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‘La Marató’ compleix els 25
3 L’edició està dedicada a l’ictus i a les lesions medul·lars i cerebrals

OLGA LERín
BARCELONA

L
a Marató de TV-3 està a punt 
de celebrar el seu 25è ani-
versari. I encara que la data 
és significativa, el macro-

programa que aquest diumenge, 18, 
anticipa cada any les festes de Nadal, 
des del 1992, no vol desviar-se ni un 
mil·límetre del seu objectiu essenci-
al: difondre el coneixement científic 
i recaptar fons per investigar, en 
aquesta edició, l’ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals traumàtiques. 

En aquest context, dues circumstàn-
cies alienes a l’espai planen sobre la 
jornada: els efectes sobre els dona-
tius que pot tenir la gran estafa del 
pare de Nadia Nerea i com pot influ-
ir en l’audímetre el derbi Barça-Es-
panyol, que es juga aquell mateix 
dia (20.45). 
 «És veritat que els comporta-
ments solidaris estan qüestionats –
va reconèixer Jaume Peral, director 
de TVC–, però La Marató és un pro-
jecte potent, rigorós, sòlid i transpa-
rent gràcies a la Fundació La Marató 

de TV-3». En aquest sentit, el respon-
sable de la televisió autonòmica va 
assegurar que els ciutadans «poden 
estar tranquils», perquè «la trans-
parència és total». Haurem d’espe-
rar fins a la una de la matinada toca-
da, hora en què està previst el final 
de l’emissió (el tancament definitiu 
d’aportacions es produirà el 31 de 
març) per saber si aquesta percepció 
es complirà.
 Sobre el derbi català, que retrans-
metrà el canal Partidazo de Movis-
tar+, les gestions que la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) va fer amb la Lliga de Fut-
bol Professional (LFP) –encarregada 
d’assignar els horaris televisius– no 
van arribar a bon port. 
 Així, tota la informació del par-
tit es concentrarà a Esport3. No obs-
tant, Peral va destacar el «gest» que 
han tingut l’equip blaugrana i el 
blanc-i-blau, que, per primera vega-
da, saltaran al terreny de joc amb la 
samarreta commemorativa dels 25 
anys de La Marató.

DIVULGACIÓ I ESPECTACLE/ La Marató co-
mençarà a les 8.00 hores del matí a 
Catalunya Ràdio, a través d’El suple-
ment, magazín que realitza Ricard 
Ustrell. «Deixarem l’estudi per te-
nir més presència al territori i pren-
dre el pols al país», va explicar el pe-
riodista. I, a partir de les 10.00 ho-
res, els periodistes Ramon Pellicer i 
Helena Garcia Melero afrontaran la 
seva pròpia marató, de més de 15 
hores de directe, davant la càmera. 
La teletó seguirà l’esquema habitual 
d’aquests últims 25 anys: la combi-
nació de les explicacions dels pro-
fessionals mèdics amb les paraules 
dels testimonis (una quarantena, 
en total), les diferents actuacions 
musicals i les connexions amb algu-
nes de les més de 3.000 activitats 
que s’organitzen per tot Catalunya 
(i en 11 poblacions més de fora del 
territori català). 
 Àngels Molina, codirectora del 
programa, va destacar la «genero-
sitat infinita» de les persones que 
obren casa seva i els seus cors al te-
leespectador: «Som conscients de la 
gravetat del tema del qual parlem. 
Ells són l’ànima i l’essència de La 
Marató». A més, el programa comp-
tarà amb un parell de sorpreses re-
lacionades amb les bodes de plata i, 
per primera vegada en aquests 25 
anys, una realització en 360º en di-
recte, a partir de les deu de la nit. I 
és que, com va afirmar Peral, «La Ma-
rató ha evolucionat al mateix ritme 
que la televisió». H

El cas de la Nadia i el 
derbi Barça-Espanyol 
planen sobre la ‘teletó’, 
que s’emet 
diumenge, dia18

33Àngels Molina, Ramon Pellicer, Helena Garcia Melero, Ricard Ustrell, Jaume Peral i Saül Gordillo, ahir a la presentació de ‘La Marató’.
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33 El publicista de l’agència Ogilvy Barcelona, Camil Roca.
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–Fa 17 anys que es responsabilitza 
de l’espot.
–Sí. Com que Lluís Bassat va veure 
que sabia portar les emocions, cosa 
que havia après als Estats Units, em 

La Marató de TV-3 compleix 25 anys, els 
mateixos que fa que l’agència Ogilvy 
Barcelona s’ocupa de fer els seus es-
pots. Des de fa 17 anys, Camil Roca és 
el director d’orquestra d’aquesta tasca.
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EN 3 MINUTS

  

«Es tracta d’apel·lar 
a les emocions»

va passar el relleu. Llavors vaig plan-
tejar a TV-3 que el tractéssim com a 
marca. I així ho vam fer amb la sida. 
Li vam donar un to, un concepte.  

–L’ha convertit en una cosa perso-
nal.
–Sí. És com una obsessió, com un fill. 
L’èxit m’havia arribat bastant jove, 
però vaig veure que no aportava res 
important a la societat. El que fas 
amb La Marató té un missatge més 
profund. És un treball de molts: de 
TV-3, de la Fundació La Marató i de 
la gent d’Ogilvy Barcelona, però jo 
sempre he reconduït el to. 

–¿I com s’aconsegueix aquest to?
–Des de l’experiència. En l’espot de 
la sida vaig parlar amb una dona ma-

lalta. La història era seva. Es tracta 
d’apel·lar a les emocions, però adap-
tant-ho a Catalunya, perquè aquí 
som més intimistes. Fent que el si-
lenci parli, que la música ho ompli 
tot, que una mirada… És un projecte 
que va més enllà d’un espot. Salvant 
les diferències, com els de la DGT. I 
això té un efecte catàrtic que fa que 
la gent col·labori malgrat la malal-
tia tractada. 

–Primer descrivien la malaltia, des-
prés van parlar de solidaritat.
–En el cas de la sida, s’havia de deses-
tigmatitzar. Després, La Marató s’ha-
via convertit en una mostra de so-
lidaritat del poble català. Com un 
Sant Jordi. Per això apel·lem a aquest 
sentiment. 

–Volen recuperar el to del 1999.
–Sí. I el realitzador d’aquest any, Fer-

nando  Mainguyague, és el d’alesho-
res. Quan hem fet experiments amb 
realitzadors famosos, hem vist que 
no coneixien tant el tema. 

–¿El que va firmar l’edició passada, 
Jaume Balagueró, no va funcionar?
–El Jaume és diabètic, però els seus 
codis són del terror. L’espot va es-
tar bé, però des del punt de vista de 
les essències no va ser tan marató. 
Volem recuperar aquelles històri-
es llargues que t’arriben al cor i te’l 
destrossen. 

–¿Treballen de manera altruista?
–Sí, només guanyem l’honor de fer-
ho. Quan vam veure que el comp-
te de La Marató era el que rebia més 
premis, vam afegir a l’orgull de 
participar-hi el professional. És un 
fet diferencial de l’agència Ogilvy 
Barcelona. 
 
–¿I què va inspirar la història de l’ac-
tual?
–Un llibre d’una noia que balla amb 
les limitacions provocades per un 
ictus. H


