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DOCUMENTAL

Bin Laden, 
a National 
Geographic
El canal de pagament National 
Geographic TV analitza avui 
(22.35 hores) l’operació de cap-
tura del terrorista més famós a 
Los últimos días de Osama Bin Laden, 
documental realitzat pel presti-
giós periodista Peter Bergen. El 
programa inclou el testimoni del 
director de la CIA, David Petra-
eus, que assegura que va ser l’úni-
ca persona a la seu de l’OTAN a 
l’Afganistan que va tenir coneixe-
ment de l’operació secreta que va 
acabar amb Bin Laden. H 

NACIONALISME A TV

L’Azerbaidjan 
veta les sèries 
estrangeres
L’Azerbaidjan va estrenar ahir 
la prohibició d’emetre serials de 
producció estrangera a les televi-
sions del país. El Consell de Tele-
visió Nacional (CTN) va aprovar el 
22 de desembre passat aquest ve-
to, que va entrar ahir en vigor al 
país on, s’ha de recordar, se cele-
brarà el 26 de maig vinent el Fes-
tival d’Eurovisió. El director de la 
CTN va justificar la mesura en la 
necessitat de «defensar el produc-
tor nacional» i cuidar «l’educació 
espiritual dels joves». H

HUMOR BRITÀNIC

3XL estrena la 
transgressora 
‘Shameless’ 
El canal juvenil català 3XL estre-
na avui Shameless (22.20), corrosi-
va comèdia dramàtica sobre els 
Gallagher, una família desestruc-
turada de Manchester: el pare és 
un alcohòlic a l’atur i els seus sis 
fills sobreviuen com poden, des-
prés de fugir la seva mare amb 
una altra dona. Creada per Paul 
Abbott (Coronation Street), Shame-
less ha estat guardonada a la Gran 
Bretanya amb el prestigiós premi 
BAFTA, i ja té una exitosa versió 
en la televisió dels EUA. H

RTVE afirma que va tallar els 
Max per passar-se de temps
3La 2 disposava només de dues hores per emetre la gala dels premis teatrals

EL PERIÓDICO
MADRID 

E
ls responsables de RTVE, 
corporació que segueix 
sense un cap visible, es van 
haver de defensar ahir de 

les crítiques de molts internautes, 
que van acusar la televisió pública  
de «censurar» l’entrega dels premis 
Max de teatre. Segons la seva opinió, 
durant la retransmissió de la gala,  
La 2 va tallar alguns dels discursos 
més combatius contra la precària si-
tuació que viu la cultura a Espanya. 
Fonts de RTVE van negar tal censu-
ra i van explicar que el motiu de ta-
llar la gala tenia una sola explicació: 
el temps.
 Els premis Max es van entregar 
al Circo Price de Madrid durant una 
gala que va començar a les 21.00 ho-
res. TVE va oferir a La 2 l’entrega, pe-
rò no en directe, sinó en fals direc-
te (amb una hora de retard). La gala, 
la real, va durar més de dues hores i 
mitja. L’espai televisiu, en canvi, no 
es podia allargar més de dues hores, 
perquè a les 0.00 havia de començar 
La 2 noticias. Fonts de la corporació 
van explicar que «no hi va haver cap 
més remei que tallar». El tall es va 
practicar cap al final de la gala. Els 
discursos que van ser emesos par-
cialment van ser els d’Alfredo San-
zol (millor autor teatral en castellà 
per Días estupendos), Salvador Sunyer 
(Max noves tendències per Tempo-
rada Alta Festival Tardor Catalunya 
Girona /Salt) i José Sanchis Sinister-
ra, responsable del Nuevo Teatro 

Fronterizo, que es va emportar el 
premi de la crítica.
 Abans que RTVE llancés les seves 
explicacions, molts usuaris de les xar-
xes socials, així com l’actor Juan Die-
go Botto i el director Montxo Armen-
dáriz, van criticar la «censura» de la te-
le estatal arran d’ un comentari en un 
bloc del diari El País. L’enrenou que es 
va organitzar a Twitter va portar els 
responsables de La 2 a anunciar que a 
la web de la corporació estaria dispo-

nible entre la tarda i la nit d’ahir el ví-
deo complet de la gala.

VEUS CRÍTIQUES / Durant l’entrega de 
premis, hi va haver veus molt críti-
ques contra la precària salut de la 
cultura que sí que es van veure en 
la gala de televisió. Per exemple, Ai-
tor Tejada, responsable de Kamika-
ze Producciones (Veraneantes, una de 
les obres que més premis va obtenir), 
va deixar clar que els ajuntaments 

comencen a pagar, però que els pro-
fessionals no se n’haurien de refiar. 
«Un país sense cultura ni educació 
és un país sense identitat», va asse-
gurar. No obstant, l’habitualment 
combatiu Miguel del Arco, director i 
autor de Veraneantes, va optar aques-
ta vegada per estar més tranquil que 
en anteriors ocasions i es va limitar 
a assegurar que si Veraneantes no vi-
atja més per Espanya és per falta de 
contractació. H

pOLèMICA A LA CORpORACIó

33 Els premiats en la gala dels Max, dilluns a la nit, al Circo Price de Madrid.

JOSÉ LUIS ROCA

Un dirigent d’Unió, nou  
director de Catalunya Ràdio
3Fèlix Riera és membre del Comitè de Govern del partit català

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

A penes una setmana després de fer-
se públic el nom del nou director 
de TV-3 (Eugeni Sallent), ahir es va 
confirmar que l’editor i productor 
Fèlix Riera serà el màxim responsa-
ble de Catalunya Ràdio, segons ha 
comunicat la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) als 
partits polítics representats. Riera, 
que actualment és membre del Co-
mitè de Govern d’Unió Democràti-
ca de Catalunya (UDC), substitueix 

Ramon Mateu, periodista que diri-
gia les Emissores de la Generalitat 
des de l’any 2009. Mateu seguirà a la 
CCMA en un càrrec directiu encara 
per definir.
 Fins ara, Riera (Barcelona, 1964) 
estava al capdavant de l’Institut Ca-
talà d’Indústries Culturals, càrrec 
al qual va accedir el mes de gener 
passat. Encara que no té cap expe-
riència directa en la gestió d’una 
empresa radiofònica, Riera ha tre-
ballat en el món audiovisual: va ser 
responsable de la productora cata-

RELLEU EN ELS MITjANS púBLICS

lana Octubre Produccions i és soci 
fundador d’Optima TV. També va 
ser membre del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya (CAC), en repre-
sentació de CiU, i membre del con-
sell assessor de la CCMA en la darre-
ra legislatura.
 A més, és  fundador del Col·legi de 
l’Audiovisual de Catalunya i ha pro-
duït pel·lícules com Tot verí i El far, i 
sèries de televisió per a TVE i TV-3, 
entre les quals destaquen Homenots, 
Cròniques de la veritat oculta, Être Dieu i 
Mediterrània,  entre d’altres.
 En la seva etapa al CAC, va ser acu-
sat pel realitzador Xavier Juncosa de 
manipular un documental d’Octu-
bre Produccions per a TV-3, Gaudí, 
l’arquitecte de la natura (2002), però la 
denúncia va ser rebutjada pel CAC, 
que presidia Francesc Codina (CiU).
 En la seva faceta com a editor, 
Fèlix Riera ha estat director editori-
al de Grup 62 i de La Esfera de los Li-
bros, i és fundador del diari on line 
elsingulardigital.cat.  H33 Fèlix Riera.


