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Catalunya Divendres, 4 de maig
PROGRAMA TV AUDIÈNCIA %

1. Caiga quién caiga TELE 5 632.000 22,6

2. El cor de la ciutat TV3 536.000 28,3

3. Noticias 2 ANTENA 3 529.000 22,5

Estat espanyol
PROGRAMA TV AUDIÈNCIA %

1. Yo soy Bea TELE 5 3.953.000 37,6

2. Aquí hay tomate TELE 5 3.244.000 26,2

3. Caiga quién caiga TELE 5 3.036.000 20,3

Catalunya Dissabte, 5 de maig
PROGRAMA TV AUDIÈNCIA %

1. Cine: Los ángeles de Charlie ANTENA 3 524.000 20,0

2. Los Simpson (14.29h) ANTENA 3 424.000 23,7

3. Telenotícies migdia TV3 421.000 22,3

Estat espanyol
PROGRAMA TV AUDIÈNCIA %

1. Los Simpson (14.29h) ANTENA 3 3.082.000 29,2

2. Telediario 1 TVE-1 3.058.000 24,6

3. Noticias 1 ANTENA 3 2.920.000 23,6

Catalunya Diumenge, 6 de maig
PROGRAMA TV AUDIÈNCIA %

1. Cine: ¿Bailamos? TVE-1 637.000 23,1

2. Dutifri TELE 5 562.000 19,1

3. Cine: Atrapame si puedes TELE 5 535.000 31,0

Estat espanyol
PROGRAMA TV AUDIÈNCIA %

1. Cine: ¿Bailamos? TVE-1 3.694.000 22,2

2. La que se avecina TELE 5 3.061.000 19,4

3. Dutifri TELE 5 3.005.000 18,4
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RÀNQUING D’AUDIÈNCIA

L’Asociación para la De-
fensa de la Nación Espa-
ñola –que es va constituir
el 25 de gener del 2006,
cinc dies després de
l’emissió del programa– i
un espectador a títol parti-
cular van interposar l’any
passat dues querelles con-
tra Rubianes ja que consi-
deraven que l’humorista
havia comès un delicte de
«provocació i incitació a
l’odi» i un d’«injúries
greus», respectivament,
quan en una entrevista
promocional del seu es-
pectacle Lorca eran todos
va contestar una pregunta
d’Om sobre la unitat d’Es-
panya amb declaracions
com ara: «Que es fiquin
Espanya pel puto cul a
veure si els explota a dins i
els queden els ous penjant
del campanar.» L’associa-
ció, a més, va demandar
Albert Om com a «coope-
rador necessari». Un any
després, el gener passat, la
fiscalia es va afegir a la
querella i va reclamar una
multa de 21.900 euros per
a l’actor per un delicte
d’«ultratge a Espanya» i
l’arxivament del procedi-
ment contra Om.

Argumentacions
Ara la jutgessa ha conclòs
que «no hi ha indicis racio-
nals de criminalitat contra
l’acusat» i rebat una a una
les acusacions de cadascu-
na de les parts acusatòries,
a les quals imposa els cos-

tos del procés perquè «han
exercit accions de manera
abusiva i maliciosa amb
absoluta ignorància dels
principis de subsidiarietat,
fragmentarietat i última
ràtio que informen la juris-
dicció penal».

D’una banda, la jutges-
sa argumenta que «no es
pot qualificar de provoca-
ció una manifestació oral
d’escassos 30 segons, ab-
solutament espontània i
que, en el seu contingut i
context, forma part de la
pròpia idiosincràsia de
l’emissor». En aquest sen-
tit, recorda que la mateixa
acusació es refereix a la

«notòria fama de bufó» de
Rubianes i que «en els
seus 22 minuts d’estada al
plató es poden comptabi-
litzar fins a 36 exabrup-
tes». D’altra banda, afirma
que «no hi ha ofensa ni ul-
tratge a Espanya perquè no
hi ha, en les paraules de
Rubianes, cap referència a
aquesta com a nació» sinó
a «una concepció d’Espa-
nya diferent de la demo-
cràtica i constitucional,
que tenen determinats
grups d’individus», com
han explicat reiteradament
tant Rubianes com Om. La
jutgessa també considera
que no hi va haver ànim

d’ofendre sinó que «l’ac-
tor va fer un exercici dels
seus drets a la llibertat
d’expressió i d’ideologia»
i que no es va al·ludir de
forma expressa «cap espa-
nyol, ni en concret ni en
abstracte, ni tampoc cap
grup d’espanyols, ni en
concret ni en abstracte».

