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sota dels 210.000 del talent show 
d’Antena 3, i també de la pel·lícu-
la En busca de la felicidad que 
oferia La1 i que va congregar 
178.000 catalans, un 9,4% dels 
que a aquella hora miraven la te-
levisió. TV3 també va perdre, a 
aquella franja, contra el Sábado 
Deluxe de Telecinco, que va su-
mar 175.000 seguidors i un 
13,9% de quota.  

Dissabte va ser també dia de 
futbol: el Celta-Barça va reunir 
197.000 fans (12,8% de share).

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies vespre 
            TV3+3/24  21.00               483.000    23,5% 
02     Telenotícies migdia 
            TV3+3/24  14.30                378.000    25,0% 
03     Informativos T5 15.00 
            TELECINCO  15.03              282.000    17,4% 
04    Socialité by Cazamariposas 
            TELECINCO  13.28              240.000     22,1% 
05     La Voz: Asaltos 
            ANTENA3  22.12                 210.000     13,5%
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‘La Voz’ amenaça  
el lideratge del 

‘Preguntes freqüents’ 

Antena 3 ha fet saltar dels diven-
dres el programa La Voz fins als 
dissabtes i el principal perjudi-
cat, si més no aquest dissabte, va 
ser el Preguntes freqüents. L’in-
foxou polític no va poder liderar 
com ho fa habitualment, ja que 
els seus 155.000 espectadors 
(10,6% de share) van quedar per 

Envieu la vostra paraula al Twitter  
@diccionara (hashtag #diccionara)  
o per e-mail a diccionara@ara.cat

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Cranctalà 
Llengua que fa dues 

passes endavant  
i una enrere. 

@frandomenech 

XAVIcultor 
Nou entrenador de pollastres  

de Can Barça. 
@jepjepus 

Xavi Hernandestrès 
Nou entrenador del Barça  
que ja està aclaparat de la 

situació de l’equip. 
@banditcatbdn 

 

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.  

Generalitat Valenciana
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¿Un únic director 
per a TV3 i Catalunya Ràdio?

Els devia de la setmana 
passada –és un dir– un ar-
ticle sobre aquesta brama 

que corre segons la qual la reno-
vació de la Corporació passaria 
per crear la figura d’un director 
comú tant per a Catalunya Ràdio 
com per a TV3. Ignoro 
fins a quin punt la pro-
posta plantejada obe-
eix a un càlcul de re-
partiment de noms i 
cadires o si es tracta 
d’una idea meditada. 
Però hi veig uns 
quants problemes no 
menors. 

Sobre el paper, te-
nir un director únic té 
un cert sentit. Cada 
vegada més pensem 
els mitjans com l’ex-
pressió d’una mirada 
sobre la realitat, expo-
sada a través de dife-
rents finestres. No hi ha cap mo-
tiu per alçar un mur que separi 
TV3 de Catalunya Ràdio, de la 
mateixa manera que les edicions 
digitals ja han deixat de ser les 
germanes pobres dels diaris en 
paper. Però el cert és que la ràdio 
i la televisió públiques han viscut 
massa d’esquena l’una de l’altra, 
durant massa temps, per confiar 
que la creació d’una figura úni-
ca pugui esborrar de cop les inèr-
cies de gairebé quatre dècades. 

Després hi ha el problema de 
la marca. La BBC ho té ben mun-

tat, perquè el nom de la corpora-
ció és alhora el seu nom comer-
cial i, per tant, el gran públic sap 
que la BBC a la televisió, a la rà-
dio i als mitjans digitals és essen-
cialment la mateixa cosa. No es 
pot dir el mateix en el cas cata-

là. TV3 és una marca molt potent 
i Catalunya Ràdio també ho és. 
I la part digital... Bé, diguem que 
segueix encara sense fer-se un 
nom en el panorama del ciutadà 
generalista, atrapada enmig de 
la tensió entre el canal televisiu 
i el radiofònic. Però, ¿quina seria 

la marca comuna? Corporació? 
Impossible, esclar. 

Un altre problema afegit és el 
de les seus. La situació de Cata-
lunya Ràdio és precària: part de 
l’edifici que ocupen, al número 
614 de la Diagonal, ho és en rè-

gim de lloguer. I la pro-
pietat sap que els té 
prou captius per apli-
car uns preus de la ban-
da alta del mercat. Al-
hora, tanmateix, tenir 
una seu al centre de 
Barcelona suposa un 
avantatge evident per 
a un mitjà basat en la 
proximitat, com és la 
ràdio. La lògica es-
trictament empresa-
rial commina a fusio-
nar les dues redacci-
ons, per allò de les si-
nergies i la unificació 
de criteri editorial. 

Però, des del punt de vista ope-
ratiu, renunciar a la seu urba-
na té un cost innegable. Què 
faria, davant d’aquest dilema, 
el presumpte director únic? 

Si de veritat es vol avançar cap 
aquí, caldria treballar abans 
qüestions com marca, seu, unifi-
cació de redaccions, encaix de 
l’àrea digital, condicions... I ai-
xò és prou important perquè al-
gú hi dediqui tot el seu temps i 
talent, mentre els directors de 
cada mitjà entomen els reptes 
diaris, que no són pas poca cosa. 

CRÍTICATV
ÀLEX GUTIÉRREZ - CAP DE MÈDIA
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 Ambient ventós als dos extrems del país, amb 
tramuntana i mestral. Temporal marítim a la Costa 
Brava i al nord de les Balears. Cel serè i algun xàfec 

feble de neu al vessant nord del Pirineu.

Eviteu anar a fer fotografies o mirar com trenquen les 
onades als espigons si hi ha temporal marítim.

Durant el cap de setmana s’han registrat onades de 
fins a 9 metres d’altura davant la costa de Menorca.
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