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A
ixò de fer gales d’en-
trega de premis pot
veure’s com una mica

vanitós segons qui ho mira.
Pot semblar un excés d’im-
portància. Per això normal-
ment van revestides de pa-
rafernàlia, per donar-hi im-
portància. Passa amb la
gala dels Oscars: massa os-
tentació quan l’esdeveni-
ment hauria de tenir més
qualitat artística.

De tota manera, com deia
l’actor Peter Ustinov de Lu-
ciano Pavarotti (el Tutto):
“No és que Pavarotti sigui
vanitós, sinó que té consci-
ència de ser únic”. Alguna
cosa d’aquestes hi ha. Les
cerimònies d’entrega de
premis poden semblar, de
vegades, ostentoses, però
tenen una raó de ser: al dar-
rere es guardona una feina
que s’ha de considerar amb
tots els honors.

No obstant també es ma-
nifesten certes incongruèn-

cies, com l’entrega dels pre-
mis TP de televisió que curi-
osament no va ser
retransmesa per cap emis-
sora de televisió. Que els
premis de la tele no s’eme-
tin per la tele suposa poca
confiança, problemes de re-
refons, timidesa, o maso-
quisme (a escollir).

La que sí que es va emetre
per la televisió, dilluns a la
nit, va ser la gala dels premis
Max de teatre i arts escèni-
ques. En aquesta edició el
muntatge va anar a càrrec
del director Calixt Bieito i
l’espectacularitat va donar
de sí. La pompositat dels Os-
cars de Hollywood va quedar
suprimida pel vessant artís-
tic, i aleshores la cosa canvia.

Tot i que no són pocs els
televidents que gairebé no
van mai al teatre i els premi-
ats els podien sonar ben
poc, la gala va tirar enda-
vant. Alguns tics curiosos i
gairebé inofensius se li van
escapar a l’actor Boris Ruiz,
el presentador de la gala
(per exemple, “¿Alguna otra
niña que quiera dar un pre-
mio?”, quan el que havia
donat el premi anterior-
ment havia estat un nen), i
la resta va ser una típica re-
collida de premis, amb salu-
tacions i recordatoris a dojo,
com és de rigor i ha de ser.
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Que els premis de
la tele no s’emetin
per la tele és pura
incongruència

Més mèdia
Ràdio
Periodistes de la COPE decla-
ren per la querella de Pas-
qual Maragall. El periodista
César Vidal, director del pro-
grama de la COPE La linterna,
i l’intèrpret del personatge
Fray Josefo, juntament amb
un representant legal de la ca-
dena, van declarar ahir davant
el jutjat número 47 de Madrid,
que instrueix la querella pre-
sentada contra l’emissora per
Pasqual Maragall. El president
de la Generalitat es va quere-
llar el mes de juliol de l’any
passat per un delicte d’injúries
greus després de l’emissió
d’unes coplas que feien
al·lusió a suposats hàbits etí-
lics del querellant.

‘Minoria absoluta’ celebra el
seu programa número 1000
en directe des del Villarroel

Teatre. El programa de RAC-1
Minoria absoluta ha exhaurit
totes les invitacions per a
l’emissió amb públic del seu
programa número 1000, que
se celebra avui al Villarroel Te-
atre de Barcelona. Des de les
12 del migdia fins a les 2 de la
tarda Toni Soler, Queco Novell
i Manel Lucas despleguen el
seu ventall de caricatures, imi-
tacions i paròdies de perso-
natges de la vida política i so-

cial de Catalunya i la resta de
l’Estat.

Premis
Lliurats al Parlament els ter-
cers premis de periodisme
esportiu de Catalunya. L’edi-
fici del Parlament de Catalu-
nya va acollir dilluns l’acte de
lliurament dels tercers premis
de periodisme esportiu de Ca-
talunya, que organitza la se-
cretaria general de l’Esport i
que va presidir el president de
la Cambra, Ernest Benach.
Entre els guardonats hi ha la
web www.esportcatala.com;
la revista Vértex; el programa
de Catalunya Ràdio Tot gira:
especial Barça Campió; el do-
cumental de TVC L’altra cara
del K2, i l’espai Debat sobre el
present i el futur de l’esport
escolar, del programa de
Ràdio 4 El marcador.

