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‘8 al dia’ assoleix
unnou rècord a la
franja de l’informatiu
wEl programa 8 al dia que pre-
senta i dirigeix Josep Cuní a 8tv
va aconseguir dilluns un nou
rècord d’audiència a la franja de
l’informatiu (de 21 h a 21.30 h),
en el qual va obtenir una quota
de pantalla del 9,8% i 275.600
espectadors de mitjana. Si es
desglossen els registres per
quarts d’hora, a la primera part,
de 21 h a 21.15 h el programa va
arribar a una quota del 10% i
250.000 espectadors. De 21.15 h
a 21,30 h va arribar al 9,6% i
266.000 espectadors. / Redacció

LLIBERT TEIXIDÓ

wLa nova sèrie de TV3 Gran
Nord es va estrenar dilluns
amb un elevat índex d’audièn-
cia, del 24,3% en l’horari de
prime time. Van veure l’estrena
752.000 espectadors, una xifra
només superada per l’espai
humorístic Crackòvia, que es
manté en els seus elevats regis-
tres (910.000 espectadors i
27,3%). Gran Nord, coproduït
per Televisió de Catalunya i
Veranda.tv, és una comèdia
ambientada al Pirineu prota-
gonitzada per Aina Clotet, que
encarna una mossa d’esquadra
destinada a una petita vila amb
una idiosincràsia molt singular.
Al llarg dels 55 minuts de dura-
da del primer capítol de Gran
Nord es va registrar una audièn-
cia molt fidel que va arribar a
un màxim de 797.000 especta-
dors (25,1%). / Redacció

7 de maig. En milers de persones Atlètic M.-Athletic Club

Josep Cuní

EspanyaCatalunya

Les audiències

wTelecinco ha posat en marxa
a la seva pàgina web La voz.
Audiciones, una aplicació que
permet als usuaris gravar una
cançó de 30 segons i aconseguir
una puntuació del públic de l’1
al 10. Els participants que su-
perin els 7 punts passaran a
l’equip de selecció de La Voz
perquè considerin si poden
accedir al programa de Jesús
Vázquez. El concurs disposarà
com a membres del jurat de
David Bisbal, Melendi, Rosario
Flores i Malú. / Redacció

Gran Hermano 3.313

Telediario 1 2.802

Amar en tiem... 2.775

Telediario 2 2.639

Crackòvia 911

Gran Nord 752

TN migdia 631

TN vespre 546

L’Atlètic de Madrid i l’Ath-
letic Club de Bilbao juguen
la final de l’Europa League
(Telecinco, 20 h) a Buca-
rest. Els matalassers bus-
quen repetir l’èxit del
2010; els bilbaïns, el seu
primer títol continental.

MITJANS

Telecinco llança
una aplicació per
descobrir talents

BARCELONA Redacció

El valor de la ràdio com amitjà
proper al batec de la societat
queda reflectit enguany més
quemai als premis deRàdioAs-
sociació deCatalunya, que arri-
ben a la dotzena edició. Els pro-
grames amb un component so-
lidari hi tenen un protagonis-
me especial.
El premi al millor professio-

nal de ràdio ha recaigut en Va-
dor Lladó, que presenta a
RAC105 Fricandó Matiner. El
jurat del premi destaca que el
locutor ha sabut “desenvolu-
par ambun gran èxit unamane-
ra singular de dirigir i presen-
tar un espectacle radiofònic
despertador diari”.
El guardó al millor progra-

ma de ràdio és, en realitat, un
homenatge a unmodel d’emis-
sora, el de Catalunya Música,
que fa 25 anys. El president
de Ràdio Associació, Jordi
Margarit, va assenyalar ahir
que aquesta emissora “dóna

sentit i identitat a la nació ca-
talana i contribueix a la nor-
malització”.
En aquesta categoria, els pre-

mis atorguenmencions de qua-
litat a Solidaris, de Catalunya
Ràdio, i aGabinet de crisi, d’IB3
Ràdio, deMallorca, com a refe-
rent de les situacions conflicti-
ves polítiques i socials, dirigit
per Felip Palou i Sergi Marcos,
i en el qual participa el corres-
ponsal de La Vanguardia a les
Balears, Ernest Carranza.
L’aspecte solidari té més re-

ferents en els guardons. El pre-
mi a la millor proposta d’in-
novació és per al programa
Punt org, de l’emissora Ràdio
Estel, un espai finançat per la
mateixa audiència que fa una
anàlisi crítica.
En aquesta categoria, lamen-

ció de qualitat és per a la borsa
de treball d’Elmón aRAC1, que
dirigeix Jordi Basté, i per a La
plaça dels gegants, de Ràdio
Sant Joan les Fonts.
El premi al millor programa

