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I així, arribem a la
comuna de Meur-
sault, en que una
altra vegada no hi

ha cap terreny catalogat
grand cru, però sí que hi
ha un ventall molt notable
de nobles vinyes premier
cru que, quan conflueixen
els tres elements clau
–parcel·les privilegiades,
grans anys, i les mans
d’un savi vigneron– poden
donar lloc a vins que asso-
leixen sense cap dubte
categoria de grand cru,
preparat de la tipicitat
pròpia de tot noble Meur-
sault. A més, més enllà
d’aquests crus preemi-
nents –que repassarem
amb nom i cognoms més

endavant– en conjunt el
nivell qualitatiu global
dels premiers crus blancs
no té parangó a la Borgo-
nya. A tot això hauríem
d’afegir que Meursault,
com a denominació d’ori-
gen comunal, és molt po-
pular, ja que ofereix un
elenc molt ampli de vins
que ofereixen una invenci-
ble relació qualitat preu
en la qual l’essència borgo-
nyona és sempre present.
En aquest sentit, i més

enllà de la influència que
de forma inevitable cada
cellerer exerceix sobre la
personalitat de cada vi –in-
flux que a la Borgonya, per
l’important paper exercit
per les bótes i la feina eno-
lògica que comporten, em-
mascara no pas poques
vegades el terroir i dilueix
els matisos entre comunes–
els grans blancs de Meur-
sault presenten unes carac-
terístiques determinades.
Destacaríem principalment
amb l’olfacte les típiques
notes mantegoses, especia-
des i de mel que comple-
menten l’essència torrada
de fruit sec, i, a la boca, un
volum, un pes, una riquesa
a nivell tant gustatiu com
de textura, que enriqueixen
l’essència mineral i de fres-
cor de tot gran blanc borgo-
nyó i que aporten força i
persistència a la paleta aro-
màtica descrita.
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La celebèrrima Lalou Bize-Leroy és
la propietària de l’icònic Domaine

Leroy però també
d’aquest imprescindible
Domaine d’Auvenay. Dels
indestructibles principis
biodinàmics sorgeixen
vins amb una personali-
tat encisadora en els
quals la quinta essèn-
cia borgonyona és
omnipresent. L’elenc
de vins amb prou
feines té comparació,
i els procedents de
Meursault en són un
superlatiu exemple.
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A l’espai Thalassa, qua-
derns de viatge (33,
22.05 h) es recullen al-
guns de les millors pàgi-
nes de l’equip que elabo-
ra els documentals. En
aquest cas és Cadaqués,
país de tramuntana.

MITJANS

FRANCESC BRACERO
Barcelona

Els talent show estan de moda.
TV3 s’unirà al corrent iniciat
per altres cadenes a partir del
proper 21 de setembre, quan es-
trenarà Oh happy day, un con-
cursmusical per a la nit dels dis-
sabtes presentat per l’actor
Eduard Farelo en el qual nou
grups vocals i corals competi-
ran amb la interpretació de can-
çons de tot tipus i estils, com
ara pop, rock, cançó catalana i
bandes sonores de pel·lícules,
entre d’altres.
El concurs deTV3 és una ver-

sió del programa de la NBC
nord-americana Clash of the
choirs (literalment, ‘xoc dels
cors’), que aEspanya es va eme-
tre a Cuatro el 2008 amb el títol
de La batalla de los coros. Va
ser un any més tard que Euskal
Telebista va emetre el propi
programa sota el nomque adop-
tarà aquesta vegada en la versió
que emetrà TV3.

L’objectiu d’Ohhappy day, se-
gons fonts de TV3, és oferir “un
gran espectacle musical” en el
qual els grups concursants
hauran de tenir en compte no
només la interpretació dels
temes, sinó també la posada en
escena.
Per fer la selecció dels grups

participants, la cadena va orga-
nitzar diverses fases de selec-
ció. A la primera, celebrada en
tres caps de setmana al teatre
dels Lluïsos de Gràcia de Bar-
celona, hi van participar 43

grups, dels quals 20 van ser es-
collits per a una nova tria.
La segona selecció de grups i

corals es va dur a terme a co-
mençaments de juny al Palau
de la Música Catalana. Allà es
van triar els nou grups que con-
cursaran en el programa del se-
tembre, que seranCoral·lí, Sing-
fònics, Ol’Green, Flúmine, Geri-
ona, Gospelians & Gràcia, Deu
de Veu, Messengers i Tons i
Sons.
Lamecànica del concurs con-

sistirà en una competició dels

grups de tres en tres a cada pro-
grama.Cada setmana se n’elimi-
narà un. La final d’Oh happy
day la disputaran els tres úl-
tims conjunts supervivents.
El jurat que puntuarà les ac-

tuacions a Oh happy day estarà
format per l’actriu Sílvia Abril,
el director del Cor de l’Orfeó
Lleidatà i de la Jove Orquestra
de Cerdanyola, Pedro Pardo, i
el dj i líder del grup La Casa
Azul, Guille Milkyway.

