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TELEVISIÓ

Amb l’última temporada de cancel∙lacions de
la televisiódelsEstatsUnitshaquedatunaco
samolt clara: les plataformes ja no estan inte
ressadesarescatarsèriesnomésperquèquatre
seguidorsfanescarafallsalesxarxessocials.El
mésdestacat, però, ésquedepocestan servint
les sinergies empresarials i acords comercials
previs. Un exemple ésManifest, com ja havia
sortit en aquestes pàgines. Emesa per NBC i
produïda per Warner Bros Television, un es
tudivinculat aHBOMax, s’especulavaquese
riasalvadaperNetflixperquèal’altrecostatde
l’Atlàntic era a la llista de les sèriesmés vistes.
No hi va haver acord, cosa que insinua un
apunt interessant: sobrevaloremla llistade les
més populars del catàleg quan no s’ofereixen
xifres de consum real. Però Manifest no és
l’únicadesgraciadaqueesquedasense llar.
Es deia queLa extraordinaria playlist deZo

ey, cancel∙lada pel canal NBC, acabaria a Pea
cock, el servei sota demanda de NBCUniver
sal.Nohivahaversort. Ini tansolsvatenirmi
llor fortuna Chicas buenas, també finalitzada
perNBC, feta per una productora d’NBCUni
versal i distribuïda internacionalment per
Netflix. Ni Peacock ni Netflix la van voler. En
resum,moltes plataformes, totesmolt amants
delaficcióperòcapesvolemmerdarafinançar
sèriesqueelsdonentitularspositiusperòpocs
espectadors.Ésunanovaera,hihamoltacom
petència i, posats a invertir, millor ferho en
projectesnous inoenobresenhoresbaixes.
I, tot i tractarse d’una nova era, de vegades

sembla que anemenrere en el temps en veure
la tardança amb què s’emeten algunes sèries.
El problema no són aquelles produccions
atractives que no arriben (com Clarice, la se
qüela d’El silenci dels anyells), ja que cada pla
taformaicanaléslliured’adquirirelqueconsi
deri oportú, sinó totes les sèries veteranes que
s’emeten a un ritme endarrerit. Per a Disney+
hihaunesquantespreguntes.Perquès’emeti
en Anatomía de Grey o Big Sky ambmesos de
retard quan són produccions d’empreses de
Disney i ara en tenen els drets en exclusiva?
PerquèposenConamor,Victor setmanaaset
mana,quanHuluvaestrenar lanovatempora
dadecopalsEUA?Onés l’últimadeBob’sBur
gers? És clar que també esperem asseguts la
temporada final de The bold type a Netflix o,
per exemple, la fantàstica Evil, que està eme
tent la segona temporada però no farà acte de
presència al canal SyFy fins a la tardor. Deuen
tenir les seves raons, peròels amantsde les sè
ries ens sentim com si visquéssim al 2003,
quan les sèries creuaven l’Atlàntic ambmesos
oanysdedemora.c
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RAC1es tornaa superar
L’emissora tanca el curs radiofònic amb les millors dades de l’EGM
d’estiu i amb Jordi Basté batent tots els rècords amb ‘El món a RAC1’

REDACCIÓ Barcelona

RAC1 tanca el curs amb
956.000 oients i amb xifres rècord
del programa de ràdio més escoltat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté, té
761.000oients diaris, la xiframés alta
que ha tingut mai; i de vuit a nou del
matí, l’hora de ràdio més escoltada,
marca un nou rècord: 417.000 oients.
L’EGM que es va saber ahir desta

ca que RAC1 amplia la diferència
amb la segona emissora del país, Ca
talunya Ràdio: les separen
453.000 oients, la distànciamés gran
que hi ha hagut mai. La caiguda de
Catalunya Ràdio ha fet que la cadena
Ser se situï a menys de

100.000 oients de la ràdio pública,
com es veu al gràfic adjunt.
Cada any hi ha tres onades de

l’EGM, a l’abril, al juliol i al desembre
(tot i que l’any passat no n’hi va haver
a l’abril per culpa del coronavirus).
Les dades del juliol habitualment
marquen un descens del consum de
ràdio, però aquest cop RAC1 ha tren
cat la tendència: l’audiència s’ha
mantingut i són lesmillors dades que
té l’emissora en una onada del juliol;
és líder 19 hores al dia, de sis delmatí
a una de la matinada; i té un share
d’un 42,8%, més del doble que Cata
lunya Ràdio (18,1%). Dels deu pro
gramesmés escoltats a Catalunya, sis
són deRAC1. I a tot l’Estat RAC1 és la
cinquena cadena de ràdio.
El món a RAC1, amb Jordi Basté,

supera tots els rècords:
761.000 oients diaris, i l’hora de rà
dio més escoltada, de vuit a nou del
matí amb417.000,més que tota la ca
dena Ser a Catalunya. El món a RAC1
és el cinquèmatinal ambmés audièn
cia de l’Estat. Jordi Basté destaca:
“Novolem fer resmésqueunprogra
ma d’entreteniment de 6 hores on hi
càpiga tot, un contenidor de la vida i

les vivències de la gent que viu en
aquest país”.
El Versió RAC1, amb Toni Clapés,