En l’acta de la jutgessa,
contra la qual es pot impo-
sar recurs d’apel·lació du-
rant cinc dies, també
s’afirma que Albert Om
 «ni va aplaudir ni va cen-
surar la intervenció del seu
convidat» i que va tenir
una conducta «professio-
nalment irreprotxable».

Dictamina que l’actor no va voler ofendre «Espanya com a nació»

La jutgessa arxiva la causa contra
Rubianes per «ultratge a Espanya» i
la qualifica d’«abusiva i maliciosa»

� La titular del jutjat d’instrucció nú-
mero 5 de Sant Feliu de Llobregat ha
denegat obrir el judici oral i ha decre-
tat el sobreseïment de la causa contra

Rubianes va tornar a El club el gener passat amb motiu de l’edició 100 del programa. / TVC

L. ARTIGAS Pepe Rubianes i Albert Om per les de-
claracions de l’humorista sobre la
unitat d’Espanya el 20 de gener del
2006 a El club de TV3. La jutgessa
afirma que Rubianes no va voler ofen-

dre «Espanya com a nació» i Om va
ser «professionalment irreprotxa-
ble», i condemna els querellants a pa-
gar els costos per haver «exercit ac-
cions de forma abusiva i maliciosa».

es de Michael Palin fins a
Mikimoto, el programa de
viatges d’autor té la seva

gràcia, i no tant perquè els protago-
nistes siguin els viatgers medià-
tics. L’èxit rau en les persones que
l’equip de producció sap localitzar
en la volta al món televisada en ca-
pítols. La resta és subvencionar
unes vacances al famós. A Sardà li
ha sortit un programa de viatges,
Dutifri, més pròxim a l’espectacle
de Crónicas marcianas tot i que
manté el relat amb la veu en off,
que atorga un cert aire de diari

D

d’aventures. Brasil dóna per mun-
tar el xou, i més si Loles León fa el
que sempre fa, vestida com si fos al
Molino. I si es convida el Dioni
perquè recreï quatre escenes de la

vida de lladre milionari amb dues
mulates en un jacuzzi i una limusi-
na. Moments amb el segell de Cró-
nicas de les vacances que lastmi-
nute.com paga a Sardà. Durant la
conversa amb Raimundo, l’indíge-
na d’accent mexicà, Sardà manté
la mateixa actitud que quan con-
versava amb l’ermità al plató. Però
el protagonista del relat és sempre
ell, quan balla disfressat de plomes
pels turistes. Era com ser a Port
Aventura. Dutifri és irregular per-
què remunta quan deixa de fer el
circ i s’interessa per les faveles,

Les vacances de Sardà

zàping | GEMMA BUSQUETS

� Cuatro llança aquesta
nit la sèrie policial Cuenta
atrás (23.10h), la seva
gran aposta de ficció de la
temporada i amb la qual
dóna per oberta «una nova
etapa» en què la cadena té
com a objectiu situar-se en
un 10% d’audiència mitja-
na. L’aposta per la sèrie,
que té com a referents les
ficcions nord-americanes
d’acció, s’evidencia en el
fet que s’estrena just des-
prés de House, el producte
de més èxit de la cadena.

Cuenta atrás, protago-
nitzada per Dani Martín, el
líder d’El Canto del Loco,

té com a senya d’identitat
la urgència, ja que narra
les històries d’una unitat
de la policia judicial que
s’enfronta a delictes que
tenen un temps límit de re-
solució. Cada capítol ar-
ranca amb una escena
d’alta tensió que queda en
suspens fins al final, ja que
primer es reconstrueixen
amb flashbacks les hores
anteriors a aquell moment
per mostrar com s’hi ha ar-
ribat i després hi ha la reso-
lució de la situació. Com-
pleten el repartiment, José
Ángel Egido, Bárbara
Lennie, Álex González i
Teresa Hurtado de Ory.

Cuatro estrena l’ambiciosa
sèrie policial «Cuenta atrás»
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Els protagonistes de la sèrie. / CUATRO