‘Minoria absoluta’ celebra
els 1000 programes ■ AVUI

Audiències Catalunya
Dilluns, 13 de març del 2006

PROGRAMES MÉS VISTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

T-5
TV3
T-5
TV3
A 3 TV
TV3
TV3
A 3 TV
TV3
TVE1

CSI
Ventdelplà
CSI
Camera Café
Noticias 2
Efecte mirall
Telenotícies Migdia
The Transporter
El cor de la ciutat
Telediario2

889.000
852.000
704.000
690.000
674.000
657.000
622.000
602.000
580.000
469.000
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Laciènciaquotidiana
El 33 estrena ‘Quèquicom’, un programa de reportatges de
divulgació científica per a un públic familiar en ‘prime time’

Vicenç Relats
BARCELONA

“Encuriosir i fer arribar la
ciència i la tecnologia a la
vida quotidiana”. Aquest és
l’objectiu d’un nou progra-
ma de reportatges de divul-
gació científica que el de-
partament de Documentals
i Nous Formats de Televisió
de Catalunya posa avui en
antena, en horarì de màxi-
ma audiència, pel 33. Es
tracta de Quèquicom, diri-
git pel periodista Jaume Vi-
lalta i presentat pel físic i
exmeteoròleg de TVE i Bar-
celona TV Toni Mestres.

L’espai es proposa “mos-
trar la ciència i la tecnologia
a partir d’històries huma-
nes”, tal com explica el seu
director. I buscar i explicar
aquestes històries és el que
faran cada setmana un
equip de tres reporters en-
curiosits: els periodistes Mi-
quel Piris i Samantha Vall i
el biòleg especialista en eco-
logia marina Pere Renom.
Des del plató, el presenta-
dor farà demostracions i ex-
periments per aclarir els in-
terrogants que sorgeixin.

Al programa inaugural
d’avui s’informarà sobre el
glaç i els efectes de la conge-
lació, a partir del testimoni
de Josep Maria Vilà, l’únic su-
pervivent de la tempesta de
la nit de Cap d’Any del 2000
en què van morir onze perso-
nes al Pirineu. El reportatge
de Samantha Vall explica

què desferma les tempestes
del torb. Un altre reportatge
explicarà com la vida s’adap-
ta en condicions extremes de
fred, a partir de l’experiència
del reporter Pere Renom,
que se submergeix en un llac
glaçat de Panticosa.

La setmana vinent el
programa explicarà els
virus, a partir de la grip avi-
ària. Destacats especialistes
informaran de tot el que cal
saber sobre els virus, com es
propaguen i com els cientí-
fics els poden aprofitar per
progressar en la medicina. I

en el tercer capítol, Miquel
Piris, de 37 anys, es compa-
rarà amb Antoni Pifarré, un
jubilat de 67 anys que es
prepara per pujar a l’Eve-
rest. A partir de les proves i
exàmens a què se sotmeten
tots dos s’explica el paper
que juguen l’alimentació i
l’exercici físic en el retard
de l’envelliment.

“Pretenem explicar la ci-
ència televisivament, po-
sant-la en relació amb la
vida de la gent i fent-li veure
en què l’ajuda a viure mi-
llor”, diu Vilalta.

Samantha Vall, Miquel Piris, Toni Mestres i Pere Renom, les cares visibles de ‘Quèquicom’ ■ TVC

Quèquicom presentarà cada
setmana el pensament i la
personalitat dels científics i
professors més rellevants
dels Països Catalans i explica-
rà els seus invents i descobri-
ments. El programa compta
amb el suport de l’Institut
Joan Lluís Vives, que agrupa
les universitats de parla cata-
lana. L’espai també té el su-
port molt destacat del depar-
tament d’Universitats, Recer-

Mostrar investigadors del país
ca i Societat de la Informació,
que s’ha implicat en la pro-
ducció del programa i en la
proposta de temes.
Una altra secció, La masia, del
biòleg Cristian Ruiz, es despla-
çarà cada setmana a Cal Bep
Vell, d’Avià, al Berguedà, i des-
criurà la casa de pagès com un
ecosistema integral en vies de
desaparició. A través de dibui-
xos animats, Llum Von Beta
resoldrà curiositats.


