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setmana passada) i un 16,8% de 
quota de pantalla, i el concurs de 
restaurants es va situar en 
359.000 seguidors (7.000 més) 
i un 19,5% de share. El segon lloc 
de la nit va ser per a Antena 3, 
primer amb El hormiguero 
(269.000 i 11,5%) i després amb 
la pel·lícula Sin rodeos (161.000 
i 10,5%). Al vespre, el Barça-Gi-
rona va aportar 297.000 perso-
nes i un 18,6% de quota a TV3, 
però només va poder superar 
Sálvame durant la segona part. 

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies vespre 
            TV3+3/24  21.00               646.000    27,9% 
02     Telenotícies migdia 
            TV3+3/24  14.30               483.000    27,9% 
03     APM? 
            TV3  22.08                             390.000    16,8% 
04    Joc de cartes 
            TV3  22.49                              359.000    19,5% 
05     Telenotícies comarques 
            TV3  13.55                              320.000    22,2%
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L’‘APM?’ i  
‘Joc de cartes’ 

continuen imbatibles 

El prime time de dimecres a TV3 
no té rival: per segona setmana 
consecutiva, l’APM? i Joc de car-
tes van passar la mà per la cara a 
la resta de propostes de la franja, 
i amb xifres pràcticament calca-
des a les de fa set dies. El progra-
ma de zàping va tenir 390.000 
espectadors (4.000 menys que la 

MIQUEL BERNIS
ELTEMPS

El consell

Avui els ruixats intermitents afectaran moltes comarques, 
sobretot a la tarda i al vespre, però bona part del cap de 

setmana hi haurà més sol que núvols. Els xàfecs i tempestes 
marcaran també l’inici de la setmana que ve.

Si demà a primera hora plou amb ganes no sentencieu el 
dia, a partir de mig matí les clarianes s’estendran.

                                                                             AVUI                                                                                                            DEMÀ 

                                                                                     15 h               21 h                                                                                  08 h                  15 h 
Barcelona                                         27º              25º                                                              24º             26º 
Lleida                                                  26º              22º                                                              18º             27º 
Girona                                                 29º              23º                                                              20º             28º 
Tarragona                                        25º              23º                                                              22º             25º 
València                                            22º              23º                                                              20º             29º 
Palma                                                  28º              24º                                                              23º             27º 
Manresa                                            25º              22º                                                              18º             26º

Madrid 24º               18º 
Londres 20º               14º 
París 27º               13º 
Berlín 20º               10º 
Roma 33º               21º 
Brussel·les 23º                  9º 
Estocolm 18º                  7º 
Amsterdam 18º               11º 
Praga 19º                  8º 
Lisboa 22º               17º 
Atenes 27º               23º

Que no us sorprengui
El minihuracà mediterrani Ianos provocarà avui pluges 
de fins a 300 l/m2 i cops de vent huracanats a Grècia.
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La setmana

Europa
MÀX. MÍN.
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Qualitat de l’aire

Envieu la vostra paraula al Twitter  
@diccionara (hashtag #diccionara)  
o per e-mail a diccionara@ara.cat

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Sam Solo 
 Film sobre un defensa 

 francès del Barça que no vol  
cap equip. 

@frandomenech 

ComMOCIÓ 
Sotragada d’alguns socis culers 
que busca fer fora el president 

del club. 
@SimarroF 

Josep Maria Bartremoleu 
President del Barça  

preocupat per la moció  
de censura. 

@banditcatbdn

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.  

Generalitat Valenciana
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TV3 es vesteix de RAC1

La televisió pública ja ha co-
mençat a emetre la promo-
ció que anuncia la nova 

temporada de tardor. S’hi veuen 
les estrelles de la programació de 
la cadena, en una gran nau, fent 
com si es preparessin per comen-
çar una cursa. Crida una mica 
l’atenció que s’hagi escollit un ves-
tuari que s’ajusta als colors corpo-
ratius que s’associen a RAC1, el 
vermell i el negre. Fins i tot 
la coreografia del grup re-
corda les imatges de pro-
moció habituals de l’equip 
de l’emissora privada. 

La gravació pretén crear 
una atmosfera de certa 
transcendència. Sobre un 
so que suggereix inquietud 
o suspens, com si fossin 
instruments de corda pre-
parant l’afinació, una veu 
en off masculina i greu fa 
una pregunta retòrica: 
“Quan mires enrere, què 
sents? Distància, reflexió, tensió, 
absència...” Mentre ho sentim, els 
protagonistes de l’anunci van apa-
reixent de manera individual, 
molt concentrats i fent estira-
ments. Xavi Coral estira els bes-
sons recolzat en una columna, 
Cristina Puig fa una postura que 
sembla de ballet, Marc Ribas es-
tà cargolat a terra i destensa els 
músculs del coll, Gemma Nierga 
deixa anar el cos enrere agafada a 
una barana, Ricard Ustrell sembla 
absent i amb cara de preocupa-
ció... I, de sobte, els violins comen-

cen a tocar una melodia més vigo-
rosa i animada i la veu en off con-
tinua: “I ara, mirem endavant 
amb força, amb energia, amb con-
fiança, i, sobretot, amb tu”. I ve-
iem els primers plans de l’star sys-
tem de la cadena preparant-se per 
encetar la cursa. Toni Cruanyes, 
Helena Garcia Melero, Toni Soler, 
Núria Solé, Marta Torné, Sílvia 
Bel, Lídia Heredia... Tots queden 

col·locats en la posició d’un trian-
gle que emula el logotip de TV3, 
però que també dibuixa una flet-
xa de sortida amb el presentador 
del TN vespre al capdavant. Hi ha 
un punt d’humor: Toni Soler mi-
ra amb cert temor els companys 
abans de començar a córrer amb 

cara de no saber gaire què està a 
punt de passar. S’obren les portes 
de l’enorme nau industrial. I ales-
hores Sílvia Bel, actriu del serial 
Com si fos ahir, crida amb força 
com si fos Braveheart encorat-
jant les tropes: “Endavant!” I 
mantenint la forma geomètrica 
del logotip de TV3, i respectant 
escrupolosament la distància so-
cial entre ells, tots comencen a 

córrer a gran velocitat i 
surten a l’exterior. Pot te-
nir múltiples interpretaci-
ons: l’arrencada amb força 
d’una nova etapa, el pas 
del confinament a la nova 
normalitat, l’empenta de 
tirar endavant malgrat les 
adversitats, l’esperit de 
combat per afrontar uns 
mesos complicats. La cà-
mera s’enlaira i veiem en 
pla zenital el grup, que 
crea un triangle perfecte, 
corrent per una llarga pis-

ta d’aterratge. La veu en off deixar 
anar l’eslògan “TV3, sempre en-
davant!” mentre continuem ve-
ient, de lluny, ben diminutes, les 
estrelles de la cadena que conti-
nuen corrent. Al final, però, 
transmet una idea oposada: com 
si fugissin d’alguna cosa, com si 
marxessin espantats, com si esca-
pessin d’algun mal. De fet, fins i 
tot sembla que corrin cap al no 
res, a la desesperada. Ara que ve-
nen temps convulsos, esperem 
que, malgrat la promoció, la cade-
na tingui clars els objectius.
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Escenificació 
La promoció de tardor 

de TV3 transmet una idea 
oposada al seu eslògan


