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Comunicació

E
ntenc els gats que es
passen hores mirant
una paret: a vegades,

veure la tele deprimeix. I
no només quan els infor-
matius presenten males
notícies com si fossin el
pastís a la cara que rep un
còmic. Em refereixo a quan
hi ha subestimació.

Com pot ser que un pro-
grama com Redes sempre
hagi estat tan mal progra-
mat i hagi hagut de compe-
tir amb la son del telees-
pectador? Com és que en-
lloc de reubicar-lo l’han
eliminat sense remordi-
ments? Es tracta d’un cas
de subestimació total.

Aquest efecte de menys-
valoració es veu subtilment
(o no) en altres programes
com si fos la tècnica de guió
anomenada understate-
ment, utilitzada per Hit-
chcock, Tarantino i Kubrick,
en què el personatge és trac-
tat lleugerament en un en-
torn molt dramàtic (per
exemple considerar un per-
sonatge mort com un pa-

quet de tabac). La subesti-
mació pot ser una tècnica.
Què fa, si no, ¿Sabes más
que un niño de primaria?,
que qüestiona d’entrada el
concursant adult enfront
d’uns nens que ho saben tot
perquè porten incorporat un
pinganillo amb les respostes
pertinents? Què fa ¡Clever! si
no convidar hàbilment uns
concursants que demostrin
la seva ignorància en ciència
recreativa per poder, a tra-
vés d’un professor, fer peda-
gogia mediàtica? ¿No aprofi-
tava Carlos Sobera per fer
burla del convidat a Jeo-
pardy quan sumava dues
preguntes sense respondre?
Què fa Supermodelo 2007
quan li diuen a una concur-
sant “trozo de carne de
metro ochenta”? L’understa-
tement que el deixin per a la
ficció. Entenc que el gat es
passi hores mirant la paret:
no li cal ni fer zàping.

La
mirada
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Subestimar

El menyspreu es
veu subtilment (o
no) en alguns
programes

Pallassosentrenazis

El telefilm ‘El pallasso i el Führer’, basat en el text teatral ‘Uuuh’,
s’ha presentat a la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid

Maria Ortega
BARCELONA

Els actors Ferran Rañé i
Jordi Martínez es tornen a
posar el nas vermell i els
pantalons de quadres per al
telefilm El pallasso i el Füh-
rer, que dirigeix Eduard
Cortés i que s’ha estrenat
en el marc de la Setmana
Internacional de Cinema
de Valladolid. Després
d’haver-se posat en la pell
de Charlie Rivel al Teatre
Nacional de Catalunya amb
l’obra Uuuh, ara Rañé
porta a les pantalles l’actu-
ació del pallasso de Cubelles
a la festa d’aniversari del
Führer l’any 1944. Comple-
ten el repartiment del tele-
film els actors Manel Barce-
ló i Pere Arquillué, que no
van participar en la versió
teatral d’aquest text de Ge-
rard Vázquez, però que s’hi
incorporen en l’adaptació
televisiva.

Tot i haver-se rodat per a
la televisió, El pallasso i el
Führer ha participat en la
secció Punto de Encuentro
del Festival Internacional
de Cinema de Valladolid, on
ha competit pel premi que
concedeix el públic per vo-

gran pantalla: “He treballat
en sis telefilms i és el pri-
mer cop que tinc la sensa-
ció que això podria funcio-
nar al cinema”.

Segons el director, un
dels aspectes més destacats
del telefilm és la interpreta-
ció que fa Ferran Rañé de
Charlie Rivel. Una interpre-
tació que també ha elogiat la

filla del pallasso, després
d’haver vist l’obra al teatre.

“Era un mestre del
ritme, el temps i l’escena. Jo
m’he guiat pel meu record
per intentar imitar aquest
domini”, assegura Rañé,
que a El pallasso i el Führer
situa Charlie Rivel en una
estreta frontera entre l’art
i la política. ■

Els actors Ferran Rañé, Manel Barceló, Jordi Martínez i Pere Arquillué són els protagonistes d’‘El pallasso i el Führer’ ■ EFE
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tació popular. Després d’un
periple per festivals, el tele-
film es projectarà a TV3 a fi-
nals d’aquest any, i es podrà
veure a TVE pels volts del
mes de febrer.

