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Els ‘Mares’ 
tornen al 
setembre
3Telmo de la Quadra-Salcedo 
tornarà a ser el capità de la sèrie

EL PERIÓDICO
MADRID

T
elmo Aldaz de la Quadra-
Salcedo tornarà al setem-
bre a Discovery Max amb 
una nova entrega de la seva 

sèrie Mares dedicada aquest cop al 
mar d’Alborán. L’expert aventurer i 
mariner navarrès, pertanyent a una 
llarga estirp d’exploradors espa-
nyols, es va estrenar el setembre de 
l’any passat amb Mares: Telmo en el Es-
trecho, la seva primera aventura tele-
visiva. Un any després, tornarà a ca-
pitanejar la nau del programa que ja 
l’ha fet popular, encara que no tanta 
com el seu amic de l’ànima Frank 
Cuesta (Wild Frank).

 Al canal de la TDT li van agradar 
les qualitats televisives de De la Qua-
dra-Salcedo «als cinc minuts» de te-
nir-hi contacte, com va reconèixer la 
directora general de Molinos de Pa-
pel, Carolina Cubillo, el dia de la se-
va presentació a la premsa.

RECOMANAT PER CUESTA / Cubillo va 
veure en l’aventurer navarrès algu-
nes de les virtuts que al seu dia van 
afavorir la contractació de Frank Cu-
esta per fer néixer aquell Frank de la 
Jungla que es va convertir en un feno-
men televisiu a Cuatro. El mateix Cu-
esta, que triomfa ara a Discovery 
Max amb el seu Wild Frank, va reco-
manar als directius de la cadena que 

AVENTURES MARÍTIMES

fitxessin De la Quadra-Salcedo, a qui 
l’uneix una estreta relació.
 La prova ha acabat convencent 
els rectors del canal, ja que les qua-
tre entregues de Mares: Telmo en el Es-
trecho es van saldar amb una estima-
ble audiència mitjana de 321.000 es-
pectadors, cosa que es va traduir en 
un 1,7% de quota de pantalla (sha-
re). Un percentatge notable si es te-
nen en compte les dades d’audièn-
cia d’aquest tipus de cadenes temà-
tiques que proliferen a la TDT.
 El programa produït per Molinos 

de Papel (Wild Frank) es va colar ca-
da setmana com un dels espais més 
vistos del canal, malgrat que el di-
lluns a la nit es va haver d’enfrontar 
a una forta competència. La sèrie es 
va acomiadar amb tota mena de lu-
xes  amb un quart i últim capítol que 
va recollir un 1,8% (337.000 especta-
dors), davant l’1,5% marcat en el de-
but de la sèrie documental.
 Ja consolidat el projecte, De la 
Quadra-Salcedo convida en la sego-
na temporada els espectadors a em-
barcar-se al mar d’Alborán. H

33 Telmo de la Quadra-Salcedo, navegant per l’estret de Gibraltar.

Incinerat 
l’actor José 
Luis Santos,  
que va morir 
als 62 anys 

EUROPA PRESS 
MADRID

L’actor José Luis Santos,que va 
fer els seus últims treballs televi-
sius per a sèries com Velvet o Isabel, 
va morir dimecres passat als 62 
anys com a conseqüència d’un 
càncer. Santos, que va desenvolu-
par una àmplia carrera professio-
nal que el va portar a treballar a la 
gran pantalla per a directors com 
Agustín Díaz Yanes, Miguel Alba-
dalejo i Adolfo Aristarain, ha si-
gut incinerat al cementiri madri-
leny de San Isidro.
 Però els últims anys, aquest ac-
tor de repartiment havia centrat 
la seva carrera en el teatre, alter-
nant-lo amb aparicions en sèries 
de televisió. A les taules va partici-
par en obres sota la direcció d’He-
lena Pimenta, Juan Carlos Pérez 
de la Fuente, Nancho Novo i José 
Carlos Plaza, mentre que a la pe-
tita pantalla, a més dels seus tre-
balls a les sèries Velvet i Isabel, va 
intervenir a Ana y los 7, El barco i 
Águila Roja, entre altres. H
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