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Nou domini aclaparador de TV3 en
divendres: no només va col·locar sis
programes als més vistos del ràn-
quing –tres dels quals, els TN– sinó
que també va ser la cadena més se-
guida en el conjunt del dia (honor
que sovint es disputa els divendres
amb Telecinco, que batalla amb un
Sálvame maratonià). El film Troia
va funcionar, tot i que per sota dels
registres habituals de la pel·lícula
dels divendres. I La Riera segueix
sent el culebró preferit dels cata-
lans, tot i que l’opció de La 1, Amar
en tiempos revueltos, també obté
bons resultats i últimament acostu-
ma a aparèixer entre els deu espais
més populars. Antena 3 només treu
el cap amb Carlos Sobera i el seu
concurs milionari (en la seva versió
protagonitzada per famosos).

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Telenotícies migdia
TV3 14.30 689.000 30,9%

02 Telenotícies vespre
TV3 21.00 563.000 20,6%

03 Zona zàping
TV3 21.58 556.000 18,2%

04 La Riera
TV3 15.49 477.000 21,3%

05 Telenotícies comarques
TV3 14.00 469.000 23,1%

06 Troia
TV3 22.24 399.000 15,5%

07 Atrapa un millón: diario/famosos
ANTENA 3 19.56 388.000 18,8%

08 La hora de José Mota
LA 1 22.18 358.000 11,4%

09 Sálvame diario
TELECINCO 15.59 348.000 19,5%

10 Amar en tiempos revueltos
LA 1 16.16 341.000 16,3%

01 Cistella de Rudy Fz. 1.047

02 Simoncelli cau de la llitera 759

03 Michel Teló - Ai se eu te... 746

04 David Calvo i cub de Rubik 566

05 Accident de Simoncelli 484

06 Homenatge a Simoncelli 429

07 Accident Simoncelli Malàisia 330

08 Accident Simoncelli Sepang 326

09 Accident Simoncelli 281

10 Accident Simoncelli 240
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Els tres ‘Telenotícies’,
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Programes més vistos a Catalunya
Divendres, 28 d’octubre

Canals més vistos a Catalunya
Divendres, 28 d’octubre

Vídeos de YouTube més vistos
aquesta setmana a l’Estat

Ramon Gener
PRESENTADOR D’‘ÒPERA EN TEXANS’

“Al meu armari només
hi tinc texans”

Òpera “Quan descobreixes la teva òpera, fas clic i has canviat per sempre” Elogis “Estic
encantadíssim amb el ‘feedback’ de la gent. És el millor del programa”

ALBERT CASTELLVÍ ROCA

Des de l’estrena, el 2 d’octubre, Òpe-
ra en texans (avui, a les 22.30 h, al
33) no ha rebut més que elogis, es-
pecialment per la capacitat del pre-
sentador, Ramon Gener, de trans-
metre cada diumenge la seva passió
per l’òpera i de parlar-ne amb un to
planer i comprensible.

Vostè hi va amb texans, a l’òpera?
Evidentment! Sempre! De fet, al
meu armari només hi tinc texans!

I no és un problema anar-hi així?
Hi ha alguns teatres que són més eli-
tistes, però l’important no és com
vas vestit. No dic que hi hagis d’anar
en banyador i xancletes, però tam-
poc no aniries en banyador i xancle-
tes al TNC o al CaixaForum! L’im-
portant és que hi vagis informat i a
gaudir-ne.

Llavors, ¿per què dóna aquesta
imatge d’espectacle elitista,l’òpera?
Hi ha el prejudici que és per a uns
quants, que hi ha una barrera. No ho
he entès mai. A mi m’agradaria que
tothom hi anés com va a veure El
mètode Grönholm, a passar una bo-
na estona i a disfrutar. I que et faci
pensar. N’hi ha de més serioses, com
Salomé, que té un subjecte artístic
molt més profund i filosòfic, però
n’hi ha d’altres, com El barber de Se-
villa, que és simplement un vodevil
en forma d’òpera. És com Pel davant
i pel darrere, però amb música de
Rossini, exactament el mateix. Vés-
hi, passa-hi una bona estona, i ja es-
tà. I si necessites una mica de prepa-
ració, no et preocupis, que per això
hi ha l’Òpera en texans, que et prepa-
ra una mica, t’hi passa el ribot. Com
deia Cruyff: “Sortiu i disfruteu!”

