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TELEVISIÓ

E ndreçar els elements de l’anome
nat crim de la Guàrdia Urbana no
és fàcil. A partir de l’estructura pe
riodística que proposa Toni Mu

ñoz al llibre Sólo tú me tendrás (Ed. Penín
sula), el programa Crims (TV3) proposa un
segon filtratge que donarà substància a una
minisèrie de quatre capítols. Carles Porta,
responsable del format, manté el to i l’estè
tica que li han funcionat fins ara. Com la
majoria de documentals sobre investigaci
ons criminals, Crims desplega la sintaxi
pròpiadel gènere. Lamésòbvia és l’ús reite
rat (i reiteratiu) de plans zenitals rodats
amb drons, que en aquest cas ajuden a des
cobrir la quantitat depiscines quehi ha a les
zoneshabitades pels protagonistes d’aques
ta xarxa policial atrapada entre la violència
no controlada i una gran activitat endoga
micosexual. I tenint en compte que, com
passa a la gran superfície del true crime,
molts documents són enregistraments de
converses telefòniques, convé il∙lustrarles
amb recursos que acaben configurant un
vocabulari centrat en els objectes (teclats i
pantalles d’ordinador, multitud de mòbils),
espais (despatxos buits mig a les fosques) i
les pampallugues d’uns fluorescents o les
espurnes del fil d’una bombeta a punt de
fondre’s.

HOMENATGE EN VIDA. Netflix ha estrenat
un documental de gairebé dues hores sobre
Michael Schumacher. El títol, Schumacher,
no enganya. És la biografia audiovisual au
toritzada d’un dels grans corredors de Fór
mula 1 de la història. Concebut com un ho
menatge en vida, el plantejament no pot ser
crític i acumula imatges d’arxiumolt valuo
ses, que retraten un animal competitiu i
perfeccionista. La participació de la família
(el pare, el germà, la dona i els dos fills) és
crucial per entendre la voluntat testimonial
del documental. Per coherència, Schu
macher, que podria haverse escurçat per
no caure en cert èmfasi hagiogràfic, també
inclou episodis polèmics, en què Michael
Schumacher va portar l’esperit competitiu
al límit. Paradoxa: explicats com s’expli
quen, fins i tot aconsegueixen que un defec
te pugui ser interpretat, pel context, com
una virtut. Una de les víctimes d’aquest fu
ror competitiu explica que, després que
Schumacher l’envestís per darrere en una
cursa sota la pluja, li va preguntar si mai
s’equivocava, i el corredor alemany li va res
pondre: “Que jo recordi, no”.

La sintaxi
del crim

Sergi Pàmies

Llorach: “Niunpartit ni elCAC
elaboren laprogramaciódeTV3”
LaCCMAdemana al Govern un increment de 52milions per al 2022

REDACCIÓ Barcelona

La presidenta en funcions de la CCMA,
Núria Llorach, va assegurar ahir que ni
unpartitpolíticnielCACelaborenlapro
gramació deTV3, sinó que qui ho fa és el
seu director, Vicent Sanchis, i els profes
sionals que hi treballen. Llorach va res
pondre així a una pregunta del PSC du
rant la comissió de control d’actuació de
la CCMA al Parlament, que feia referèn
ciaal’informedelCACqueinstaTV3que,
“encomplimentde lesmissionsdeservei
públic”, els documentals d’autorode tesi
queemeti, enconjunt, “responguinamés
d’unpuntdevista iofereixinelsdiferents
posicionamentsde la societat catalana”.
Llorach va recordar, amés, que aquest

informe era conseqüència d’una queixa
del grup Federalistes d’Esquerres que
exigia“nonomésl’emissiósinóunescon
dicions de programació determinades
d’un documental que havien impulsat
des d’aquest espai polític”. També es va
fer ressò d’unes declaracions del presi
dentdelCAC,RogerLopacher,expressa
des en el seu vot particular, que afirma
ven que aquesta exigència aprovada era
“inaudita i contrària a la independència i
autonomia dels mitjans, que sempre són
supervisatsaposteriori inoapriori”.
Beatriz Silva, del PSC, va preguntar a

Sanchis quins continguts s’emetran a
TV3per complir aquest acord delCAC i
si, per exemple, es veuràundocumental
de vuit capítols des del punt de vista de

les persones que “van viure amb angoi
xa” els dies 6 i 7 de setembre. El director
de TV3 va replicar que si reben contin
guts de producció de programes audio
visualsosèriesels analitzaran .
D’altra banda, la CCMA va demanar al

Govern 292,5 milions d’euros en l’avant
projectedepressupostperal2022,unaxi
fra que significa un increment de 52mili
ons respecte el pressupost actual prorro
gat de la Corporació, que era de 240,1
milions. Llorach va explicar que una part
important d’aquests 52 milions d’euros
aniran a producció audiovisual indepen
dent. “Hemde farcir les graelles deTV3 i

