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Els bons se’n van i els altres ens quedem
✒Els últims dies ha costat diferen-
ciar Anna Lizaran de Rocío Jurado quan
els periodistes i els opinadors han core-
jat la consigna unànime anomenant-la
“la més gran” (i quan esperava sentir Co-
mo una ola, em sortien amb el Teatre
Lliure i El cercle de guix caucasià). Els
que la van conèixer i estimar, els espec-
tadors que la van aplaudir fascinats, han
de conviure amb els professionals del
populisme pirotècnic, els experts en
l’afalac i el sentimentalisme, els calcu-

ladors de l’impacte mediàtic. Dia a dia
els mitjans de comunicació ens asse-
nyalen què ens ha de commoure i, gen-
tilesa de la casa, aconsegueixen tocar-
nos l’aorta. Ets davant del televisor in-
gerint la teva sopa de sobre amb l’ale-
gria de sempre, abaixes un moment la
guàrdia i t’emocionen a traïció.

Després de la mort de Lizaran, en la
lloança es barregen el seu talent enlluer-
nador amb un catàleg complet de vir-
tuts humanes, entre elles la bonhomia

i la generositat. Fins i tot he sentit que
la seva força expressiva es deu a l’ori-
gen andalús dels seus pares, com més
d’una vegada ho he sentit també d’An-
dreu Buenafuente. Es veu que no hi pot
haver actors catalans amb una gran vis
còmica (sobre Joan Pera, l’única explica-
ció seria que els seus pares el van adop-
tar o que el van comprar a uns gitanos).

Hi ha la creença estesa que el talent
artístic ha d’anar de bracet de virtuts
humanes entre excelses i magnífiques.

Per damunt de totes, s’hi erigeix la ge-
nerositat amb tots els honors, un atri-
but que es col·loca a quasi tothom per
la via directa. Si no diem d’un difunt que
va ser molt generós, ens sembla que li
fem un tort. En els actors, se sol con-
fondre la generositat de la vida privada
amb els seus dots actorals, en el sentit
que a l’escenari ho donava tot. Això
també val per a La Maña, que algun dia
(poso la mà al càmping-gas) diran que
va ser “la més gran”.

Cau l’audiència de ‘Gran Hermano’
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‘GH’, camí del rècord d’inscrits al càsting

Telecinco estrenarà d’aquí un mes
la 14a edició de Gran Hermano, que
ja ha rebut 60.000 candidatures de
persones que hi volen participar.
La cadena ha obert una via d’ins-
cripció al càsting solidària.

ja en marxa, però alhora també tin-
drà efectes positius sobre els balan-
ços econòmics de Mediaset: els can-
didats s’inscriuen a través d’inter-
net, però per fer-ho és imprescindi-
ble un codi que es pot obtenir o bé
comprant la targeta –que, un cop
restats els 75 cèntims de la Creu Ro-
ja i altres possibles costos i impos-
tos, és una font d’ingressos impor-
tant per al grup mediàtic– o bé a tra-
vés d’un telèfon de tarifació especi-
al, que té un cost per a l’usuari
d’entre 1,2 i 1,6 euros per minut.

Catalunya al capdavant
Segons la informació facilitada per
Telecinco, Catalunya, Madrid i An-
dalusia són les tres comunitats de
l’Estat des d’on han arribat més pe-
ticions per apuntar-se al càsting
–cal tenir en compte, però, que són
els tres territoris més poblats–. Des-
taca també l’elevada presència fe-
menina, que arriba al 65%, per no-
més un 35% d’homes, i la joventut
dels candidats, que tenen majorità-
riament entre 18 i 30 anys, tot i que
la cadena assegura que hi ha aspi-
rants de fins a 65 anys.

Per inscriure’s al procés, tots els
candidats han hagut de fer arribar a
la productora Zeppelin, responsable
de l’espai, tres fotografies –una de ti-
pus carnet, una de cos sencer i una
altra acompanyats de “família,
amics o parella”– i, com a novetat, un
vídeo de presentació d’un minut en
què han d’explicar les seves motiva-
cions per participar en el concurs.

Audiència a la baixa
Però si el nombre d’interessats a en-
trar a la casa de Gran Hermano no fa
més que créixer, no es pot dir el ma-
teix del públic del programa. Les da-
des d’audiència de les últimes edici-
ons no són gens dolentes, però que-
den molt lluny dels més de vuit mi-
lions de persones que van seguir la
primera edició del concurs, ara fa 13
anys, i que li van atorgar més del
50% de quota de pantalla mitjana.
El programa va tocar fons el 2011,
amb els 2,6 milions de seguidors
que va tenir, al conjunt de l’Estat, la
dotzena edició, i l’any passat va re-
muntar lleugerament fins als 2,9
milions. D’aquests, 364.000 espec-
tadors eren catalans.e

ALBERT CASTELLVÍ ROCA

BARCELONA. Després de 13 edici-
ons, Gran Hermano encara no mos-
tra símptomes d’esgotament, si més
no pel que fa al nombre de persones
que tenen interès a participar-hi. La
14a edició del reality show per ex-
cel·lència arribarà a Telecinco a
mitjans de febrer, segons va revelar
ahir la presentadora del programa,
Mercedes Milá, i la cadena assegura
que, en un mes, gairebé 60.000 per-
sones ja han trucat per apuntar-se
al càsting per convertir-se en un
dels inquilins de la casa.

Mediaset, però, encara no en té
prou, i ha obert una via alternativa
per captar possibles futurs concur-
sants. Des d’aquest dilluns es pot
adquirir en quioscos, estancs i es-
tacions de servei una targeta rasca-
rasca amb un codi que dóna dret a
participar automàticament en el
procés de selecció i que ofereix dos
al·licients extres. D’una banda, de
les 70.000 targetes que es posaran a
la venda, n’hi ha tres que donen ac-
cés directe a la fase final del càsting,
de manera que permetran al candi-
dat saltar-se tots els passos de selec-
ció previs i el deixaran “molt a prop
de la porta de Gran Hermano”, en
paraules del productor executiu del
format, Jaime Guerra. I de l’altra,
aquesta forma d’inscripció té un
component solidari, ja que un 25%
dels 3 euros que costa adquirir la
targeta es destinarà al projecte Aho-
ra + que nunca, de la Creu Roja.

La introducció d’aquesta nova
via de participació facilitarà que es
pugui superar el rècord de 70.600
inscrits al càsting de l’edició anteri-
or, emesa la primavera de l’any pas-
sat. A més, Guerra ja ha deixat clar
que el procés de selecció continua-
rà obert de manera “permanent”
fins i tot un cop hagi començat el
programa. Això permetrà que, com
ja ha estat habitual en les últimes
edicions, hi hagi nous participants
que entrin a la casa amb el concurs

Mercedes Milá presentarà la 14a edició del ‘reality’, que arribarà a Telecinco a mitjans de febrer

PRESENTADORA VETERANA
Mercedes Milá tornarà a

posar-se al capdavant d’un
espai que ha conduït en 12 de

les 13 edicions anteriors. MEDIASET


