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també per Movistar, van man-
tenir l’audiència i van liderar el 
prime time. El FAQs: Preguntes 
freqüents es va situar com la se-
gona proposta més vista de la 
nit amb 236.000 televidents i 
una quota de pantalla del 
14,4%, per davant de La voz 
d’Antena 3.  

Els Telenotícies migdia i ves-
pre de TV3 van ser líders de les 
respectives franges i van contri-
buir a convertir la cadena cata-
lana en la més vista de dissabte.

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies migdia 
            TV3+3/24  14.30               496.000    26,1% 
02     Telenotícies vespre 
            TV3+3/24  21.00               398.000    17,4% 
03     Futbol: Vila-real - Barcelona 
            MOVISTAR  20.59              358.000    16,2% 
04    Informativos T5 
            TELECINCO  15.03              245.000    14,6% 
05     Atrapa’m si pots 
            TV3  19.58                              237.000    13,4%
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El futbol dona el 
liderat del dissabte 
a la nit a Movistar 

El partit de lliga espanyola en-
tre el Vila-real i el Futbol Club 
Barcelona va ser la proposta te-
levisiva més vista de la nit de 
dissabte. El matx, emès per 
Movistar, va acumular 358.000 
espectadors i un 16,2% de quo-
ta de pantalla. La prèvia al par-
tit i l’anàlisi posterior, ofertes 

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

 
A l’eix Vidal 

El jugador més centrat  
del RCD Espanyol. 

@jmlapeyra

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

Generalitat Valenciana
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Un 6% per al català, el gallec 
i el basc és poc o molt?

U n 6% pot semblar poca 
cosa. Vaja, ho és. Però si 
es digués que la presèn-

cia del català a HBO Max pujarà 
un 7.200% –que és el que teòri-
cament hauria de passar–, ales-
hores tot plegat ja no sembla tan 
magre. (La trampa, es-
clar, és que l’últim cop 
que el CAC s’ho va mi-
rar hi tenia un solitari 
títol i, amb la llei, 
n’hauria de tenir 72.) 
Aquí hi escau aquella 
frase de Groucho 
Marx: partint del no 
res hem assolit els 
cims més alts de la mi-
sèria. I, esclar, és mi-
llor la misèria que no 
res, és millor 72 que 
no pas 1. 

I, al final, com que 
aquest 6% és sobre un 
total de 29.000 títols, 
vol dir que aspirem a 1.740 obres 
en català, basc i gallec. Fins ara si 
algú volia veure pel·lícules en ca-
talà a casa, la via més habitual 
era recuperar els vells progra-
mes de descàrregues i baixar-les 
de la xarxa, gràcies a les iniciati-
ves de voluntaris que posaven a 
l’abast doblatges que les plata-
formes no volien ni regalats. 

No és el percentatge el que 
més em fa patir. Intueixo –o més 
aviat temo– que l’important de 
la llei no és el que quedarà fixat 
en el seu moment en el BOE, si-

nó tot el que precisament queda-
rà indeterminat i, per tant, sus-
ceptible de ser interpretat de la 
manera menys generosa per al 
català. Parafrasejant Joan Fus-
ter, tot reglament que no pu-
guem fer nosaltres serà fet con-

tra nosaltres. No servirà de res 
tenir centenars d’obres amb al-
gun tipus de versió catalana si 
són compres fetes a preu de sal-
do, de films que ningú no mira-
rà i que, per descomptat, la pla-
taforma es guardarà prou de po-
sar en cap lloc destacat del seu 

scroll infinit. En l’esborrany es 
parla de l’obligatorietat d’incor-
porar aquells doblatges exis-
tents –els que ha pagat Cultura o 
TV3– si no tenen cost i no hi ha 
impediments tècnics. M’hi jugo 
un pèsol que aquests grans ge-

gants tecnològics argü-
iran mil i unes dificul-
tats per donar compli-
ment al precepte. Per-
què aquests doblatges, 
que s’ofereixen sem-
pre de franc, acumula-
ven pols perquè no els 
volien ni regalats. 

Totes aquestes re-
sistències, poc justifi-
cables des del punt de 
vista econòmic, només 
es poden explicar per 
un principi molt bàsic: 
aquestes empreses in-
ternacionals no tenen 
cap al·licient per crear 

un nou mercat lingüístic. Que es 
comença arreplegant de franc 
del fons d’armari de TV3 i acabes 
creant uns espectadors que es-
peren, de manera natural, que si-
gui la mateixa plataforma qui as-
sumeixi la inversió de les versi-
ons catalanes de les seves estre-
nes. ¿Un 6% a repartir amb 
bascos i gallecs és can misèria? 
Sí, però de moment amarrem-lo 
–i fem-lo sortir de la dinàmica 
polaritzant entre Junts i Es-
querra–, que prou que patirem 
per fer-lo complir.
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Incentius 
Les empreses internacionals 

no tenen cap al·licient per 
crear un nou mercat lingüístic
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Dilluns amb molt més sol que no pas núvols però 
encara amb neu al vessant nord del Pirineu. 

L’ambient es mantindrà fred, però el vent anirà 
perdent força lentament amb el pas de les hores.

Les pròximes matinades seran de ple hivern. Arrece-
reu una mica el cotxe si no el voleu trobar glaçat.

Dimarts i dimecres el vent ens donarà una treva, però 
dijous i divendres tornarà a bufar amb moltes ganes.
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