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Viseras explica la
denúncia aCarballo
a ‘InformeRobinson’

wL’exgimnasta olímpica Gloria
Viseras relata per primera vega-
da els motius de la denúncia
contra l’exseleccionador espa-
nyol de gimnàstica artística Je-
sús Carballo, a Informe Robin-
son (Canal+1, 22.30 h). Carballo
va ser apartat del càrrec al ge-
ner després que fos denunciat
per uns presumptes abusos sexu-
als comesos fa més de trenta
anys. El jutjat d’instrucció va
sobreseure provisionalment el
cas en entendre que l’eventual
delicte ha prescrit. / Redacció

CANAL+

wLa 1 de TVE estrena aquesta
nit (23.20 h) Viaje al centro de
la tele, un programa de produc-
ció pròpia dirigit per Pedro
Santos que descobrirà l’abans
i el després de les cares més
conegudes de la televisió. En-
tre els temes que tractaran els
nou capítols que componen el
programa, hi figuren la cançó
de l’estiu, el fenomen dels con-
cursos, les anècdotes gastronò-
miques, el món de l’espectacle
i les modes. Sota el títol de Yo
no soy este, el primer dels pro-
grames viatja a l’abans i el des-
prés de cares conegudes, per
exemple de cantants, esportis-
tes, actors o toreros, als quals
el pas del temps ha fet dife-
rents davant del mirall. El di-
buixant Forges ha creat il·lus-
tracions per a aquest joc de
memòria de La 1. / Redacció

7 de juliol. En milers de persones L’arribada de la Carla

Gloria Viseras

EspanyaCatalunya

wLa presentadora de TVE Mari-
ló Montero ha tornat a encen-
dre una polèmica en comparar
una caiguda d’un grup de mos-
sos a Pamplona amb l’allau del
Madrid Arena. Després del
primer encierro dels Sanfermi-
nes, diumenge, va comentar
sobre una aglomeració de corre-
dors al carrer de l’Estafeta de
Pamplona: “M’ha recordat un
dels pitjors moments que he
viscut a Madrid, al Madrid Are-
na, i aquí hi ha hagut molt de
perill”. / Redacció

Les audiències

Fórmula 1 4.214

Los pitufos 2.889

El secreto de... 2.074

Inestable 1.950

Fórmula 1 526

TN vespre 465

30 minuts 389

Fórmula 1 373

Un documental que posa
en evidència la situació
de moltes mares adoles-
cents que crien els fills
nounats als carrers de
Managua (Nicaragua).
L’arribada de la Carla
(TV3, 23.35 h).

MITJANS

MarilóMontero
comparaun ‘encierro’
ambelMadridArena

FRANCESC BRACERO
Barcelona

De moment, el 3D no qualla.
Amb l’arribada de la pel·lícula
Avatar (2009) semblava que
l’emissió tridimensional era el
futurmés immediat de la televi-
sió, però les primeres cadenes
que van apostar per aquesta op-
ció més decididament han re-
duït les expectatives. Ahir va
ser la BBC la que va anunciar
que cessa de manera indefinida
les emissions 3D en obert.
La BBC va explicar que aban-

dona demoment el format este-
reoscòpic per “la falta de gana”
d’aquesta tecnologia per part
del públic. El tancament de les
emissions en 3D de la cadena
britànica serà a final d’aquest
any, després que les proves no
hagin captat gaire interès.
L’últim gran esdeveniment

que la BBC ha emès en 3D ha
estat el torneig de tennis de
Wimbledon, el primer que un
britànic guanya en 77 anys. Les

xifres han estat mínimes. La ca-
dena britànica estima que al
RegneUnit hi ha al voltant d’un
milió i mig d’aparells que tenen
la capacitat de visualitzar les
emissions tridimensionals.
Durant la cerimònia d’obertu-

ra dels Jocs Olímpics, l’agost
passat a Londres, només es van
connectar a aquesta modalitat
la meitat de les pantalles dispo-
nibles. Encara pitjor: el discurs
nadalenc de la reina Isabel no-
més va ser vist pel 5% dels po-
tencials espectadors del 3D.

