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Una batalla poc monumental
Diumenge a la nit TV3 va 

estrenar Batalla monu-
mental, un nou programa 

vinculat al territori, que són els 
que funcionen més bé a la cade-
na. En cada episodi es fa divulga-
ció de dos grans monuments del 
país i es demana als espectadors 
que votin el que consideren mi-
llor. Al final de totes les emissi-
ons es resoldrà quin 
dels dotze monu-
ments en competició 
és el preferit de Cata-
lunya. És la mateixa 
idea que la del progra-
ma El paisatge favorit 
de Catalunya, que TV3 
va emetre el 2009 i 
que va encimbellar la 
Costa Brava per deci-
sió dels espectadors. 

En el primer capí-
tol de Batalla monu-
mental competien les 
restes arqueològiques 
de Tàrraco amb les 
d’Empúries. El pro-
grama el presenta Roger de Grà-
cia, que en el seu retorn a la te-
levisió sembla haver-se imbuït 
de l’estil del cuiner Marc Ribas 
a l’hora de dirigir-se a l’especta-
dor: parlar mentre camina deci-
dit en direcció a la càmera, gesti-
cular amb els braços per reiterar 
el significat d’algunes paraules i 
sobreactuar l’entonació. Les se-
ves aparicions són puntuals, pe-
rò la seva veu en off serveix de fil 
conductor durant tot el progra-
ma amb un guió que ensopega 
amb els tòpics i està massa obce-

cat amb fer la gracieta. És aquell 
humor que reforça els acudits 
dolents deixant entreveure a 
l’espectador que el mateix pro-
grama és conscient del nivell de 
la tonteria: “Ai la Costa Brava! 
Quines cales, quines platges i 
quines braves... ¿Deu ser per ai-
xò que es diu així?” o “El conjunt 
arqueològic de Tàrraco és patri-

moni mundial de la humanitat, 
com la meva veu, hahaha!”. Si 
això és esporàdic passa desaper-
cebut, però quan l’estratègia és 
tan reiterada grinyola perquè en 
comptes de deixar-te portar per 
la narració vas recordant-te del 
talent dels guionistes. 

Al camp de batalla hi ha dos 
reporters. Candela Figueras i 
Ivan Medina són els encarregats 
de defensar els monuments que 
entren en combat, i de tant en 
tant els toca fer una mica de te-
atre per fer més lleugera la part 
de divulgació històrica. 

En ple confinament munici-
pal Batalla monumental ens 

serveix per veure més 
enllà de la nostra lo-
calitat. El programa 
s’ajusta als paràmetres 
de televisió pública de 
promocionar i divul-
gar el patrimoni i la 
cultura del país, i ho fa  
d’una manera amena i 
maldant per trobar cu-
riositats. Forçar la 
confrontació entre 
territoris exacerba els 
ànims dels habitants 
vinculats a cada zona i 
estimula la participa-
ció. La batalla és fútil 
perquè, al capdavall, 

tot és qüestió de gustos i fer-ne 
un rànquing és injust amb el 
mapa. Però la lluita s’entén com 
a dinàmica televisiva. Ara bé, el 
pitjor és que el suposat combat 
no té clímax ni guanyador im-
mediat. T’has d’esperar a la set-
mana següent a saber el resul-
tat, quan ja s’ha refredat el dile-
ma. El programa no té final i ai-
xò és frustrant. Converteix 
Batalla monumental en una es-
caramussa sense emoció, sense 
punt àlgid ni conclusió, que et 
deixa una mica fred.
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El consell

Tot i el predomini del sol, aquest migdia continuarà 
sent molt fred, i la pròxima nit encara glaçarà fort en 

moltes comarques interiors. Dimecres i dijous la 
temperatura ja serà de tres a cinc graus més alta.

Guardeu-vos estones al migdia de cara a dimecres i dijous: 
pujarà la temperatura i farà sol gairebé a tot arreu.
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Girona                                                   8º                 2º                                                                 1º               12º 
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Estocolm 4º                -3º 
Amsterdam 8º                  4º 
Praga 3º                -3º 
Lisboa 10º                  2º 
Atenes 18º               12º

Que no us sorprengui
L’hivern continua: el cap de setmana hi haurà una nova 
entrada d’aire fred, però no serà tan forta com les últimes.
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Qualitat de l’aire

programa que s’emetia abans, 
el 30 minuts dedicat a l’estat de 
la cultura. La combinació dels 
dos programes va deixar enre-
re Mi hija, la sèrie turca d’Ante-
na 3, que va ser el desè progra-
ma més vist del dia amb 
294.000 espectadors i 12,7% de 
quota de pantalla.  

Antena 3 aconsegueix man-
tenir la segona posició en el ràn-
quing de les cadenes més vistes 
amb una quota del 10,1%, tres 
punts per sota de TV3.  

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies vespre 
            TV3+3/24  21.00               805.000     27,5% 
02     Telenotícies migdia 
            TV3+3/24  14.30                771.000    31,8% 
03     30 minuts 
            TV3  22.08                             383.000    14,0% 
04    Atrapa’m si pots 
            TV3  19.59                              347.000     13,3% 
05     Batalla monumental 
            TV3  22.46                              339.000    14,5%
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‘Batalla monumental’ 
s’estrena liderant  

TV3 va tenir diumenge un dia 
d’encerts. La televisió pública 
estrenava Batalla monumen-
tal, un concurs que triarà el 
monument preferit dels cata-
lans, i el concurs va tenir bona 
acollida dels espectadors: va li-
derar la seva franja horària amb 
339.000 espectadors i un 14,5% 
de quota de pantalla. Això sí, va 
perdre espectadors respecte al 

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

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Cincnatures 
Avals per ser president 
 del Barça que es poden 

comptar amb els dits d’una mà. 
@frandomenech 

Filomenal 
Optimisme malgrat patir una 

borrasca de neu. 
@jepjepus 

AlFred Rodríguez Picó 
Conegut meteoròleg  

català molt content per  
les baixes temperatures 

d’aquests dies. 
@banditcatbdn

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, 
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