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Xavier Bosch presenta  
el dossier de l’ARA de Granollers
Més d’un centenar de persones van parti-
cipar ahir en la presentació del dossier de 
l’ARA dedicat a la ciutat de Granollers per 
a les pròximes eleccions municipals, en 
una sessió al Casino Club de Ritme. A l’ac-
te, conduït per Xavier Bosch i David Bassa, 
es va parlar de molts llocs especials del mu-

nicipi. La Fonda Europa, la llibreria La 
Gralla o l’espai d’arts Roca Umbert, una 
antiga fàbrica reconvertida en un punt de 
trobada de totes les associacions, van ser 
els més destacats. Bosch va dir de la ciutat 
que sembla que tota ella sigui “una gran 
botiga” i que és una gran ciutat “de camp”. MÈDIA

Quan vostè decideixi com-
prar un cotxe nou, és 
molt probable que ja li 
pugui donar algunes or-
dres verbals i que el vehi-

cle li respongui parlant. I també és 
molt probable que aquesta conver-
sa home-màquina hagi de ser en es-
panyol, si els juristes que treballen 
en el projecte de Constitució per a 
la Catalunya independent no ho 
preveuen ara.  

Un dels aspectes en discussió és 
si l’espanyol haurà de ser conside-
rat llengua cooficial del futur estat. 
Joandomènec Ros, president de 
l’Institut d’Estudis Catalans, deia 
ahir a Els matins de TV3 que només 
hi hauria d’haver una llengua ofici-
al, el català. En general no sóc gai-
re partidari d’establir llengües ofi-
cials, però observant el sector de la 
tecnologia crec imprescindible que 
els nostres constituents facin inevi-
table el respecte al nostre idioma. 
Amb la presència del català a la web 
i a la telefonia mòbil no ens podem 
despistar ni un moment, perquè a 
les empreses els costa molt poc aco-
llir-se a allò d’“amb l’espanyol ja 
n’hi ha prou, els catalans també 
l’entenen”. A la web TripAdvisor es-
borren els comentaris escrits en ca-
talà. Motorola presumeix de ser la 
marca de smartphones que modifi-
ca menys el sistema operatiu An-
droid original de Google, però un 
dels pocs canvis que hi fa és precisa-
ment esborrar-ne el català.  

Si parlem d’objectes connectats, 
el futur és preocupant. Al Mobile 
World Congress es va presentar la 
possibilitat de trobar oficines de La 
Caixa demanant-ho amb la veu al 
sistema Sync dels cotxes Ford. Però 
no es pot fer en català: Nuance, el 
proveïdor de reconeixement de veu 
de Ford, disposa del nostre idioma, 
però el fabricant de cotxes no l’hi 
compra, perquè no té en compte 
llengües regionals. I en aquest cas 
tampoc sembla que l’entitat bancà-
ria hagi insistit gaire.  

Deixem de comprar objectes que 
no parlin català i fem-lo d’una vega-
da idioma nacional de cara al món 
i sense ambigüitat. Com diu el filò-
leg Pau Vidal, el bilingüisme mata. 
En tecnologia, segur.e 
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El 33 s’infiltra a les bambolines 
del TNC en un nou programa

mar– implica també els equips d’es-
cenografia, vestuari, maquillatge, so 
i il·luminació, entre d’altres. “Tea-
tral és una notícia excepcional”, as-
segura el director del TNC, Xavier 
Albertí, que considera que el progra-
ma contribuirà a mitigar el desco-
neixement sobre el món del teatre.  

Pere Arquillué, que coneix a la 
perfecció com és la vida entre basti-
dors, debuta com a presentador 
amb aquest programa, tot i que, de 

fet, la seva feina és pràcticament 
la d’un guia que portarà l’espec-
tador per les sales ocultes del Na-
cional. “Érem intrusos però vam 
aconseguir entrar dins l’obra i 
voltar com fantasmes”, assegura 
Judith Colell, que ha dirigit l’es-
pai juntament amb Román Par-
rado. Segons la cadena, el fet que 
tots dos provinguin del món del 
cinema provoca que l’espai tingui 
“unes reminiscències cinemato-
gràfiques clares”, amb imatges de 
“gran bellesa, delicadesa visual i 
intensitat documental”.  

Teatral constarà d’onze capí-
tols de mitja hora, que seguiran de 
forma cronològica el procés de 
preparació de l’espectacle. Tot i ai-
xí, cada entrega posarà el focus es-
pecialment en un àmbit concret, 
per presentar-lo més a fons. A 
més, en alguns dels episodis, les 
càmeres sortiran del TNC per fer 
petites incursions en altres tea-
tres i mostrar des de dins, per 
exemple, l’emblemàtic vaixell de 
Mar i cel. I, per culminar la tempo-
rada, s’oferirà un episodi especi-
al que inclourà l’emissió comple-
ta de l’obra, per mostrar el resultat 
de la feina de tot l’equip.e

Pere Arquillué mostrarà com es prepara l’obra L’art de la comèdia al nou programa Teatral. TVC

‘Teatral’ mostrarà el procés de gestació de l’obra ‘L’art de la comèdia’

L’art de la comèdia va ser un dels 
grans èxits de la temporada al Tea-
tre Nacional de Catalunya. Cente-
nars de persones van veure l’espec-
tacle des de les butaques de la Sala 
Gran, però molt pocs saben què va 
passar abans que els actors pugessin 
a l’escenari per interpretar aquest 
text d’Eduardo De Filippo. Ara tin-
dran l’ocasió de descobrir-ho a tra-
vés d’un nou programa del canal 33 
que es va infiltrar a les bambolines 
del TNC per mostrar com es va ges-
tar l’obra i per quines fases es va pas-
sar des de la primera lectura del text 
fins al moment d’apujar el teló per 
a l’estrena.  

El nou format, que arrenca avui 
a les 22.40, es titula Teatral i té com 
a objectiu mostrar com és el procés 
de preparació d’una obra de teatre, 
una feina que en el cas de L’art de la 
comèdia va durar tres mesos i que, 
més enllà del director –Lluís Ho-
mar– i els actors –encapçalats per 
Andreu Benito, Joan Carreras, Ro-
ger Casamajor, Lluís Villanueva, 
Mar Ulldemolins i el mateix Ho-
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Presentador  
Pere Arquillué 
guiarà els 
espectadors 
pels bastidors 
del Teatre 
Nacional

 

L’Hospitalet 
 Cristina Puig i  

Ignasi Aragay presenten 
avui a les 19.30 el dossi-
er sobre l’Hospitalet de 

Llobregat al Centre 
Catòlic 

El canal es renova a 
finals del mes que ve
Teatral arriba al 33 en un moment 
de transició. El canal prepara una 
nova graella que tindrà com a in-
gredient principal la creació d’un 
programa cultural d’emissió dià-
ria, que s’estrenarà la segona quin-
zena de maig –de moment, la cade-
na no concreta més–. L’espai, que 
inclourà entre els seus continguts 
els que formaven part d’Ànima 
–que es va acomiadar dilluns– i Via 
llibre, ocuparà dues franges: una 
de breu a les 22.00 i una altra, més 
llarga, a partir de les 23.00. 


