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Telecincoestrenarà
un telefilm sobre
el robatori denadons

wTelecinco estrenarà els prò-
xims 16 i 17 d’octubre Niños
robados, un telefilm basat en els
casos de robatori de nadons a
l’Espanya dels anys setanta. La
pel·lícula per a televisió està
protagonitzada per Adriana
Ugarte i Blanca Portillo. Junta-
ment amb les dues entregues
d’aquesta producció, Telecinco
emetrà dos programes especials
presentats per Jordi González
amb reportatges d’investigació i
testimonis reals de mares i fills
sobre aquests casos. / Redacció

MEDIASET

wLa Unió Internacional de Tele-
comunicacions (UIT), organitza-
ció de les Nacions Unides per a
les tecnologies de la informació,
va publicar ahir el seu últim
informe mundial, en el que des-
taca que a finals del 2013 hi hau-
rà al món 6.800 milions d’abona-
ments mòbils, gairebé tants com
habitants té el planeta. L’UIT
assegura que també a finals
d’aquest any el 40% de la pobla-
ció mundial estarà connectada a
internet però 4.400 milions de
persones més (1.100 milions de
llars) continuen sense estar con-
nectades. En el rànquing de paï-
sos de més desenvolupament de
les tecnologies de la comunica-
ció continua Corea del Sud al
primer lloc, seguida per Suècia,
Islàndia, Dinamarca, Finlàndia i
Noruega. Espanya torna a si-
tuar-se al lloc 27è. / Redacció

6 d’octubre. En milers de persones Una hora i mai més

Niños robados

EspanyaCatalunya

wL’entitat Teleespectadors Asso-
ciats de Catalunya (TAC) va
reclamar ahir que les cadenes
de televisió estableixin una qua-
lificació per edats dels progra-
mes “que sigui coherent amb el
seu contingut, especialment els
emesos en l’horari de superpro-
tecció” infantil. Programes com
Sálvame estan qualificats per a
més grans de 7 anys. TAC va
assenyalar també que amb el cas
d’Asunta, diversos espais de
cadenes com La 1 y La Sexta
“s’han excedit”. / Redacció

Les audiències

Criadas y señ... 3.319

Destino oculto 2.912

Aída 2.477

Telediario 2 2.244

TN vespre 755

Criadas y señoras 540

30 minuts 518

TN migdia 489

Documental que narra en
paral·lel les històries de
cinc persones per a les
quals hi ha uns 60 últims
minuts amb canvis impor-
tants en les seves vides.
Una hora i mai més (TV3,
21.50 h). A Sense ficció.

MITJANS

Consumidors de
televisió demanende
regular l’horari protegit

FRANCESC BRACERO
Barcelona

La caiguda sobtada de l’audièn-
cia d’un programa de televisió
no seria una notícia de pes si no
fos per dues circumstàncies:
perquè aquest espai és el veterà
Informe semanal, que durant
40 anys ha ofert a La 1 (La Pri-
mera) una visió en forma de re-
portatges dels fets més impor-
tant ocorreguts en els últims
dies, i perquè la davallada de pú-
blic ha arribat en canviar el seu
horari del demàxima audiència
al d’última hora de la nit, l’ano-
menat late night.
Televisió Espanyola va anun-

ciar dimecres passat que Infor-
me semanal ampliava la seva du-
rada els dissabtes, amb un re-
portatge més (quatre ara) i vuit
minuts afegits a la durada habi-
tual. La cadena pública passava
a situar el popular informatiu
de reportatges a les 23.30 hores,
una franja que considera “se-
gon prime time”, i va explicar

que el canvi “persegueix la re-
cerca d’un target –públic objec-
tiu– més propi d’un programa
de culte que aprofundeix en la
notícia”.
El motiu del trasllat horari

era recuperar la nit de La 1 per
a l’entreteniment. En lloc d’In-
forme semanal, l’horari demàxi-
ma audiència va ser per a l’estre-
na del concurs musical Uno de
los nuestros.
El resultat va ser el que es po-

dia esperar. Una setmana
abans, Informe semanal va ser

vist per un milió d’espectadors,
amb una quota de pantalla del
7,3%, mentre que dissabte pas-
sat es va quedar en 600.000 se-
guidors i un 5,3% de share. En-
cara que en els últims mesos
l’horari havia variat, només s’ha-
via mogut entre les 21.30 i les
22 hores, aproximadament.
Uno de los nuestros, presentat

per Carlos Latre, va aconseguir
1.812.000 espectadors i una quo-
ta del 12,1%.
Divendres passat, un dia

