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TELEVISIÓ

H i ha moments en què Sálva
me (Telecinco) es converteix
en un taller sobre el mateix
format. És un format que
neix d’una improvisació que,

a partir d’una idea pensada per tertuliejar
sobre les vicissitudsd’un reality, descobreix
que el programa millora si practica l’endo
gàmia caníbal. Dimecres, Sálvame va co
mençar amb una pausa dramàtica virtuosa
ment espremuda després d’anunciar que
renunciava a l’escaleta per centrarse en
una bomba que s’estava negociant en direc
te. Com si l’escaleta fos important! La gra
vetat i solemnitat dels col∙laboradors i del
presentador Jorge Javier Vázquez incloïa
recursos tan genuïns com requisar mòbils,
subratllar el posat fúnebre i divagar sobre
una teòrica gran exclusiva. Tres hores més
tard, la bomba es va desactivar sense que hi
haguessin d’intervenir els artificiers. Vam
descobrir una presumpta i hipotètica des
lleialtat del marit d’Anabel Pantoja. Incís:
deslleialtat equival a infidelitat però sense
riscs jurídics. L’abisme entre l’èmfasi de les
expectatives i l’aparent desenllaç és el se
cretde l’èxit deSálvame. Sempre sabemque
la gravetat dels fets és relativa, i més encara
quan el programa explota les llàgrimes (llà
grimes seques, en deia Alfons Arús) de Be
lén Esteban, obligada a exhibir el seu des
consol i a participar d’un secretisme dosifi
cat per mantenir la intriga. Als addictes a
Sálvame no ens fascinen les desgràcies dels
subjectes esquarterats sinó l’adrenalina de
l’espera.

LESBOS. Les ficcions televisives incorpo
ren amb naturalitat la diversitat de condici
ons sexuals. A Vigil (Movistar) i The mor
ning show (Apple TV), hi ha protagonistes
lesbianes. A Vigil, que explica una intriga
política i la investigació d’un assassinat en
un submarí nuclear, aquesta circumstància
ajuda a entendre els personatges no des de
l’especificitat lesbiana però sí de les dificul
tats que encara implica assumirla en un
context social reaccionari. A la segona tem
porada de The morning show, en canvi, que
retrata les tensionsd’unprogramade televi
sió matinal, sembla que el lesbianisme s’in
corpori com una quota oportunista. Al do
cumental Dolores: la verdad sobre el caso
Wanninkhof (HBO Max) s’explica molt bé
com la relació entre dues dones activa la
morbositat, els rumors acusatoris i el
menyspreuper lapresumpciód’innocència.

Elvici d’exagerar
l’espera

Sergi Pàmies

Llorachdefensa retirar el gag
de ‘Bricoheroes’ per “denigrant”
PSC i Cs demanen que els presentadors deixin de col∙laborar a TV3

REDACCIÓ Barcelona

La presidenta en funcions de la Corpo
ració Catalana deMitjans Audiovisuals
(CCMA), Núria Llorach, va defensar
ahirdavantelParlamentlaretiradad’un
gagque“eradenigrant imoltmasclista”
sobre la reina Letícia que es va poder
veure en un capítol de YouTube i que
s’haviad’emetreen l’espaid’humorBri
coheroesdeTV3.
Contestant a diferents grups a la Co

missió deControl de laCCMA,Llorach
vadirqueelconselldegovernde laCor
poraciódonavasuporttotalmentalade
cisió de no emetre el gag en què els dos
presentadors del programa juguen a
imaginarsequeundia seranmilionaris
i feien broma amb jocs sexuals amb la
reinaLetícia .
Llorach va aplaudir el fet de tenir un

llibre d’estil perquè es puguin supervi
sar aquests continguts, que “no tenen
cabudaenunatelevisiópública”, i vare
marcarqueelgagnoesvaarribaraeme
tre per criteri, no pas per censura. Va
afegirquenoveucap“inconvenient”en
el fet que els dos presentadors, Peyu i
JairDomínguez, continuïncol∙laborant
amb la cadena, davant les peticions de
PSCiCsquedeixindecol∙laborarhi.
EldirectordeTV3,VicentSanchis, va

remarcar que les dues temporades de
Bricoheroes han tingut 2,5 i 3,3 milions
d’usuaris a les xarxes, i que és una fór
mula que funciona i que, “malgrat al
guns excessos”, arriba amolt de públic.
Sanchis va afegir que no van considerar

“adequat” el contingut per ser emès, i
Llorach va lamentar la insistència
d’algunsgrupsadesprestigiar la cadena
per un gag que no va arribar a sortir
enantena.
Tambéahir elConsellAudiovisualde

