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Cuatro ha estrenat Mójate, un dels programes més
absurds i buits de continguts que recordo de la
graella televisiva. S’ha venut com un concurs, però
aquesta és la primera farsa del programa. L’únic
objectiu d’aquest espai, no ens enganyem, és ense-
nyar culs, pits i torsos nus de gent que semblen
una mica pobres d’esperit. I tot amanit amb sinto-
nies tan originals com Vamos a la playa, calienta
el sol. L’espai el presenten Rafa Méndez i Marbelys
Zamora, exprofessors de l’acadèmia de Fama. Tots
dos es passegen per les platges espanyoles i ra-
cons turístics de costa parlant amb la gent i fent-
los remenar els malucs. Mentre Méndez va a la ca-
ça de la maruja de platja, li saqueja la carmanyola
i li mossega la síndria, la Marbelys assetja panxuts
a la sorra. Els convida a moure el cul amb el risc que
a més d’un avi se li descol·loqui la pròtesi del fè-
mur. Aquí fan veure que busquen candidats per al
concurs, però els participants que veurem després
no apareixen enlloc. Segona farsa de Mójate.

Arribats el moment de ballar sobre els trampo-
lins d’una piscina, la realització se centra a enqua-
drar natges, pectorals untats d’oli i pits operats. I
els presentadors van destriant un concursant de
l’altre sense que ningú voti a través de cap mèto-
de. És la tercera farsa. De fet es fa evident que tant
se’ls en dóna la rivalitat o qui guanyi. Senzillament,
tiren un perdedor a l’aigua. És l’excusa per fer un
programa per a espectadors que tinguin ganes de
bavejar davant la pantalla. És una mena de show
pseudoeròtic camuflat de programa.

I, en el súmmum de la idiotesa màxima, mentre
a Telecinco estrenaven la ficció de l’11-M, Mendes
es passejava per les platges amb una samarreta
on, amb lletres ben grosses, s’hi llegia “Yihad”.❋
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Un documental mostra la superació
d’uns ballarins amb discapacitat

El documental Emovere segueix
durant nou mesos la creació d’un
espectacle de dansa integrada que
combina ballarins amb discapaci-
tat i sense. L’estrena aquest vespre
el 33.

Emovere (una antiga paraula lla-
tina que es podria traduir com sac-
sejar les emocions) gira també al
voltant de la bellesa, segons expli-
ca Albert Planell: “Volem fer pen-
sar sobre la noció habitual de què
és bonic i què no ho és. I reivindi-
car que el cos és l’únic que tenim i
que tothom pot crear amb ell i co-
municar emocions i sentiments.
Això és una cosa que està a l’abast
de tothom, independentment de si
té el cos bonic o no”.

Deixar de ser invisibles
Un altre dels objectius del docu-
mental passa per esborrar les fron-
teres entre les persones que tenen
discapacitats i les que no. “Aquestes
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BARCELONA. La dansa sempre és
una lluita contra el propi cos i els
seus límits, per treure’n tots els re-
cursos expressius. Però per als pro-
tagonistes d’Emovere, el documen-
tal que estrena avui (22.40 h) el 33,
aquesta lluita és encara més inten-
sa, ja que tenen algun tipus de disca-
pacitat. Aquesta producció inde-
pendent, dirigida per Albert Planell,
segueix nou mesos de lluita i supe-
ració d’un grup de ballarins que des-
afien les convencions.

El fil conductor del documental
és Adolfo Colmenares, veneçolà
d’origen i ballarí professional, que
veu com la seva carrera es veu seve-
rament amenaçada per una retini-
tis que li ha provocat una ceguesa
gairebé total. El seu amic Jordi Cor-
tés li proposa que participi en el seu
pròxim espectacle, Vitrioli (que aca-
baria estrenant-se l’any passat al
festival Temporada Alta). Colmena-
res accepta i posa l’acció en marxa:
cal completar primer el càsting.

El documental segueix també al-
tres persones que volen expressar-
se a través de la dansa tot i tenir se-
veres limitacions. És el cas del Fran-
cesc, a qui una pòlio va deixar amb
la mobilitat molt reduïda. O la Míri-
am, que pateix una malaltia degene-
rativa. O el Pierre, d’origen senega-
lès, a qui un virus a la sang va deixar
sense una cama. No tots podran fi-
nalment superar el càsting, però el
més important és l’actitud que hau-
ran demostrat.

‘Emovere’ reivindica que tothom pot ser creatiu i expressiu

mediagossip

Òmnium Cultural presenta, amb motiu
del seus 50 anys, tres espots dirigits per
l’actor i director Joel Joan amb la col·la-
boració tècnica de l’Escac, l’Escola Su-
perior de Cinema i Audiovisuals de Ca-
talunya. Els vídeos, que difondrà en pri-
mícia l’ARA a la seva web, se centren en
l’ús social del català, l’oficialitat del ca-
talà com a llengua única, la manifesta-
ció del 10 de juliol i la necessitat de po-
tenciar la cultura popular.
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Joel Joan dirigeix per a Òmnium

El diari News of the World no es va limi-
tar a punxar les bústies de veu de les
celebrities, sinó que també va violentar
els missatges del telèfon de Milly Dow-
ler, una noia de tretze anys assassina-
da el 2002 al Regne Unit. Aquestes es-
coltes haurien comportat que s’esbor-
ressin els missatges i que hi hagués tra-
ves en la investigació. L’opinió pública
ha reaccionat amb força contra aques-
ta pràctica i s’ha desfermat un boicot
contra el diari sensacionalista, propie-
tat de News Corp, el grup de Rupert
Murdoch. Una de les primeres compa-
nyies a significar-se ha estat l’energè-
tica NPower, que ha assegurat que re-
visarà la seva política de publicitat al di-
ari. Grups d’internautes han muntat pà-
gines per pressionar anunciants com
WH Smith, EasyJet, Co-op i Renault.
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Boicot al ‘News of the World’

“Jo m’acomiado del @poloniatv3, però el
programa torna al setembre. Jo hi aju-
daré rere les càmeres. Espero que ara
quedi clar!”, va piular ahir al seu Twitter
Toni Soler, director de Polònia. Quan
torni després de les vacances Toni So-
ler ja no serà davant de les càmeres com
era habitual fins ara, però continuarà a
la direcció del popular programa de sà-
tira política, que demà emet el seu últim
capítol de la temporada.

03
Toni Soler diu adéu a ‘Polònia’

La capacitat d’expressió d’un cos està al marge de la seva bellesa,
defensen els autors d’Emovere.

persones ens han confrontat amb
les nostres limitacions. T’adones
que tots, d’alguna manera, som dis-
capacitats i que el més important és
que el seu dia a dia, que certament
és difícil, passa també per reivindi-
car-se i deixar de ser invisibles da-
vant la resta de la societat. En
aquest sentit, no volíem fer un do-
cumental trist, sinó ple de vida, que
mostrés l’esperit de superació de
tots”, explica Planell.

En el documental es mostren
també els tallers especialitzats que
el ballarí Adam Benjamin està du-
ent a terme amb persones discapa-
citades. Els seus seminaris de dansa
integrada s’han celebrat arreu del
món. ❋


