
Comunicació
A ‘21 días... en la piel de
un jugador’, la periodista
prova sort al bingo, el
pòquer, la ruleta i les
apostes (Cuatro, 00.00 h)

Adela Úcar
s’acosta al
món del joc
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La tele busca inspiració,
noves històries de ficció,
en el teatre. TV3 ja va
adaptar l’any passat, en
format telefilm, l’èxit tea-
tral Germanes, de Carol
López, que també es va en-
carregar de l’adaptació i el
rodatge televisiu. El mèto-
de Grönholm és un altre
dels exemples que ha pas-
sat de l’escena a la tele. Ara
s’hi ha d’afegir l’obra tea-
tral Desclassificats, del
dramaturg Pere Riera i un
dels èxits de la temporada
passada a la sala Villarroel.

TV3 ha acabat recent-
ment el rodatge de Des-
classificats, que s’ha adap-
tat en format telefilm, en
una coproducció de Televi-
sió de Catalunya i la pro-
ductora Focus, en col·la-
boració amb Animals
Films. Desclassificats
aborda el conflicte moral
de Sílvia Utgés, una de les
periodistes més impor-
tants d’un país, que té el
repte d’entrevistar el pre-
sident del govern i de plan-
tejar-li si és cert que en el
passat va tenir una relació
amb una menor. La deten-
ció, aquell mateix dia, de la

filla de la periodista, acu-
sada de tràfic de drogues, i
les pressions del secretari
del president perquè eviti
fer la controvertida pre-
gunta a canvi de l’allibera-
ment de la filla, enfonsen
l’entrevistadora en un
conflicte moral entre la se-
va integritat professional i
el seu rol de mare. El tele-
film està protagonitzat
pels mateixos actors que

la van interpretar a la Vi-
llarroel: Emma Vilarasau
(Sílvia Utgés), Abel Folk
(el secretari) i Toni Sevilla
(el president). L’autor, Pe-
re Riera, va assenyalar que
l’obra no pretén al·ludir a
cap personatge real i que
“més enllà dels referents
concrets, l’obra parla de
les debilitats humanes,
que són molt transversals
i universals”. Va afegir que

l’obra juga amb uns perso-
natges “que tenen unes
debilitats, amb la sort o la
desgràcia de tenir un cert
estatus social, i el que pre-
tenc és que sigui una histò-
ria que serveixi per refle-
xionar sobre la naturalesa
humana”. Emma Vilara-
sau va apuntar que el seu
personatge, el de la perio-
dista més influent del país,
és el d’una “dona forta, in-

cisiva i intel·ligent”, vir-
tuts que podrien coincidir
amb les de la directora de
TVC, Mònica Terribas, pe-
rò que té també “altres co-
ses que la diferencien de la
Mònica”. Abel Folk és ac-
tor i director de l’obra, jun-
tament amb Joan Ried-
weg. Quant a l’adaptació al
telefilm, tant Folk com
Riedweg van destacar que
“és complicat, sobretot re-
flectir l’entrevista des de
cinc o sis punts de vista”.
Van avançar que s’ha ro-
dat un pla seqüència de
nou minuts molt compli-
cat tècnicament. ■

TV3 i Focus han enllestit el telefilm de l’obra teatral ‘Desclassificats’,
protagonitzada per Emma Vilarasau, Abel Folk i Toni Sevilla
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Emma Vilarasau i Toni Sevilla ■ TV3

‘El mètode
Grönholm’ i
‘Germanes’ són
dos èxits teatrals
adaptats també
en telefilm

Esport 3 segueix des
d’avui la Volta Ciclista a
Catalunya 2012. El canal
esportiu de la televisió pú-
blica catalana oferirà en
directe i a partir de les
15.45 h la part final i l’arri-

bada a meta de les set eta-
pes de la 92 edició de la
Volta,  que arrenca
avui a Calella (Maresme) i
acabarà diumenge que ve
al barri de Sarrià de Barce-
lona.

L’equip del canal Es-
port 3 encarregat de les
transmissions l’integra-
ran Arcadi Alibés, l’exci-
clista Àngel Edo i Josep
Coch. El primer s’ocuparà
de la narració i el segon
dels comentaris tècnics i

les anàlisis. Tots dos seran
al plató que el canal mun-
tarà en totes les arribades.
Per la seva banda, Coch
viatjarà amb la caravana
motoritzada i farà les nar-
racions des de l’interior de
la cursa.

La Volta, que se celebra
des del 1911, també tin-
drà cobertura tant al canal
espanyol Teledeporte
–també en obert a la TDT–
com a l’europeu de paga-
ment Eurosport. ■

Esport 3 segueix la Volta a Catalunya
El canal oferirà en
directe la part final
de les set etapes i
l’arribada a la meta
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L’equip que s’ocuparà de les retransmissions: Josep
Coch, Arcadi Alibés i Àngel Edo ■ TV3

Un total de 120 candida-
tures aspiren a la trenta-
unena edició dels premis
de comunicació local de la
Diputació de Barcelona,
que tenen una dotació de
60.000 euros en els seus
sis apartats de premsa, rà-
dio, televisió, publicacions
municipals i noves tecno-
logies. Els guardons es lliu-
raran al teatre El Progrés
de Martorell el 8 de juny.
Els guardons que es lliura-
ran seran el Tasis-Torrent,
a la millor iniciativa perio-
dística o empresarial i al
treball periodístic; el Rosa-
lia Rovira, al millor progra-
ma de producció pròpia
d’una ràdio municipal; el
Miramar, al millor progra-
ma o iniciativa de produc-
ció pròpia emès per una te-
levisió local; l’Arrel, a la mi-
llor publicació municipal, i
l’Innova, per a noves tec-
nologies. També es conce-
dirà el guardó d’homenat-
ge, premi d’honor de la Di-
putació de Barcelona. ■

Redacció
BARCELONA

Martorell, la
seu dels
premis de
comunicació

El Súper 3 estrena avui
una sèrie de reportatges
d’esports, Súpers en joc,
protagonitzats per nens i
nenes de tot el territori ca-
talà, i que segueix la línia
del canal de fomentar els
bons hàbits i la lluita con-
tra el sedentarisme. Són
26 reportatges de curta
durada, en què nens i ne-
nes esportistes expliquen
la seva experiència i en
què també apareixen es-
portistes professionals.
Cada setmana se n’emetrà
un de diferent diverses ve-
gades. Els tres primers es-
tan dedicats a l’atletisme,
el windsurf i el voleibol. ■
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Reportatges
sobre nens
esportistes,
al Super 3


