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Els entrenaments
oficials, a T5ambels
germansMàrquez
■Telecinco emetrà avui des del
circuit d’Estoril els entrena-
ments oficials del Gran Premi
de Portugal de motociclisme en
què torna a participar el petit
dels Màrquez, Àlex, en Moto
3. La sessió de classificatoris es
podrà veure entre les 13.30 i
les 16.00 aTelecinco (Moto GP
i Moto 3), mentre que Energy
oferirà la categoria Moto 2
(16.00-17.00), en què corre
Marc Màrquez.

La1 celebraelDiade
laMareambunagala
musical i d’humor
■Lolita presentarà aquesta nit,
a les 22.30 hores, la galaMúsi-
ca para mi madre, que emetrà
La 1 en homenatge a totes les
mares. Els espectadors podran
disfrutar de música, emocions
i humor en aquest programa en
què participaran artistes com
Pastora Soler, Rosario, David
Bisbal, Sergio Dalma oAnto-
nio Carmona. A més, Lolita
cantarà amb Rosario, i partici-
pa en duos inèdits.

EROvoluntari a
Intereconomíaper
sanejar els comptes

■ Intereconomía continua sen-
se poder sortir airosa de la se-
ua delicada situació econòmi-
ca. La cadena no pot fer front
als seus creixents pagaments i
reduirà el sou un 10% als seus
més de 400 treballadors, a més
d’oferir-los un ERO voluntari
al qual podran acollir-se fins a
finals de maig. Per la seua part,
els programes El gato al agua
i Punto Pelota buscarien sorti-
da en altres televisions.

MOTOCICLISME ESPECIAL EMPRESES

CicleMarilynMonroeaDivinity■ A partir del dia 8 i coincidint
amb el 50 aniversari de la seua mort, la cadena emetrà cada di-
lluns un dels seus films. Obren Niágara i Luces de Candilejas.

Televisió i ràdio

Han passat sis mesos des que
ETA va anunciar el cessament
definitiu de la seua activitat ar-
mada. En aquest temps, l’espe-
rança s’ha instal·lat en els espa-
nyols, que entreveuen el final
d’una violència que s’ha cobrat
prop de 900 víctimes mortals.
Crónicas ha realitzat un espe-
cial de quatre entregues —que
arriba a la pública després de la
seua estrena al canal 24Horas—
que aprofundeix en cada una de
les etapes de la història de la ban-
da terrorista.Avui s’emet la pri-
mera d’aquestes,ETA, los oríge-
nes (22.40), un documental que
explica les circumstàncies en què
neixen les sigles d’ETA, a finals
dels anys cinquanta.Aborda as-
pectes com qui en són els funda-
dors i quan es gesta aquest

col·lectiu. El programa ofereix,
per primera vegada aTVE, el tes-
timoni de Mikel Lejarza,El Lo-
bo, l’agent dels serveis secrets
que es va infiltrar al cor d’ETA
i va arribar a la seua cúpula di-
rigent.

Després de Crónicas, la pro-
gramació dedicada al terrorisme
continua a La 1 amb La noche
temática (23.40), que emet dos
documentals sobre aquest tema.
El primer,El espía de Bin Laden,
és una producció del National
Geographic que descobreixAli
Mohamed, que va treballar per
a la CIA i l’FBI i va proporcionar
informació a Ossama bin Laden
i aplanant el camí per a l’atemp-
tat de l’11-S. El segon, Fábrica
de espías,mostra com són els ser-
veis secrets del segle XXI.

‘Crónicas’de La 2 analitza ETA,
des dels seus inicis fins ara
Amés, ‘La noche temática’ dedica dos capítols al terrorisme d’Al-Qaeda

PROGRAMACIÓAQUESTANIT

Concentració a favor dels presos etarres a Bilbao el mes passat.

VINCENTWEST/REUTERS

Privades i telecos
van destinar prop
de 300milions a
finançar RTVE

EL2011

RTVE va ingressar el 2011 un
total de 296,8 milions d’eu-
ros que provenien de les ta-
xes de finançament que pa-
guen les televisions privades
i les teleoperadores.Així ho
estableix una resolució apro-
vada pel Consell de la Comis-
sió del Mercat de lesTeleco-
municacions (CMT) en la se-
ua reunió del passat 26
d’abril, en què desgrana el seu
balanç comptable de les apor-
tacions fetes pel cànon de
RTVE durant el passat exer-
cici.

Aquests 296,8 milions van
suposar el 18,23% dels in-
gressos de la corporació. La
resta dels ingressos de RTVE,
fins als 1.200 milions marcats
com a límit a la llei per a
aquell any, van ser aportats
per l’Estat a través d’una sub-
venció directa o amb la taxa
de reserva de domini públic
radioelèctric.

MultenT5 per
emetre publicitat
encoberta

EL2007

ElTribunal Suprem ha confir-
mat una condemna imposada
aTelecinco, per la qual haurà
de pagar una multa de
470.000 euros per anunciar de
forma encoberta el complex
residencialMarina d’Or en cinc
capítols de la sèrieYo soy Bea
emesos el 2007. Per la seua
part,Telecinco va intentar de-
fensar-se de l’esmentada con-
demna i va assegurar que no
va percebre remuneració per
part de Marina d’Or i va afir-
mar que l’emplaçament del
producte és“una pràctica ha-
bitual al sector audiovisual”.
No obstant, els magistrats van
desestimar aquest recurs.

NOVETATSFICCIÓ

Marta Romero, ahir a Lleida Televisió al costat deMariví Chacón.

“El més difícil va ser rodar
les escenes en pallarès”
Marta Romero, actriu lleidatana de ‘Gran Nord’

La jove intèrpret lleidatanaMar-
ta Romero va revelar ahir en
una entrevista a Cafeïna alguns
dels secrets del rodatge deGran
Nord, la nova sèrie queTV3 es-
trena dilluns i en què té un pa-
per protagonista. Segons l’ac-
triu, el més difícil del rodatge va
ser la qüestió relacionada amb
els registres lingüístics, ja que
els actors de la sèrie “han de ro-
dar les escenes usant la variant
nord-occidental”.A més, la sè-
rie va una mica més lluny i ar-
riba fins als subdialectes i, com
va afirmar Romero, “el més
complicat va ser gravar inclo-

ent-hi algunes paraules en pa-
llarès”.

La sèrie es va rodar durant un
mes i mig al Pallars Sobirà, co-
sa que va propiciar que l’equip
i els habitants de la comarca
s’avinguessin força. “Vivíem
com en unGran Hermano per-
manent. Si després del rodatge
anàvem a prendre un cafè, sem-
pre trobaves la mateixa gent.”
L’actriu, que ha treballat en sè-
ries com Hospital central i In-
fidels, també va agrair el trac-
te rebut tant a Sorre (municipi
que es converteix en Nord) com
a Sort (Fogony a la ficció). “La

gent ens va acollir molt bé, va
ser una experiència molt posi-
tiva.” Com sens dubte ho va ser
també el fet d’estar envoltada
d’actors de prestigi, com Pep
Cruz i MercèArànega. “Sóc la

cara menys coneguda”, va re-
conèixer Romero, “però a par-
tir de dilluns els espectadors em
veuran setmanalment durant els
tretze episodis de la tempora-
da”.

Rosendo Manrique
Resaltado