“El text i la posada en es-
cena d’Uuuh ens van enci-
sar des del primer moment
que la vam veure al teatre.
Aconsegueix recrear el mo-

ment històric perfecte, per-
què barreja la crueltat del
nazisme amb la visió més
tendra: la dels pallassos”,
explica Cortés, que, tot i as-
segurar que, des d’un prin-
cipi, es va plantejar el pro-
jecte com una producció
destinada exclusivament a
la televisió, un cop enllestit,
li hauria agradat veure’l a la

Antonio Banderas
encapçala el
repartiment del film
d’acció ‘El guerrero
número 13’ (La Sexta)

Un àrab a
les terres
dels rossos
i el fred

Més mèdia
Televisió
Televisió de Catalunya i Bar-
celona Meeting Point signen
un acord de promoció. Tele-
visió de Catalunya (TVC) i
l’empresa BMP Barcelona
Meeting Point han signat un
acord de col·laboració per a la
promoció de les activitats del
saló firal Barcelona Meeting
Point, en l’edició d’aquest any.
L’acord preveu que els dife-
rents canals de la televisió pú-
blica catalana –TV3, el K3/33 i
el canal de notícies 3/24– de-
diquin “atenció preferent,
sempre d’acord amb les dis-
ponibilitats, als esdeveni-
ments i actes organitzats du-
rant la celebració del saló”.
Aquesta atenció preferent es
canalitzarà a través d’infor-
macions, reportatges, debats
i entrevistes, entre d’altres
gèneres periodístics.

Josep Puigbó, premiat pel
programa de 8tv ‘Amics, co-
neguts i saludats’. El perio-
dista Josep Puigbó ha estat
premiat per l’Associació Pro-
fessional Espanyola d’Infor-
madors de Premsa, Ràdio i Te-
levisió (APEI) pel programa
Amics, coneguts i saludats,
que dirigeix i condueix a 8tv. A
l’hora d’atorgar el premi a
Puigbó, l’APEI ha valorat el seu
retorn a la televisió en català i

la garantia de qualitat i presti-
gi que sempre han tingut els
seus programes.

Ràdio
Catalunya Música segueix la
gira asiàtica de l’Orquestra
de Cadaqués. Catalunya Mú-
sica farà un seguiment espe-
cial de la gira de l’Orquestra
de Cadaqués pel sud-est asià-
tic que comença demà di-
marts. La periodista Anna
Jover, del programa Blog de
nit de Catalunya Música,
acompanyarà l’orquestra en
els primers concerts que
dugui a terme la formació i
n’informarà des del lloc de la
realització. Entre el 6 i el 20
de novembre, l’Orquestra de
Cadaqués actuarà a Singapur,
Brunei, Seül, Taipei, Kuala
Lumpur i Bangkok. A més, el
programa esmentat emetrà

Signatura de l’acord entre
TVC i BMP ■ TVC

un ampli reportatge sobre la
gira un cop la formació musi-
cal hagi tornat a Catalunya.

Periodisme
La Federació Europea de Pe-
riodistes convoca avui una
jornada de protesta. La Fede-
ració Europea de Periodistes
(FEP) ha convocat per a avui
una jornada de protesta a tot
Europa sota el lema Periodis-
me malalt: perill per a la de-

mocràcia, “davant la situació
cada vegada més precària
dels periodistes i la degrada-
ció de la seva professió, que
augmenta dia rere dia”. La Fe-
deració de Sindicats de Perio-
distes (FeSP) se suma a aques-
ta jornada de protesta i de-
nuncia que els problemes que
pateixen la informació i els
seus professionals a l’Estat es-
panyol “són fins i tot més
greus que en altres Estats eu-
ropeus, una situació que com-
porta la vulneració constant
del dret a la informació de la
ciutadania”. La FeSP conside-
ra que, a l’Estat espanyol, “els
periodistes pateixen cada ve-
gada més pressions políti-
ques; veuen com augmenta la
concentració de mitjans i com
es redueix el pluralisme infor-
matiu que necessita una soci-
etat democràtica”.

L’Orquestra de Cadaqués,
a Catalunya Música ■ ARXIU




