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Risto Mejide va de gira amb 
un renovat sofà Chester
3 Cuatro prepara una segona temporada del programa d’entrevistes

EL PERIÓDICO
BARCELONA 

T
ot i semblar força tou i con-
fortable, les entrevistes de 
Risto Mejide al sofà Chester 
en què s’asseia amb els con-

vidats no eren precisament còmo-
des. Però això era el que buscaven 
tant ell com Cuatro, cadena que ha 
aprovat una segona temporada de 
Viajando con Chester i que actualment 
ja està de gira. Així, aquests dies, el 
programa que presenta Mejide en 
grava una edició especial que tindrà 
com a eix central un històric conflic-
te territorial: la relació entre Espa-
nya i Gibraltar i el debat sobre la so-
birania d’aquell territori.
 Per a aquesta ocasió, Viajando con 
Chester ha reinventat el seu format 
per oferir l’oportunitat de compar-
tir sofà a més d’un convidat. Amb el 
famós Penyal com a incomparable 
marc de fons, el chester apareix di-
vidit en dues meitats simètriques, 
una de blanca i una de negra, tan fà-
cils d’unir com de separar. 

TRACTAT D’UTRECHT // Aquest singular 
viatge ha començat a la Biblioteca 
Nacional de Madrid, un lloc espe-
cialment significatiu per entaular 
una conversa sobre aquest tema, ja 
que custodia una còpia del tractat 
d’Utrecht, en què el rei Felip V cedia 
el Penyal a la corona britànica. Actu-
alment, la butaca Chester es troba al 
sud d’Espanya i ja ha creuat la fron-
tera gibraltarenya, on acollirà unes 
quantes trobades amb personatges 
que donaran el seu punt de vista so-
bre aquest assumpte.
 Ahir mateix, Mejide reproduïa 
a través del seu compte de Twitter 

una portada del Gibraltar Chronicle, 
en què apareix assegut, entrevistant 
Fabian Picardo, líder del Partit Soci-
alista Laborista de Gibraltar i minis-
tre principal del Penyal.
 Tal com assenyala Cuatro en una 
nota, el famós publicista «no es man-
tindrà impassible davant les dife-
rents opinions i, com en tota bona 
conversa introduirà el seu particu-
lar criteri i les seves reflexions sobre 
tota la controvèrsia que envolta el 
Penyal, els seus habitants i els seus 
conflictes quotidians». 

 En la primera temporada, l’espai 
de converses disteses presentat per 
Risto Mejide va situar la seva quota 
de pantalla en un 7,2% i 1.484.000 te-
leespectadors de mitjana. Una xifra 
que es pot considerar modesta, però 
digna, si es té en compte amb qui se 
les havia d’haver: Salvados (La Sexta), 
Aída (Tele 5) i els grans èxits  cinema-
togràfics de TVE-1 i A-3.
 Per això, quan li van confirmar 
una segona temporada, Mejide va 
ser el primer a anunciar-ho a Twit-
ter amb un missatge que seguia la 

seva habitual línia de claredat i con-
tundència: «Ens acaben d’encarre-
gar la segona temporada. Feliç per 
La Fábrica de la Tele [la productora 
del seu programa] i per mi, és clar 
que sí».
  També demanava a l’audiència  
de Viajando con Chester candidats per 
ser entrevistats. I a l’etiqueta de Twit-
ter que va crear amb aquest propò-
sit, #TieneUnChester, hi han aparegut 
Julio Anguita, Pablo Iglesias, Emi-
lio Botín i Andrés Iniesta. A veure 
quants accepten seure al chester. H

espeCial sobre gibraltar

33 Imatge del renovat sofà chester davant el Penyal de Gibraltar, un dels temes que tractarà Risto Mejide.

MEDIASET

Dilluns de teatre a El 33 
3 el canal estrena avui un cicle amb obres de text i musicals

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Amb l’emissió del ja històric espec-
tacle del grup Tricicle Terrífic!, El 33 
inicia aquesta nit (22.33 hores) un 
cicle teatral que estarà marcat per 
dues característiques principals: se-
rà maratonià (està previst que duri 
fins a l’estiu que ve) i tindrà un ca-
ràcter marcadament eclèctic, ja que 
s’hi integraran produccions d’hu-
mor, de text i també produccions 
musicals.
 Entre els muntatges que s’inclo-

uen en aquesta nova proposta del 
canal cultural català destaquen, a 
més a més del ja esmentat Terrífic! de 
Tricicle, Memory i Tots dos junts, d’Àn-
gels Gonyalons i Ricard Reguant; Per 
un sí o per un no, amb Josep Maria Flo-
tats i Juanjo Puigcorbé; Mamá, quie-
ro ser famoso i Cegada de amor, de La 
Cubana; La corona d’espines, de Josep 
Maria de Sagarra, amb Pere Arqui-
llué i Josep Maria Pou, i Nit de Sant 
Joan i Cop de rock, de Dagoll Dagom, 
entre altres.
 La primera emissió, Terrífic!, és un 

espectacle que ofereix diversió i di-
versitat, tot i que al mateix temps 
avisa sobre les desgràcies que ens 
poden ocórrer en el transcurs de la 
representació. Taquicàrdies, angoi-
xa, atacs d’histèria..., tot és possible, 
però sempre amb aquell toc de bon 
humor que caracteritza el veterà 
grup català format per  Joan Gràcia, 
Paco Mir i Carles Sans.
 L’adaptació televisiva de l’obra 
ha estat produïda per  Ovídeo, men-
tre que la realització ha anat a càr-
rec de Xavier Manich. H

programaCió

33 Imatge de l’espectacle ‘Terrífic!’, de Tricicle.

ARXIU

reNoVaCió als eUa

Més entregues 
de la sèrie ‘The 
Americans’
The Americans, una de les 10 mi-
llors sèries actuals, segons l’Ame-
rican Film Institute (AFI), tindrà 
una tercera temporada. La cade-
na FX ha encarregat 13 episodis 
més d’aquest drama d’espies que 
té lloc a la dècada del 1980 i que 
compta amb el protagonisme 
de Keri Russell, Matthew Rhys i  
Noah Emmerich. La sèrie, que a 
Espanya emeten Fox i Cuatro, es-
tà actualment a l’equador de la 
segona temporada. H

globUs D’or

Guardó per a 
‘Vicente Ferrer’ 
a Hamburg 
La coproducció Vicente Ferrer, de 
TV-3 i TVE, ha estat guardonada 
amb l’Intermèdia Globe d’or al 
World Media Festival d’Hamburg. 
Aquest premi se suma als que ja 
ha aconseguit en els certàmens 
de Torí i Nova York, entre altres. 
Protagonitzat per Imanol Arias 
(foto), aquest biopic se centra en el 
treball a l’Índia d’aquest coope-
rant exjesuïta català. H