abans de l’emissió del progra-

ma, el consell d’informatius de
TVE va emetre una nota en la
qual expressava la seva preocu-
pació pel canvi horari d’Infor-
me semanal, el que va conside-
rar “la culminació d’un procés
de degradació” del programa
que va començar fa un any. El
consell es va lamentar de les bai-
xes dutes a terme entre els pe-
riodistes del programa i va afir-
mar que l’actual línia editorial
està “caracteritzada per l’absèn-

cia de pluralitat i objectivitat”.
El PSOE també va criticar

per mitjà del seu diputat Juan
Luis Gordo el canvi horari i va
acusar la direcció de la cadena
pública d’arraconar a la graella
el veterà programa.
En la nova política d’horaris

d’Informe semanal, el programa
es tornarà a emetre al Canal 24
hores i s’emetrà de nou els di-
marts (aquesta nit, a les 1.35 ho-
res). L’emissió està tambédispo-
nible en el servei per internet A
la carta.c

E
n el cada cop més maltractat
canal 33 hi continuen aparei-
xent obres rellevants. Com
ara el documental dirigit per

Isaki Lacuesta, amb guió d’ell mateix,
Bàrbara Raubert i Joaquim Noguero,
que, amb el títol de Moviment perpetu,
recorre la història de la dansa a Catalu-
nya. Una obra sorgida d’una exposició
a l’Arts Santa Mònica que resulta ser
un al·legat sobre el perill de la des-
aparició.
A l’obra hi apareixen, de forma cro-

nològica i documentada, algunes de les
fites sobre una manera de fer cultura a
Catalunya. En primer lloc, el diàleg
entre la dansa clàssica, la tradicional i
la contemporània, una cosa que ningú
no viu com un fet contradictori, sinó
com manifestacions en comú d’una
tradició renovada. La segona qüestió
planteja la importància dels centres de

formació que van anar marcant dife-
rents èpoques, amb les personalitats de
Joan Magrinyà i Joan Tena o el paper
decisiu d’Anna Maleras a l’Institut del
Teatre, i com des d’allà es planteja un
moviment de renovació de gran in-
fluència. D’aquest centre de formació
emergeixen les primeres companyies
independents, amb els dilemes de la
construcció de noves formes de comu-
nitat artística. Això implica la necessi-
tat d’interactuar amb els models de
treball creatiu en algunes capitals del
món, desplaçant-s’hi, o creant intercan-
vis que permetin aquest diàleg. La dan-
sa influeix en altres artistes com Frede-
ric Amat, que té un paper decisiu en
impulsar el concepte de performance
gràcies a les seves feines escenogràfi-
ques amb coreògrafs, especialment
amb Cesc Gelabert. De tot això es de-
dueix una extraordinària força de trans-

missió generacional, expressada en el
remake que Rosa López realitza primer
d’una dansa de Tórtola València i des-
prés del memorable Corol·la d’Àngels
Margarit, un relleu, aquest últim, que
resulta tan significatiu per a les dues
coreògrafes. El film també reflexiona
sobre el paper dels cineastes i videoar-
tistes que recreen la dansa, com Núria
Font, Bigas Luna, Agustí Villaronga,
Amat o el mateix Lacuesta, registra-
dors d’un acte efímer al qual aporten
un punt de vista personal.
Cesc Gelabert reflexiona finalment

sobre el model de ballarí, sobre l’acte
de transmissió de la dansa, sobre la
fortalesa cooperativa del patrimoni
coreogràfic català. I culmina amb una
frase que defineix molt bé la política
cultural dominant: “Que difícil que és
crear tot això, i que fàcil que és des-
truir-ho!”. Una intervenció inapel·lable.

No us ho perdeu

Olga Lambea, presentadora d’Informe semanal

A finals d’anyhi
haurà tantes línies de
mòbil compersones

Recomanat

TVE busca un públic
per a “un programa
de culte” i el consell
d’informatius creu
que hi ha degradació

Jordi Balló

Sense ficció

RTVE

C R Í T I C A D E T V

Francis Lorenzo recorre
cada setmana des de
l’aire diversos paisatges a
España a ras de cielo (La
1, 22.30 h). Al capítol
d’avui, sobrevola l’Espa-
nya que es diverteix de nit
i mai no s’adorm.

El veterà espai
informatiu, amb 40
anys en pantalla,
s’emet ara després
del concurs musical
‘Uno de los nuestros’

España a ras de cielo

‘Informesemanal’ s’enfonsa fora
del seuhorari habitual dedissabte

Que fàcil que és destruir-ho!

De nit