és líder indiscutible de la tarda amb
253.000 oients, a qui agraeix que hi
siguin “igual que dono les gràcies a
tot l’equip del programa, perquè ha
estat un any molt complex pel tele
treball, i al departament tècnic que
ho ha fet possible”.
Hi coincideixen tant Xavi Bundó

com Aleix Parisé. El cap de setmana,
el Via lliure, amb Xavi Bundó, té
474.000 oients els dissabtes i
493.000 els diumenges. Tanca “una
temporada dificilíssima que amb
aquestes dades acaba amb un regust
molt dolç”.
A les nits esportives entre setmana,

el Tu diràs, amb Aleix Parisé, en té
112.000per tancar “unanymolt com

plicat però amb la confiança dels
oients”
També són líders: Islàndia, ambAl

bert Om: 138.000 oients; La compe
tència, amb els Òscars, Andreu i Dal
mau: 176.000; i el Vostè primer, amb
Marc Giró: 143.000. En informatius,
el No ho sé amb Agnès Marquès:
111.000; i el 14/15, amb Mònica Ful
quet: 84.000, seguits pels 63.000 del
Primer toc amb Xavi Rocamora. Su
peresports, amb Xavi Puig: 202.000
els dissabtes; La primera pedra, amb
Emma Aixalà: 36.000; RAC1ncentrat
amb Jordi Beltran: 67.000; el Criar
bé, ambAlba Carreres: 64.000; iMis
teris, amb Sebastià d’Arbó: 9.000.
Pel que fa a l’emissora musical del

Grup Godó, RAC105, té
150.000 oients i La primera hora,
amb QuimMorales, 79.000.c

PLATAFORMES E: Estrena

JUGANDO CON FUEGO

NETFLIX Temporada 2
Reality en què un grup de solters conviu
en una platja tropical i té prohibit qualsevol
tipus de contacte sexual. Els concursants
parteixen amb un premi col·lectiu de
100.000 dòlars. Cada infracció en va
restant una certa quantitat. Una trama
senzilla sense gaire pretensions que
enganxa fàcilment.

SALLY4EVER

HBO Temporada 1
Sèrie britànica que aborda la tòxica relació
entre dues dones. Durant deu anys la Sally
ha portat una vida còmoda amb el seu
company David. Tot i això, la nit que en
David es posa de genolls remou tot un
seguit d’esdeveniments, ja que la Sally
s’embarca en una aventura amorosa amb
l’Emma.

BRIGHT MINDS

E

COSMO Temporada 2
Astrid Nielsen és una dona de 30 anys
autista que treballa discretament com a
arxivera per a la policia d’investigació
criminal i coneix cada arxiu de què s’ha
ocupat. Ella es troba amb la comandanta
Raphaëlle Coste, responsable d’un arxiu
sobre suïcidis mèdics. Aquestes dues
dones solitàries aprenen a relacionar-se.

MODERN LOVE

AMAZON PRIME Temporada 1
Històries independents que exploren les
relacions, l’amor i la connexió humana,
basades en una columna del diari The New
York Times. Els vuit episodis compten amb
estrelles com Anne Hathaway, Tina Fey,
Andy García, Dev Patel, John Slattery, Ed
Sheeran i Judd Hirsch. El mes que ve
s’estrena la segona temporada.

MONSTRUOS A LA OBRA

E

DISNEY+Sèrie d’animació
Aquesta sèrie derivada de la pel·lícula de
PixarMonstruos S.A. explica la història de
Tylor Tuskmon, un jovemonstre que es va
graduar comelmillor de la promoció a
MonstruosUniversity i que sempre ha somiat
amb convertir-se en un “espantador”, fins
que descobreix que espantar està passat de
moda i que ara el que s’estila és riure.

El lideratge de ‘El món a RAC1’
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Nombre d’oients

S’amplia la distància entre RAC1
i Catalunya Ràdio

Catalunya RàdioRAC1

Nombre d’oients

Franja horària

RAC1 Catalunya Ràdio
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La cadena és líder
19 hores al dia, de sis del
matí a una de lamatinada,
i té lesmillors dades
en unmes de juliol


