
El programa Bricoheroes va aconseguir 
centrar ahir una de cada quatre pre-
guntes de la comissió de control parla-
mentària a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. L’espai humorís-
tic presentat per en Peyu i Jair Domín-
guez va caure de la graella de TV3 la set-
mana passada perquè el CAC li va obrir 
un expedient per publicitat encoberta. 
Però els partits de signe unionista van 
aprofitar la circumstància per carre-
gar-hi perquè consideren que fomen-
ta la hispanofòbia. La diputada Anna 
Grau, de Ciutadans, fins i tot lluïa una 
samarreta rosa on es podia llegir: “We 
don’t need no fucking bricoheroes” 
[No necessitem els fotuts Bricoheroes]. 

Des de TV3 es va recordar que el pro-
grama es va encarregar per difondre’l 
a YouTube, on les normes sobre empla-
çaments publicitaris són més relaxades 
que a la TDT. Quan es va decidir recu-
perar alguns d’aquests programes per 
farcir la graella d’estiu, no es va parar 
esment que algunes esponsoritzacions 
no s’identificaven correctament. Era el 
cas d’una samarreta de la companyia 
Petrolis Independents, propietat de 
Joan Canadell, que portava posada Do-
mínguez a canvi d’una aportació de 
5.000 euros. Grau va denunciar que el 
programa està al servei “de l’Íbex-35 in-
depe” i va citar també un altre dels 
anunciants, Parlem Telecom. 

Un altre dels greuges és l’aparició de 
l’expressió “puta Espanya” en un dels 
episodis. El director de TV3, Vicent San-

chis, va recordar que el programa “es riu 
del mort i de qui el vetlla” i va suggerir 
que la polèmica frase, en realitat, el que 
fa és caricaturitzar justament el perso-
natge que la diu. I va renyar els partits 
que la retreien acusant-los de voler fer 
creure que Bricoheroes la pronuncia ha-
bitualment. També el diputat Xavier Pe-
llicer va ironitzar sobre aquesta insis-
tència: “No sé si és una competició que 
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 Programes sobre pobresa 
La diputada socialista Beatriz 
Silva ha denunciat que TV3 no ha 
dedicat cap programa específic a 
la pobresa que està creixent a Ca-
talunya. La presidenta en funci-
ons, Núria Llorach, li ha presen-
tat un llistat de tots els contin-
guts que havien abordat l’as-
sumpte durant les últimes tres 
setmanes. Silva s’ha refermat di-
ent que feia falta un espai com un 
30 minuts o un Sense ficció.

El clima laboral a la ràdio 
La CUP va dir al director de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo, que 
havien rebut queixes de “males-
tar” a la plantilla per “dinàmi-
ques internes tòxiques” i “mal-
tractaments” per part de direc-
ció. L’executiu va assegurar no 
tenir-ne coneixement i va exigir 
concreció: “Si té informació l’ele-
varé allà on faci falta per si algú 
ha comès el suposat delicte que 
insinua o s’atreveix a plantejar”.

El documental sobre Aragonès 
Pellicer ha criticat també el do-
cumental sobre Pere Aragonès, 
titllant-lo de “publireportatge”. 
Sanchis ha discrepat que aquest 
fos el to i ha recordat que es va 
dedicar un format similar tant a 
Montilla com a Mas. Per part de 
Junts, Francesc de Dalmases s’ha 
queixat que la peça el presentés 
com el “president més jove”, cosa 
certa només si es compta des del 
retorn de Tarradellas.

Compareixences 
Els grups parlamentaris han con-
vidat el Col·legi de Periodistes i 
l’associació Dones Visuals per sa-
ber el seu parer sobre la renova-
ció de la CCMA. El degà del 
Col·legi, Joan Maria Morros, ha 
reclamat independència per als 
professionals. Carme Puche, de 
Dones Visuals, ha proposat que 
TV3 es doti d’un departament es-
pecífic de diversitat, per tractar 
aquests afers adequadament.

tenen amb el programa, a veure qui diu 
més vegades «puta Espanya». Però, si ho 
és, van guanyant vostès”.  

En aquest sentit, el diputat de Ciu-
tadans Nacho Martín Blanco va repe-
tir l’esmentada frase per comparar 
TV3 amb Radio Télévision Libre des 
Mille Collines, considerada una de les 
veus del genocidi de Ruanda. “Estem 
farts i fins als nassos de la hispanofò-

bia a TV3”, va dir. En el cas de la popu-
lar Lorena Roldán, va afegir al sac de 
greuges que, en un gag on s’esmenta-
va un presumpte lladre de bicicletes, 
se’l fes parlar en castellà. 

Junts en demana la restitució 
Però el programa –el nom del qual va 
ser pronunciat per ses senyories amb 
totes les variants possibles, de bricohe-
rois a bricoherus– també va rebre su-
ports. El diputat Francesc Ten, de 
Junts, va demanar a Sanchis que recon-
sideri la decisió i el retorni a la graella, 
amb les adaptacions a la norma oportu-
nes. Però el director del canal va expli-
car que tècnicament és poc viable. I que 
el van eliminar perquè, si el mantenien, 
el CAC hauria castigat la reincidència. 
De fet, la Corporació espera, amb la ma-
niobra de retirada, esquivar la multa 
prevista, que pot anar dels 12.000 als 
90.000 euros. També va insistir que la 
retirada no té res a veure amb l’estil dels 
continguts. 

Núria Llorach, la presidenta en fun-
cions de la Corporació, va aprofitar una 
de les intervencions per defensar la lli-
bertat creativa de l’equip del programa. 
Minuts abans Sanchis havia recordat 
que se n’havia encarregat la tercera 
temporada, la qual cosa evidenciava que 
no hi havia al darrere de la supressió cap 
intent de censura. I Llorach va brandar 
un text del Tribunal Europeu de Drets 
Humans per dir que l’humor és “una 
forma d’expressió artística i crítica so-
cial que, amb un contingut inherent 
d’exageració i distorsió de la realitat, 
persegueix, naturalment, la provocació 
i l’agitació”. ❚