CatalunyaRàdio;hemdecrearcontinguts
per a altres plataformes, i si no tenim
aquestsdinersnohopodremfer”.Vaindi
carque la situació s’hapal∙liat amb lesdu
es aportacionsde sismilionsde l’anypas
sat i d’enguany, però no n’hi havia prou.
Un altre tema destacat va ser, arran de
preguntesdediputatsd’ERCideJunts,
la situació del català a TV3. Sanchis va
dir que l’afirmació que es fa des de les
xarxesque“s’introdueixelcastellà,que
la llengua s’està deteriorant i que TV3
castellanitzaésunaautènticabarbaritat
icontraproduentambelsfinsqueesjus
tifiquenambla feinaque fan”.c

PLATAFORMES E: Estrena

Unmoment de la comissió de control de l’actuació de la CCMAahir
CCMA

LOS ASESINATOS DEL VALHALLA

NETFLIX Temporada1
Sèrie islandesa de vuit episodis protagonit-
zada per l’Arnar, un inspector d’Oslo que
torna a la seva Islàndia natal per ajudar una
policia local després que diverses persones
aparentment no relacionades hagin estat
assassinades en diferents llocs del país. Una
vella fotografia d’una escola de nens ano-
menadaValhalla sembla que és la connexió.

ALLEN VERSUS FARROW

HBOESPAÑASèrie documental
Producció que indagael passat i aprofundeix
enundels escàndols deHollywoodmés
coneguts: les acusacionsd’abús sexual contra
WoodyAllenque suposadament va cometre
amb laDylan, filla fruit de la seva relació amb
Mia Farrow, així comdel conseqüent judici per
la custòdia i posterior impactede la relació
entre Allen i Soon-Yi, filla de Farrow.

LE BAL DES FOLLES

AMAZONPRIMEVIDEOThriller
Pel·lícula francesadirigida i protagonitzadaper
Mélanie Laurent, juntament ambChristophe
Deslandes, queexplica la història de l’Eugé-
nie, unadona jovede finals del segle XIX que
descobreix que té el poder especial d’escoltar
elsmorts. Quan la seva família descobreix el
seu secret la portena l’hospital Pitié Salpétriè-
re, una clínica neurològicadeParís.

NUEVO ORDEN

MOVISTAR+Drama
Cinta mexicana dirigida i escrita pel cineas-
ta Michel Franco (Las hijas de abril, Chro-
nic), considerat un dels enfant terrible del
cinema contemporani, que narra, a través
dels ulls d’una jove núvia i dels servents
que treballen per a la seva adinerada
família, una revolta social que acaba
derivant en un cruent cop d’Estat.

NONA

DISNEY+ Animació
Una àvia que es diu Nona vol passar el seu
dia lliure per desconnectar del món i veure
el seu programa de televisió preferit. Quan
la Renée, la seva neta de cinc anys, apareix
de manera inesperada, la Nona haurà de
triar entre les dues coses que més li agrada
fer. Això portarà a un enfrontament entre les
dues i posteriorment a un pacte meravellós.

Ayusodefensa el periodismeper
auna “democràciadequalitat”
REDACCIÓ Barcelona

La presidenta de la Comunitat deMa
drid, Isabel Díaz Ayuso, va defensar
ahir el paper del periodisme per a una
“democràciadequalitat”ilaimportàn
cia d’una “opinió pública formada i in
formada”, mentre va alertar dels pe
rillsdela“desinformació,undelsgrans
reptesactuals”.
Ayuso va pronunciar aquestes pa

raules durant la inauguració de la Jor

nadaNouNouPeriodisme,organitza
da pel Fòrum Periodisme 2030, on es
vaanalitzarelpresent iel futurdelsec
torionvaassegurarquetornaràadedi
carse al periodisme quan decideixi
deixar lacarrerapolítica.
Ayuso va advertir de com les “de

núncies falses magnificades per les
xarxes, les eines de certs partits polí
tics o les ingerències de potències i
grups estrangers” poden tornar els
ciutadans “més intolerants, tancats i
tribals”.

Enaquestajornadatambéhivaparti
cipareldirectordeLaVanguardia,Jor
diJuan,enunataularodonasobrelasa
lut de la premsa de paper. Va afirmar
que no tenia una visió optimista sobre
el moment que viu la premsa de paper
peròsísobreelmomentqueviuelperi
odisme. “I aquí sí que tenim una gran
oportunitat; nosaltres entenemel diari
depapercomlanostramarca”, vadir.
PerJordiJuan“lagranapostadigital

deLaVanguardia”notindriaelsmatei
xos resultats “si ens haguéssim oblidat
de l’edició de paper, perquè entenem
que qui busca el nostre web ho fa per
què té un bon record del paper”. “Per
tant, cal cuidar el paper i desitjar que
duri el màxim de temps possible”, va
afegir. c