TV3 té previst animar el con-
tingut viral relacionat amb el
programa a les xarxes socials.
Així, durant les properes setma-
nes anirà presentant els grups
concursants i mantindrà una
àmplia activitat a la xarxa.
El títol del programa (‘Quin

diamés feliç!’ en anglès) fa refe-
rència a un antic himne meto-
dista que va assolir la fama el
segle passat coma cançó de gos-
pel, estil musical nascut a les es-
glésies evangèliques afroameri-
canes dels Estats Units.c

L a nit, fins i tot la matinada,
resulta especialment propícia
per asseure’s davant el televi-
sor i escodrinyar l’oferta a

què podem accedir només teclejant el
comandament a distància. Únic incon-
venient: l’hora de llevar-se del llit, ja
amb llum de dia, per acudir a les obli-
gacions quotidianes.
Exemple: matinada del 7 de juliol

passat, 1.30 hores, canal 33, és ell? Sí,
és Albert Camus en persona (filmat i
en blanc i negre, òbviament), Amour
de vivre, una documentadíssima sínte-
si de la seva vida, ai, massa curta.
Dades biogràfiques del gran escrip-

tor (Nobel de Literatura 1957, tres
anys abans de la seva mort) il·lustra-
des amb antigues fotos d’àlbum famili-
ar, retalls de filmacions en públic, testi-
monis dels amics i col·laboradors edito-
rials, també dels adversaris i fins i tot

enemics, que en va tenir i molts, com
aquest pervers Jean-Paul Sartre –sem-
pre envejós de l’èxit que Camus tenia
amb les dones així com de la seva des-
comunal capacitat literària i creativa–
disposat a destruir-lo, divagacions so-
bre la tragèdia que va marcar la biogra-
fia de l’autor de L’estranger, de La pes-
ta, de Calígula: la guerra de la seva Al-
gèria natal (Dréan/Mondovi, 1913) per
independitzar-se de la França colonial,
una guerra terrible, en la qual els alge-
rians oposaven horripilants actes terro-
ristes a la brutalitat, no menys horripi-
lant, de l’exèrcit francès, tots dos con-
demnats per Camus: “Posen bombes
als tramvies, i si en un d’aquests tram-
vies hi viatja la meva mare, prefereixo
la meva mare”. Anatema!!!
I com a teló de fons (fallit, penso

jo), la presumpció de mostrar una tesi
subliminar: el català era present a les

seves obres, resultat del seu percentil
de sang menorquina (la seva àvia ma-
terna, Catalina Cardona, va néixer a
Sant Lluís)?
No, sembla que no, que Albert Ca-

mus ni tan sols no havia visitat l’illa,
que no tenia gaire coneixement d’una
llengua que va sentir de petit, quan
l’àvia, dona iracunda, li clavava cops
de cap si la criatura no feia allò que se
n’esperava. Això, allò dels cops de cap,
no es deia a Amour de vivre, la qual
cosa no treu que el documental resul-
tés esplèndid, informatiu, divulgatiu,
rigorós, molt ben documentat i eficaç-
ment muntat.
Felicitats al 33 per reemetre’l.

Estenguem la felicitació, i el reinterès,
a l’emissió que va venir després, un
altre documental, en realitat una llarga
entrevista, dedicada a Catherine
Deneuve. Una nit feliç al 33.
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L’actor Eduard Farelo presentarà Oh happy day a TV3
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La cadena pública
vol oferir “un gran
espectacle musical”
que promocionarà
a les xarxes socials
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Cristina Puig entrevista a
Gent de paraula (La 2,
20.30 h) la cantant Sílvia
Pérez Cruz, una de les
veus més destacades del
panorama musical, que
toca una àmplia varietat
d’estils.

Nou grups corals
i vocals catalans
competiran amb tota
mena de cançons
al programa estrella
de dissabte nit

Gent de paraula

Domaine d’Auvenay

TV3estrenarà al setembreel
concursmusical ‘Ohhappyday’

Camusa lamatinada

Sílvia Pérez Cruz
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