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El món del disminuït

Joan Brugués i Casademont és un personatge 
molt conegut, que durant un quant temps va 
exercir de carter a Verges i, per culpa d’una 
malaltia reumàtica que no es coneix, va haver 
de deixar el seu lloc de treball. Hem anat amb 
la Marta Geli fins a la població empordanesa de 
l’Escala, on resideix actualment, perquè ens ex-
pliqui què és aquesta malaltia i preguntar-li per 
les seves reaccions en saber que la tenia. En Joan 
presenta el molt popular programa d’havaneres 
a Ràdio l’Escala titulat A cau d’orella, que podem 
escoltar cada diumenge d’11 a 12 del matí; per 
això ens ha atès als estudis de l’emissora radio-
fònica escalenca. 

Joan, vares deixar la teva plaça de carter a Ver-
ges per culpa d’una malaltia reumàtica de nom 
estrany. Explica’ns com va anar.
El fet que deixés Verges va ser a causa de l’empit-
jorament d’aquesta malaltia reumàtica, el nom de 
la qual és «espondilitis anquilosant». Cada vegada 
notava que la malaltia m’anava dificultant més el 
desenvolupament de la meva tasca diària, fins que 
ja no em veia capaç de fer-la en condicions i la vaig 
haver de deixar.

Els malalts reumàtics que teniu aquesta proble-
màtica podeu fer vida normal en segons quin 
grau?
Sí, sempre que ens controlem la medicació, fem 
exercicis de gimnàstica i seguim les pautes que ens 
marca el metge.

La família i els amics són molt importants en 
la vida. Has tingut el suport de la gent del teu 
entorn?
Sí, he tingut el suport de la família i dels amics, 
que sempre han estat al meu costat. Quan has de 
prendre decisions, va molt bé que et puguin donar 
el seu punt de vista i el seu ajut.

Parlem de la teva feina com a presentador radio-
fònic. Com et va el programa d’havaneres A cau 
d’orella, de Ràdio l’Escala? Com és el guió?
Em va molt bé. És un dels programes de més èxit, 
conjuntament amb l’obligat programa de sardanes. 
El guió és bàsicament improvisat, però mirem de 
fer-lo molt especial i amb poques dedicatòries.

Practiques algun esport? 
No practico cap esport, però sí que faig natació com 
a exercici.

Enyores gaire Verges?
Enyoro molt Verges, perquè Verges té l’essència de 
poble com tenia l’Escala quan jo era petit, l’amabi-
litat, les tertúlies del Centro amb l’Enric i el meu 
germà vergelità, en Joan Brusi.

Volem donar les gràcies a l’amic Joan Brugués 
per la seva gran cordialitat en el decurs d’aquesta 
entrevista, que a la vegada ens ha permès de co-
nèixer com són els estudis de Ràdio l’Escala per 
dintre. Li desitgem molta sort en el seu programa 
d’havaneres i, en general, en tota la seva vida, i 
sobretot esperem que dia a dia pugui superar la 
seva malaltia.
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 En Josep i en Joan als estudis de Ràdio L’Escala