El cap del projecte 3D de la
BBC, Kim Shillinglaw, va expli-
car ahir en una entrevista al por-
tal Radio Times que “veure 3D
a casa és una experiència una
mica enutjosa”. “Abans d’encen-
dre la tele, has de buscar les ulle-
res –va argumentar–. Quan la
gent va al cimena generalment
només fa una cosa, però quan
mira la televisió es concentra
d’una altra manera”.
Ara, la BBC esperarà a veure

què passa amb l’adopció del 3D
quan s’hagi acabat la recessió

econòmica abans de prendre
una decisió definitiva. El movi-
ment de la BBC és gairebé pa-
ral·lel al de la cadena esportiva
nord-americana ESPN, que
emet en 3D des del 2010 i el
mes passat va anunciar que a fi-
nals d’aquest any retira aquest
format. Elsmotius: els baixos re-
sultats de públic (noha donat xi-
fres) i la falta d’expectatives de
creixement. Entre les emissi-
ons estrella de l’ESPN hi va ha-

ver el Mundial de futbol de
Sud-àfrica que va guanyar Espa-
nya el 2010. El pròximMundial
del Brasil podria quedar-se sen-
se emissions en 3D.
Tot i que ja es comercialitza

algunmodel de televisor 3D sen-
se ulleres (Toshiba), el preu
(8.000 euros) per a una tecnolo-
gia tan incipient el converteix
en un article de luxe. La popula-
rització de la visió estereoscòpi-
ca a casa haurà d’esperar fins
que hi hagi una tecnologia i uns
mercats més madurs.c

N
o és cap novetat que la
televisió es renova al ritme
d’altres mitjans expressius.
Però aquesta renovació se

sol produir en el seu propi terreny,
quan crea nous formats sorgits del con-
tacte amb altres àmbits de la cultura o
de l’espectacle. L’extraordinari és el
que ha passat aquest últim cap de set-
mana a Barcelona, on la renovació tele-
visiva es produïa des dels escenaris
mateixos d’una obra teatral.
Es tracta de la peça Tragèdies roma-

nes presentada al Teatre Lliure, de la
companyia holandesa dirigida per Ivo
van Hove, un espectacle que encadena
durant sis hores les tres tragèdies de
Shakespeare sobre la lluita pel poder
a Roma: Coriolà, Juli Cèsar i Antoni i
Cleòpatra. Doncs bé, el que succeeix
en aquesta obra única és que els actors
es mouen amunt i avall de l’ampli

escenari gairebé sempre seguits per
una o diverses càmeres que ofereixen
la imatge al públic que fluctua per dife-
rents llocs, al pati de butaques, a l’exte-
rior de la sala o al damunt mateix de
l’escenari.
Veient la sensació que produeix

l’anar i venir dels actors per aquestes
pantalles, t’adones de l’immens capital
expressiu que té retransmetre en direc-
te els grans moments teatrals. Els ac-
tors són allà, al costat, i en veure’ls
alhora en pantalla t’adones de la seva
mutació, de com la pantalla fusiona
l’actor amb el personatge, establint
una fluïdesa entre el drama original
i el contemporani, esborrant totes les
fronteres.
Aquesta obra proposa l’actualització

dels drames de Shakespeare a la nostra
sensibilitat. No és l’únic que ho prova.
Però en aquest cas ho fa utilitzant esce-

naris propis de la televisió: un plató,
un debat polític, la lectura de notícies
d’un diari televisat o les imatges d’actu-
alitat que van puntuant els moments
de conspiració, guerra i assassinat. Per
tant, la televisió és allà en dues formes
principals: com a referent comunicatiu
actual i com a mitjancer de l’acció per
mitjà de les pantalles. L’efecte més
rellevant d’aquesta relació es produeix
en el moment que personatges com
Coriolà, Cèsar, Cassi, Brutus o Marc
Antoni moren, assassinats o per suïci-
di. Un pla zenital ens mostra cadascun
d’aquests cossos deformats, aixafats
contra el terra, de la mateixa manera
que solem veure els cossos torturats
dels assassinats polítics o de bandes
violentes. És per mitjà d’imatge trans-
mesa per una pantalla que entenem
que la lluita pel poder és sempre vio-
lenta i mortal.

No us ho perdeu

Seu de la BBC Television a Londres

La 1 comparapresent
i passat a ‘Viaje al
centrode la tele’

Recomanat

Els responsables
de la cadena pública
creuen que veure
televisió en tres
dimensions és molest

Jordi Balló

Sense ficció
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Fa 25 anys del Tour de
França que va guanyar
Perico Delgado. Conexión
Vintage (Teledeporte,
20 h) recorda el triomf
del ciclista espanyol, en
què hi va haver emoció,
polèmica i controvèrsies.

La baixa audiència i
els alts costos porten
la cadena britànica
a aparcar el format
estereoscòpic, com
ja ha fet l’ESPN

Conexión Vintage

LaBBCsuspèn indefinidament
les emissions en3D

Les tragèdies romanes i la televisió

El Tour de Perico Delgado


