer 

l’amor: les 
dues opcions 

estan bé” 

Els Clicks de Playmobil, els petits ninots de 
plàstic que tant d’èxit han tingut entre diver-
ses generacions de nens i nenes, protagonit-
zen l’exposició Playstories. Juga i aprén amb 
el Clicks, inaugurada al Museu de Badalona 
la passada setmana. La mostra, que ha es-
tat produïda per l’Arqueoxarxa i l’associació 
AES Clicks, recrea amb tota mena de detall 
diverses èpoques de la humanitat com els 
primers homínids i els dinosaures o l’Egipte 

dels faraons. Cal destacar dos diorames de 
temàtica badalonina. Per un costat, un que 
transporta a l’espectador al 1493, quan els 
Reis Catòlic reben Colom a Badalona, en 
una recreació de Sant Jeroni de la Murtra, 
un edifici que estrena vitralls per a l’ocasió. I 
per una altra banda, trobem el diorama pro-
tagonista de la mostra, dedicat a un dia en la 
vida quotidiana de Baetulo, la Badalona de 
l’època romana, en el segle I. 

Els Playmobil recreen la 
Història al Museu de BDN

Berto Romero, televisiu humorista 
de El Terrat i programes com Buena-
fuente, visita dissabte a la nit Badalo-
na. El Teatre Blas Infante serà l’últim 
escenari on Berto representarà La 
apoteosis necia, espectable còmic 
que ja porta pràcticament una dè-
cada rodant d’un auditori a un altre. 
Serà a partir de les 21 hores; parlem 
amb ell, d’això i de la seva carrera en 
general. 

A finals dels 90’ es va començar a 
coure la companyia El Cansancio i la 
teva primera obra d’humor teatral. Ha 
canviat molt la seva forma de sortir a 
l’escenari?

Ha canviat tot. M’he professionalitzat. Al 
principi em vaig ficar en això per passar la 
tarda amb els col·legues: “vinga, ja veuràs 
quines rises...”. Però amb el temps canvia 
la forma i la serietat amb la qual ho afron-
tes, l’actitud, el mètode… perquè és el teu 
treball.

Convertir-se en unes de les cares 
més conegudes del món televisiu, 
juntament amb Buenafuente i El 
Terrat, el va canviar com a humo-
rista?

Suposo que sí. Tampoc crec que jo sigui 

conegut, sóc un famós de baixa inten-
sitat. No em paren quan vaig amb cotxe 
pel carrer. Però sí ho canvia tot el fet que 
et coneguin; surts per la tele i tothom et 
demana que no canviïs, però ells sí ho 
fan: es fan una imatge de tu i has de llui-
tar contra aquesta imatge o cuidar-la. A 
més, que tothom et conegui és una cosa 
per la qual tots pagaríem. És una mica 
absurd quan els que tenim una mica de 
reconeixement ens queixem de la fama. 
Al cap i a la fi tots lluitem per això. Can-
via per bé.

Quan toca fer riure, millor sol o acom-
panyat? 

A mi m’agrada de totes formes. És com 
masturbar-se o fer l’amor. Les dues es-
tan bé. Jo practico les dues: acompanyat 
coneixes gent i és mes acrobàtic, però la 
masturbació és molt ‘chula’ i molt sana. 

Ja van més de 10 anys des que vau 
estrenar La apoteosis necia. Ha plo-
gut molt. Com ha evolucionat el xou 
fins avui? 

Hem canviat molt, ‘estàbamos muy locos’. 
M’agrada fer-me gran i evolucionar. Un 
humorista guanya experiència i credibili-
tat amb els anys, la gent et creu més. Em 
va dir el meu representant, quan jo tenia 
20 anys, que no triomfaria fins els 30, si 
triomfava, perquè als humoristes els hi va 
bé fer-se grans i tenir pinta d’haver viscut 
allò que expliquen.

La del dissabte és la última funció de 

La apoteosis necia. Serà trist baixar 
el teló?

No. No sóc d’aquests que pensen el que 
han fet. Tinc ganes de baixar el teló. No 
estic cansat de l’obra perquè l’he anat can-
viant i, segurament, l’any que ve tindré ga-
nes de fer-la alguna vegada, però ara vull 
presentar material nou.

Mai para. Ara mateix ja té altres 
projectes en marxa. Què hi ha en 
l’horitzó? Algun canvi de rumb im-
portant?

Ara tenim Nadie sabe nada, amb l’Andreu 
Buenafuente, un xou molt maco. Apart, 
a finals de gener estrenaré al Teatre 
Alexandra una obra meva. Després, 
m’estic preparant un monòleg molt friki; 
el monòleg friki per excel·lència: ciència 
ficció, terror…tot ‘freak’. També he rodat 
una peli fa un mes, que s’estrenarà l’any 
que ve...

Una peli? 

Tres bodas de más, de Javier Ruiz Caldera. 
És una comèdia romàntica i faig un paper 
petitó però que està molt bé.

Perquè cal anar a veure’l al Blas In-
fant aquest cap de setmana? 

Per riure durant una hora i mitja. Està ma-
lament que jo ho digui, però La apoteosis 
necia és una obra molt guapa. Li tinc molt 
d’afecte. A més és un dia especial, és la 
nostra ultima funció!

acull un concert solidari organitzat pel Cor 
Aurica, Amics de la Música de Badalona, 
Fundació Badalona contra el Càncer, Pa-
rròquia de Santa Maria i Orfeó Badaloní i 
patrocinat per la Federació d’Associacions 
de Venedors dels Mercats Municipals. 
Avui, durant tot el dia, al Carrer Canonge 
Baranera, Forn Bertran organitza una ‘Tor-
nemiada’ Solidària, la recaptació íntegra de 
la qual serà per a La Marató. L’establiment 
ubicarà una paradeta on es vendran aquest 
típics dolços badalonins, a un preu po-
pular, per lluitar contra el càncer. A més, 
diverses escoles de la ciutat porten dies 
organitzant tota classe d’activitats i actes 
per recaptar fons o contribuir amb la causa.
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