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33 Quim Masferrer, ahir a la nit, al teatre Casino l’Aliança del Poblenou.

TVC

A TELE 5 

‘Got talent’ 
arriba avui al 
final amb rècord 
de ‘share’ 
Tele 5 celebra aquesta nit (22.00 
hores) la final de l’edició de Got 
talent que ha aconseguit el share 
més gran de la seva història. La 
temporada que acaba avui, la 
cinquena, ha sigut la més vista 
dels últims tres anys i ha acon-
seguit el 28% de quota de panta-
lla amb joves, segons dades de 
la cadena.  Aquest èxit sense 
precedents per al talent show de 
Mediaset, ha animat a la cadena 
ha començar el càsting per a la 
sisena temporada. 

Da Republik, Chiara i el Ma-
godelucasss han sigut els úl-
tims seleccionats, que s’han afe-
git als altres artistes de discipli-
nes com la màgia, la música, la 
dansa i les acrobàcies, a més 

ACTUALITZACIÓ DE MITJANIT

‘La Marató’ supera els 
6 milions... i segueix 
3 Els diners aniran a la investigació de les malalties minoritàries

INÉS ÁLVAREZ 
BARCELONA 

L
a 28a edició de La Marató 
havia recaptat ahir mi-
nuts abans de les dotze 
de la nit 6.372.788 eu-

ros, que aniran destinats a la in-
vestigació de les malalties mi-
noritàries. Malalties que afec-
ten poques persones cadascu-
na, però que són més de 7.000. 
Tot i que no és la quantitat defi-
nitiva de la jornada, perquè el 
final de festa al teatre Casino 
l’Aliança del Poblenou tenia 
pre vist prolongar-se fins més 
enllà de dos quarts de dues de la 
matinada. 

Barcelona havia sigut l’últim 
destí de l’edició més viatgera i 
descentralitzada de la seva his -
tò ria, que ha tingut seus també 
a Olot, Tàrrega i Reus, en comp-
tes del plató de Sant Joan Despí. 
De fet, d’allà havia sortit el foras-
ter Quim Masferrer a les 9.30 ho-
res en un autocar amb què re -
cor reria 500 quilòmetres. Tot i 
que el més matiner havia sigut 

Roger Escapa, director i presen-
tador d’El suplement de Catalun-
ya Ràdio, que a les 8.00 hores, i 
des del Casino l’Aliança del Po-
blenou, havia iniciat un progra-
ma que comptaria amb testimo-
nis com el de la periodista Isabel 
Gemio, mare d’un noi malalt. 

Al seu pas per Catalunya, 
l’autocar, del qual havien pujat 
i baixat passatgers i que va ame-
nitzar la Balkan Paradise Or-
chestra, era acollit amb afecte 
per la gent. El mateix que passa-
va als diferents destins.  

La primera parada havia si-
gut al camp de futbol de la 
Unió Esportiva d’Olot, on l’es-
peraven Jordi Basté i Marta 
Bosch. Allà se celebrava un par-
tit amb famosos, entre els quals 
es trobaven el cantant Miki Mu-
ñoz,Pichi Alonso i les actrius de 
la sèrie de TV-3 Les noies de l’ho-
quei. Més tard, aquesta seu acolli-
ria altres cites esportives.  

D’allà havia sortit cap a 
Tàrrega. Al teatre Ateneu hi ha-
via Mònica Terribas i Núria Solé, 

que es van encarregar de la part 
més relacionada amb la cultura 
popular i el teatre de carrer. 
Des d’allà s’havia desplaçat a 
Reus, on Josep Cuní i Helena 
Garcia Melero se centraven més 
en la divulgació, per explicar 
els principals avenços per a 
aquestes malalties.  

I és que, malgrat l’ambient 
festiu que va marcar tota la jor-
nada, en la qual s’havia comp-
tat, entre d’altres, amb les actu-
acions de Pasión Vega, Amaral i 
Miki Muñoz, també es van suc-
ceir els testimonis d’alguns ma-
lalts i les seves famílies. Històri-
es de superació com la de Bilal 
Sousan, un noi de 22 anys, que, 

malgrat les limitacions que li 
provoca la malaltia de Mor-
quio, viatja dues hores d’anada 
i dues més de tornada per estu-
diar Econòmiques. O la d’Alba 
Parejo, la jove de 18 anys que és 
la imatge de la campanya 
d’aquesta edició, que ha après a 
acceptar el seu cos ple de pi-
gues i tumors causats per un 
nevus congènit. I la de l’exblau-
grana Roberto Dueñas, que al 
bàsquet va trobar el lloc ideal 
per al gigantisme que li produ-
ïa una acromegàlia. 

Històries totes presidides per 
l’esperança en un tractament 
més que en la cura, possible no-
més amb més recerca, objectiu 
de la recaptació que aconse-
gueixi aquesta edició de La Ma-
rató. Una de les notícies positi-
ves venia de la mà de la teràpia 
gènica. La petita Sara, de 4 anys, 
que fa tres mesos es va sotmetre 
a aquesta teràpia a París, n’és 
una exponent. Un cas excepcio-
nal que la recaptació podria aju-
dar que no ho fos tant. H 

Quim Masferrer va 
presentar  l’edició més 
descentralitzada amb 
Josep Cuní, Jordi Basté 
i Mònica Terribas 

dels escollits a les tres semifi-
nals anteriors fins a completar 
els 12: Hugo (a la foto, un nen de 
dos anys que toca el tambor i 
que es va emportar el passi d’or), 
Hermes Pompa,  Pitu (també 
passi d’or), Estrella i Leví, Triana 
La Canela, Keiichi Iwasaki, Blake 
Eduardo, Bdance Megacrew i Is-
mailah. El guanyador de l’edició, 
i dels 25.000 euros del premi en 
metàl·lic, serà escollit pel públic 
mitjançant l’aplicació gratuïta 
del programa i no pel jurat, que 
componen Risto Mejide, Edur-
ne, Dani  Rodríguez i Paz Padilla.  

Per l’escenari del programa 
han passat gairebé 3.000 artis-
tes d’allò més variat. Ho demos-
tra que la segona edició la va 
guanyar un friqui, El Tekila, 
amb el seu número esbojarrat, i 
la següent César Brandon, un 
poeta guineà. H 


