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Presentació de personatges: Toni Vañó i Mari-
na Pallás. De professió: ell, professor de litera-
tura; ella, periodista. De vocació: "lectors ines-
gotables, escriptors empedreïts, oients de mú-
sica infatigables". Diuen que quan Orió dorm i
poden oblidar les obligacions, els agrada fer rà-
dio. No importa l'època de les paraules, no im-
porta amb quins instruments, busquen l'alquí-
mia endinsant-se en un estudi de ràdio.

Pallás, la periodista del duo, resumeix el con-
cepte de la seua gastronomia literària i sonora:
"Se'ns va acudir aglutinar les dos idees i fusio-
nar setmanalment un llibre i un disc en què la
música aportés alguna cosa a aquella lectura, i
que fos un programa calmat".

TOT FENT LA MIGDIADA Per a la seua pro-
posta radiofònica han triat un nom si més no
original: La migdiada d'Orió. Vañó explica que
és "pel concepte d'Orió com el déu de la gue-
rra que fa una migdiada, que descansa de totes
les batalles, de tot el soroll ambiental, de tot
l'estrès, de tota la pressa, de tota la postmoder-
nitat a què estem acostumats" per aconseguir
que "tant de bo" l'oient es puga "adormir lle-
gint o escoltant un fragment d'una novel·la,
amb una música tirant a tranquil·la".

Ells entenen la combinació com una necessi-
tat vital: "Sense literatura i sense música, el nos-

tre dia a dia no ens l'imaginem", apunta Pallás.
"No es tracta de voler inculcar res sinó simple-
ment de donar a conèixer; i si en algun mo-
ment algú sent el programa i li descobrim un
llibre que pot trobar interessant o una música
que li agrada, doncs, genial, d'això es tracta
també, perquè jo crec que la cultura té sentit al
moment de compartir-la".

PARELLES DE BALL Segons Toni Vañó, es
tracta d'"unir dos llenguatges aparentment di-
ferents però que al final tenen la mateixa fina-
litat artística, que és crear-te una expectativa,
un motiu per sentir-te emocionat". A més, diu,
"el fet d'incloure una música a un text també
fa que te'l llisques d'una altra manera".

Les parelles de ball que proposen als oients
són diverses i diferents. En el programa es po-
den trobar Jesús Moncada i Manel, Francis
Scott Fitzgerald amb Charlie Parker, Gay Tale-
se amb Frank Sinatra, William Faulkner amb
Chet Baker o Tom Wolfe amb els Rolling Sto-

nes. "Sempre mirem de variar el màxim i tam-
bé d'agafar autors molt universals", incideix
Pallás.

AMPLIANT FRONTERES La d'enguany és la
tercera temporada de La migdiada d'Orió, amb
la novetat que el programa ja està a l'accés de
les ràdios municipals catalanes a través de la
Xarxa. Des de l'Ebre per a tot Catalunya. O
"com deia Benedetti, el sud també existeix", en
paraules de Vañó.

La directora de Ràdio Tortosa, Núria Mora,
mostra l'orgull que des del territori es puguen
exportar productes culturals a la resta del país:
"Un programa que parle de literatura i música,
combinat amb la qualitat que ells ho fan, tan
cuidat", és "la combinació perfecta" i "una pro-
posta original, que no hi havia en l'oferta de la
Xarxa".  Mora es mostra esperançada en la res-
posta dels oients d'altres punts del país al pro-
grama d’aquesta emissora: "Estem molt con-
tents que ens l'hagen acceptat i esperem que

agrade al públic de la resta de Catalunya".
També Toni Vañó es mostra esperançat en les

noves fronteres que s'obren al programa: "Espe-
rem que alguna persona d'Arenys de Mar, de
Barcelona o de Tarragona de sobte es puga sen-
tir identificada amb aquesta emoció que volí-
em, no pel fet que aquest programa el féssem
Marina i jo sinó perquè tindríem més gent, més
públic en aquest cas, però compartiríem una
mateixa emoció".

Per compartir amb ells aquestes emocions i
sentir com sonen les seues veus, Marina Pallás i
Toni Vañó fan La migdiada d'Orió a Ràdio Torto-
sa els dilluns de 16.05 a 16.35 h, amb repeti-
cions els dimarts a partir de les 11 h i els dis-
sabtes des de les 15.05 h. Una altra opció és la
d'escoltar els programes amb els podcasts que
es poden descarregar des del lloc web de Rà-
dio Tortosa. També es pot viatjar per Catalun-
ya, acompanyat d'una ràdio, i buscar l'accent
ebrenc parlant de música i literatura per les
emissores locals del país. ■■
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La ràdio ebrenca que s'escolta a Catalunya

L’entrevista Dani Gutiérrez

Combinar música i literatu-
ra. Entrelligar un llibre
amb un disc que el comple-

mente i li done una nova relectu-
ra. Aquesta és la voluntat del pro-
grama La migdiada d'Orió, una
aposta de Ràdio Tortosa que en la
tercera temporada ha sortit de
l’àmbit local i s'ha fet nacional a
través dels programes sindicats de
la Xarxa. Qualsevol emissora local
catalana adherida el té a l’abast.
Des de l'Ebre per a tot el país.