Quin és l’objectiu del programa?
L’única pretensió que té és intentar
transmetre la passió que jo tinc per
la música en general. Parlem d’òpe-
ra, però podríem parlar de qualsevol
altra cosa.

Hi ha moltes òperes. Com les trieu?
Intentem obrir el ventall. Si et que-
des al repertori romàntic, que és el
que més agrada a tothom, sempre
acabes anant al mateix lloc. Per això
parlem una mica de tot, perquè a un
li agradarà més l’òpera alemanya i
a l’altre la italiana. Jo no combrego
amb la idea que s’ha de començar
per una òpera o una altra: tothom té
la seva a punt per descobrir-la. A
partir d’aquest moment, fas clic i
has canviat per sempre.

Al programa, presenta i prou?
Sóc el presentador, però també sóc
el que sap de què va. Per exemple,
divendres vam començar a preparar
el pròxim programa. Vaig reunir tot
l’equip i els vaig fer una conferèn-
cia sobre Beethoven. A partir d’aquí
es munta el guió. Estic una mica al
darrere de tot, i potser això és el que
respira el programa: hi ha un tio allà
parlant, però és el tio que hi entén.

Però no només parla. També és una
mica showman!
Sí, però no és ni buscat ni no buscat.
Quan estic fent una conferència al
Liceu també sóc així. És la meva ma-
nera de ser: ho explico com em surt.
Potser a vegades embafa una mica,
fins i tot, però em surt així.

Si sent tanta passió per l’òpera,
¿per què no canta?
Vaig començar fent carrera com a
baríton, però em vaig adonar que no
seria Messi. Si ets futbolista, vols ju-
gar al Barça, i si et quedes al Rayo
Vallecano, fot una mica. ¿M’hauria
guanyat la vida cantant? Sí, però no
vaig aconseguir el que volia. Tot i ai-
xí, jo he estat a dins, conec a tothom
i això es veu al programa: tens un tio
que és un insider. Ho has viscut, has
estat a dins i saps que quan diuen
“d’aquí deu minuts, a l’escenari” els
lavabos estan plens perquè tothom
està amb mal de ventre.

Sembla que el programa agrada.
Quina sensació teniu?
Del tema audiències no en tinc ni
idea, però diuen que anem molt
bé, que ens mira fins i tot més gent
de la que ens pensàvem que ens
havia de mirar. Doncs perfecte. El
que és realment fantàstic, i estic
encantadíssim de la vida, és la re-
acció de la gent, els tuits i missat-
ges de Facebook que m’envien, el
feedback.

No és fàcil, perquè parlen de mú-
sica i molta de la gent que veu el
programa no en deu saber gaire.
Xavier Morral, el director, té una
obsessió. Quan dic “aquí hi ha un
la bemoll”, salta: “Això no ho po-
dem dir!” Sempre diu: “Mentre
jo sigui el director, aquí no es
veurà ni una partitura!” Però ex-
plicar la música és més fàcil del
que sembla, perquè són sensaci-
ons. En lloc de parlar-ne des
d’un punt de vista tècnic ho fem
des del semàntic, és a dir, què vol
dir i com fa sentir la música que
escoltem, no per què és com és
tècnicament.

Hi haurà segona temporada, oi?
Sí, tot i que la gent no notarà la di-
ferència, perquè s’acabarà la pri-
mera i la setmana següent ja es
començaran a emetre els nous
capítols.e

ENTREVISTA

Ramon Gener apropa l’òpera a tots els públics amb Òpera en texans, al 33. FRANCESC FÀBREGAS

Vodevil
«‘El barber de
Sevilla’ és ‘Pel
davant i pel
darrere’ amb
música de
Rossini»

Baríton
«Vaig deixar
de cantar en
veure que no
seria Messi i
que hauria de
jugar al Rayo»