Catalunya(CAC)vademanaraTV3que
evitivaloracionspersonalsdels locutors
durant les locucions esportives que no
tinguin a veure amb el contingut de la

retransmissió. El CAC va aprovar
l’acord després d’analitzar el contingut
d’una retransmissió d’Esport 3 del juny
delCiutatdeBarcelonadenatacióartís
tica enquèva intervenir comacol∙labo
radora l’exnedadoraClaraBasiana.
Durant la retransmissió, Basiana va

exposar: “Veiem la gran progressió que
han fet aquestesnedadores, peròdarre
re aquesta feina i aquesta selecció des
graciadament també veiem com l’Estat
d’Israel està sent responsable del geno
cidicontraelpoblepalestí”. Idesprésva
dir: “Lapresència internacionald’Israel
en l’àmbit de l’esport i la cultura és una
estratègiamésperblanquejarelgenoci
diilavulneraciódedretshumanscontra
elpoblepalestí”.c
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EL EJÉRCITO DE LOS LADRONES

NETFLIX Thriller
Aquesta preqüela de la pel·lícula de Zack
SnyderExèrcit delsmorts està protagonitza-
da per en Dieter, caixer del banc d’un poble
que es veu arrossegat a una aventura irrepe-
tible quan una misteriosa dona el recluta per
a un grup integrat pels criminals més buscats
per la Interpol. El seu pla: robar diverses
caixes fortes llegendàries per tot Europa.

CRISIS

E

MOVISTAR+ Thriller dramàtic
Gary Oldman, Armie Hammer i Evangeline
Lilly protagonitzen aquesta història en què
s’entrellacen tres històries diferents amb el
negoci de les drogues de farmàcia com a teló
de fons: la d’un professor que fa estudis per
a una farmacèutica, la d’un agent encobert
que lluita contra el tràfic d’oxicodona i la
d’una arquitecta exaddicta als analgèsics.

GOSSIP GIRL

HBO MAX Temporada 1
Nova versió d’aquesta popular sèrie,
ambientada vuit anys després de la ficció
original, que presenta una nova generació
d’estudiants a l’Upper East Side novaior-
quès. Tots amaguen secrets que exposarà
altre cop la misteriosa Gossip Girl, a qui
l’actiu Kristen Bell (Veronica Mars) torna a
prestar la veu.

THE CAVE

DISNEY+ Documental
Producció nominada als premis Oscar que
narra la història d’una Síria devastada per
la guerra on la seguretat i l’esperança són
sota terra, en un hospital subterrani ano-
menat The Cave. Allà una jove pediatra, la
doctora Amani Ballour, ofereix esperança i
tractament als nens i civils malalts i ferits
de Guta Oriental.

OPERACIÓN CAMARÓN

RAKUTEN TV Comèdia
Desconegut al món de l’hampa, amb
aspecte de pelacanyes i dots de concertis-
ta clàssic, en Sebas, un policia novell, és
perfecte per a una perillosa missió: infiltrar-
se com a teclista a Los Lolos, una banda
de flamenc-trap que tocarà al casament de
la filla d’un traficant local. Remake de la
pel·lícula italiana Song ’e Napule (2013).

ElTSJCsentenciaper cinquena
vegadacontra la gestió indirecta
de les ràdiosmunicipals
REDACCIÓ Barcelona

La sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Cata
lunya (TSJC) ha desestimat el recurs
d’apel∙lacióinterposatperl’Ajuntament
de Sant Pol deMar, que es posicionava
encontradelasentènciaquevadeclarar

il∙legal l’adjudicació a una empresa pri
vada la gestióde la seva emissoramuni
cipal, segons informa l’AssociacióCata
lana de Ràdio (ACR) en un comunicat.
La sentència afirmaque la llei de l’audi
ovisual imposaquelagestiódiàriad’una
emissoranopot serexternalitzada.
Aquesta és la cinquena sentència

guanyada per l’ACR i confirma que no

es pot cedir l’explotació d’una fre
qüènciamunicipal. Prèviament a la de
Sant Pol, es van dictaminar també en
contradelescessionsd’explotaciódels
ajuntamentsdeBarcelona (RàdioGrà
cia),Girona iCastellvelldelCamp.
L’ACR ha denunciat els últims anys

les privatitzacions de les emissores
municipalsdeGirona,SantPoldeMar,
Berga, Santa Cristina de Aro, Castell
vell del Camp i Santa Coloma de Far
ners, entre d’altres. Fruit d’aquestes
accions, alguns ajuntaments han ces
sat en aquest procediment il∙legal vo
luntàriament ienaltrescasoshanestat
elsjutjatselsqueelshanobligataferse
enrereen lesprivatitzacions.c

ElCACdemanaalacadena
públicacatalanaqueeviti
valoracionspersonalsen
retransmissionsesportives