de ràdio local és per a Pa cièn-

cia la nostra, de Sants3 Ràdio
(Barcelona),mentre que les dis-
tincions de qualitat tenen tam-
bé dimensió social. Una és per
al programaEls quatre cantons,
de Ràdio Banyoles, dedicat a
un centre per a persones amb
discapacitat mental, i Recer-
ques, de Ràdio Sant Vicenç dels
Horts.
El premi audiovisual 1924 és

per al programa No me les puc
treure del cap, de TV3. El jurat

ha emès mencions d’honor per
a Alfons Arús, “per l’originali-
tat de les seves propostes”, que
s’han convertit un “referent
molt actual al món de la comu-
nicació audiovisual del país”.
També rebran la menció d’ho-
nor la PlataformaCiutadana en
Suport de RTV Mallorca; Rosa
Badia, de Ràdio Barcelona, i
Albert Malla. La cerimònia de
lliurament dels premis de Rà-
dio Associació se celebrarà de-
mà (19.30 h) a l’Auditori ONCE
de Barcelona.c

D esprés de veure el primer
capítol de Gran Nord (TV3,
amb gran èxit d’audiència),
recordo impressions sem-

blants de perplexitat i desconcert.
Exemples: el primer glop de cervesa i
de tònica o la primera experiència de
sexe anal. La sorpresa inicial no convi-
da a abandonar sinó, al contrari, a con-
tinuar per confirmar o desmentir les
contradictòries primeres impressions.
És només el que sembla –un objecte
audiovisual no identificat– o amaga
secrets que cal aprendre a valorar?
Tot esperant la resposta, l’especta-

dor pot entretenir-se buscant prece-
dents d’aquesta història d’una policia
desterrada per un excés de zel jeràrqui-
cament incorrecte, o identificant men-
talment parentius pirinencs, com la
novel·la La fiesta del oso, del gran
Jordi Soler. També pot analitzar el

perfil caricaturesc dels personatges,
des de l’excessiu oncle salvatge disfres-
sat d’os (Pep Cruz) fins a la mossa d’es-
quadra (Aina Clotet) que, d’entrada, es
presenta com una jove repel·lent i de
pell fina que s’anirà humanitzant. L’ar-
gument juga amb les rivalitats entre
pobles (Nord i Fogony) amb un esperit
d’enfrontament semblant al de la Gàlia
d’Astèrix. Els de Nord, emparats per
un llibre sagrat dels temps de Carle-
many, defensen l’assemblearisme paleo-
indignat i lluiten contra qualsevol for-
ma d’ordre uniformat. I aquí és on con-
vé fixar-se en la identitat del guionista
en cap, Guillem Martínez. A més d’un
veterà de l’ofici, Martínez també és un
brillant assagista de la contestació. Des
de l’11-M fins al 15-M, ha reflexionat i
escrit sobre els simulacres democràtics
blindats pel que ell anomena “cultura
de la transició”.

En l’essència subversiva dels habi-
tants de Nord, en la simpatia per la
frontera i per la memòria popular ex-
closa dels catàlegs convencionals, a
més d’una excusa per activar tots els
mecanismes de la perplexitat de l’es-
pectador, hi ha un rerefons d’alt valor
metafòric. És un decorat deliberada-
ment parcial que ens recorda l’existèn-
cia d’un esperit d’anarquia participati-
va i llibertària, de rebel·lia preventiva
contra el poder (“A Nord no hi volem
ni mossos, ni policies, ni polítics”) i
contra l’autocomplaença piramidal
que, a cops d’amnèsia, escriu la histò-
ria. Fins ara, les idees de Martínez cir-
culaven en circuits més tancats, mili-
tants i conscienciats, però ara saltaran
a un format de comèdia amb aspira-
cions d’entreteniment majoritari. Tant
de bo acabi tenint el mateix èxit que la
cervesa, la tònica i el sexe anal.

Jordi Margarit i Montserrat Adell, secretària del jurat

‘GranNord’ debuta
ambunaquotade
pantalla del 24,3%

No us ho perdeu

Distingits diversos
programes amb
vocació social, com
la borsa de treball
d’‘El món a RAC1’

Sergi Pàmies

UEFA Europa League

Recomanat

PEDRO MADUEÑO

C R Í T I C A D E T V

El rodatge encobert
d’aquest documental (TV3,
21.50 h) va donar com a
resultat la denúncia contra
la matança de dofins a
les costes de Taiji (Japó).
El treball va aconseguir la
nominació als Oscar 2009.

Vador Lladó,
de RAC105; el 25
aniversari de
Catalunya Música,
i Alfons Arús, de 8tv,
entre els premiats

Sense ficció

ElspremisdeRàdioAssociació
encoratgen la ràdiomés solidària

Comèdiaantisistema i sexe anal

The cove

Rosendo Manrique
Resaltado

Rosendo Manrique
Resaltado


