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jo em quedo a casa

L’home de guix conta  
la seva història

Quan van acabar de cantar aquella balada tan colpidora i ma-
lenconiosa, un espetec d’aplaudiments va retronar al pis. Tot-
hom estava molt content, perquè volien celebrar que tots ple-
gats havien assolit una cosa bonica. Tan sols era cantar una can-
çó, però els havia sortit bé. Amb un gran somriure (dels que 

no esborra la pols del camí), la dona planta es va posar a donar voltes a la 
mandolina com si fos un corró, i l’home de guix es ficà les mans als ma-
lucs i sacsejà les cames fent una dansa joglaresca. L’Òscar Ideesnoires i 
la Lleona ballaren agafant-se del bracet com a les pel·lícules de l’Oest, i és 
per això que l’Òscar no se’n va poder estar de cridar hurra ben fort. A l’ho-
me sense cap li va caure el cap moltes vegades perquè anava guimbant 
per tot arreu. Només el senyor Bonastre romangué assegut, però donava 
cops ben forts al plat de Valdemorillo amb la cullereta de Santes Creus, fins 
que es va adonar que li havia sortit una esquerda al plat i el va amagar so-
ta un tovalló procurant no cridar l’atenció i, tot seguit, va fer giravoltar 
enlaire els dits (els índexs, els de ficar al got per veure si li cremava el co-
la-cao), fent com si dirigís una orquestra. Per què una música trista ale-
gra el nostre cor? Perquè tenim cor. 

De sobte, al mateix moment que a la casa va tornar l’estranya tranquil·li-
tat d’un món intranquil (aquell silenci inacabable fet de ganes de cridar), 
l’home de guix, assegut a cavall d’un braç del sofà, va parlar de la manera 
següent: “Com que sembla que no tenim pressa, perquè va per llarg, us vull 

contar la meva història si no us sap 
greu. Jo abans era normal i cor-
rent, com un ministre qualsevol. 
Fins i tot treballava, encara que 
anomenar allò treballar és un eu-
femisme. La meva tasca consistia 
a portar coses a domicili i ho feia 
en bicicleta. Com que no m’arri-

bava ni per tenir bici (amb be alta, vull dir), em vaig fer usuari del Bicing. 
Les meves, com les d’un ministre qualsevol, eren unes condicions laborals 
humiliants i insuportables, així que vaig anar al sindicat a denunciar-ho i 
és llavors quan em vaig quedar blanc com el guix. Què dic ara com el guix! 
Fet de guix de cap a peus! Tan de guix era que una vegada em van propo-
sar que fundés una xarxa de supermercats i l’anomenés Àrea de Guixo-
na. A Barcelona Activa mai no fallen. Jo creia que la meva metamorfosi 
m’atorgaria superpoders, com l’home de gel dels X-Men o la torxa huma-
na dels Quatre Fantàstics! Com si ara plouen figues! The power mai no ha 
estat for the people. Així i tot, he entès la meva missió a la vida: ser com 
soc, ja no em cal blanquejar-me”. Al sentir aquestes paraules, li van venir 
al senyor Bonastre ganes d’aixecar-se per fer una abraçada a l’home de guix, 
però va contenir-se, perquè també va tenir por que li taqués la roba de 
blanc. És molt difícil ser humà.
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“La meva tasca consistia a portar coses a domicili i ho feia en 
bicicleta”. PERE TORDERA

El nom de les coses  
“Em van proposar que fundés 
una xarxa de supermercats, 
l’Àrea de Guixona”

Jordi Basté presenta El món a 
RAC1, que es manté com el 

programa de ràdio més escoltat a  
Catalunya. FRANCESC MELCION ‘EL LARGUERO’ TORNA A 

LIDERAR LA NIT A L’ESTAT

A P U N T S  E G M

El larguero torna a ser el 
programa més escoltat cada 
nit a Espanya. L’espai de la 
Cadena SER havia perdut al 
novembre, en l’anterior onada 
de l’EGM, un lideratge que es 
remuntava a 25 anys enrere, 
però ara l’ha recuperat: té 
773.000 oients, i El partidazo 
de la Cope, que l’havia 
superat, en reuneix 750.000. 
El programa de la SER ha 
guanyat 25.000 seguidors des 
del novembre, mentre que el 
seu rival n’ha perdut 40.000, 
però si es comparen les dades 
actuals amb les de fa un any 
la distància s’ha reduït 
considerablement: llavors El 
larguero tenia 771.000 oients 
(2.000 menys que ara) i El 
partidazo 661.000 (i, per tant, 
n’ha guanyat 89.000). En 
conjunt, la Cadena SER és 
l’única gran emissora 
generalista espanyola que 
creix, i allarga el seu històric 
domini a l’Estat amb 4.113.000 
oients. Mentrestant, la Cope 
baixa fins a 3.220.000, Onda 
Cero n’obté 1.799.000 i Ràdio 
Nacional es queda amb 
1.215.000. L’Hoy por hoy, de la 
SER, també es manté com el 
programa més escoltat. 

LOS40 RECUPERA EL  
DOMINI DE LES MUSICALS

Los40 és l’emissora musical 
més escoltada a Catalunya. La 
ràdio del grup Prisa ha 
guanyat 57.000 oients en 
comparació amb l’abril de l’any 
passat i se situa en 339.000, 
clarament per davant de 
Ràdio Flaixbac, que fa un any 
liderava però que, després de 
perdre 38.000 seguidors, ha 
caigut a la segona posició amb 
267.000. A més, el morning 
show de Los40, ¡Anda ya!, 
lidera també aquest segment 
de programació, amb 197.000 
oients cada matí. Per la seva 
banda, Flaix FM ha guanyat 
76.000 oients en un any i 
passa del setè al tercer lloc, 
amb 237.000. Per darrere se 
situen Cadena Dial, amb 
220.000 oients; Cadena 100, 
amb 187.000; Ràdio TeleTaxi, 
amb 177.000, i RAC105, amb 
175.000. iCat, per la seva 
banda, té 36.000 seguidors, el 
seu millor registre des que va 
tornar a la FM, el setembre del 
2017. A Espanya, Los40 
segueix imbatible i puja fins a 
2.923.000 oients. Cadena Dial, 
amb una lleugera pujada, 
arriba a 1.965.000 oients i es 
col·loca segona gràcies a 
l’important descens de 
Cadena 100, que cau al tercer 
lloc amb 1.760.000 oients. 

RAC1 APLICARÀ UN ERTO 
DEL 10% FINS AL JUNY

El Grupo Godó aplicarà un 
expedient de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO) a 
les plantilles de RAC1, RAC105 
i Rac1.cat que suposarà una 
reducció del 10% del sou i de la 
jornada laboral durant els 
mesos d’abril, maig i juny. En 
un comunicat, el comitè 
d’empresa explica que, tot i 
haver rebut la decisió amb 
“decepció i enuig”, els 
treballadors l’han acceptat 
perquè entenen que es tracta 
d’una mesura “totalment 
temporal i que hauria de 
portar a un retorn de la 
normalitat durant l’estiu”. A 
més, remarca que la plantilla 
ha acceptat l’ERTO per “evitar 
l’acomiadament d’algun 
company”, una possibilitat, 
assegura, que l’empresa no ha 
garantit que no es produeixi 
en el futur. El comitè critica, a 
més, que la decisió s’ha pres 
“en un context paradoxal 
d’audiències rècord i de 
beneficis històrics els últims 
anys que no han tingut 
repercussió en la plantilla, però 
amb una caiguda en picat dels 
ingressos publicitaris” arran de 
la crisi del coronavirus. 


