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El muntatge
aconsegueix que
ens ho creiem,
molt més que la
veracitat que se
li atribueix a una
escena rodada
amb càmera en
mà

Diguem que és real
tot i ser gravat

El Zàping
Gemma Busquets/ @gemmabusquets

Aamb una quota de pantalla del 21,4% –una audiència
mitjana de més de 400.00 espectadors a Catalunya i
prop de 3 milions a l’Estat –, que són les xifres que va
fer dilluns l’estrena a Tele 5 de Supervivientes, no es
pot dir que el reality estigui mort. Un gènere entès
com a xou de convivència que busca menys l’entesa i
més el conflicte, i tot això enregistrat per càmeres, que
se suposa que tot ho veuen i capten sobretot l’espon-
taneïtat, el succés no previst, el directe... El reality es
manté com a l’eix programàtic d’una cadena, Tele 5,
que va ser la primera a apostar-hi –i l’única que ho
continua fent– fa catorze anys quan va estrenar el re-
volucionari Gran hermano, i en veure que seria el fu-
tur dels continguts audiovisuals de la pròxima dècada.
Però la dècada ja ha passat i les connotacions orwellia-
nes del títol i del concepte ningú no se les creu. Crec
en el guionista, en el director de programa, en qui fa la
selecció de càsting, que pel camí ha discriminat el ciu-
tadà anònim per reconvertir el reality en l’oficina de
l’Inem televisiu per als personatges famosos sense ofi-
ci ni benefici o que ja no brillen sota els focus. I crec

sobretot en el rol del presentador i la copresentadora,
professionals, molt importants per fer espectacle, que
és del que tracta el reality. Illes suposadament deser-
tes, campaments d’estiu a la serra madrilenya, un au-
tobús o una casa que és un plató... l’escenari també és
determinant perquè tant els espais oberts –en aquest
cas juguen a la contra de la idealització de la natura
salvatge– com quatre envans que fan una habitació
amb llit o jacuzzi, tenen més de teatre mal muntat que
d’improvisació real. I perquè el guió és la base de tot,
potser per això el reality que al final s’ha imposat és el
que ha passat per una sala d’editatge i no pel punt de
vista de la sala de realització. El muntatge aconsegueix
que ens ho creiem, molt més que la veracitat i realis-
me que se li atribueix a una escena rodada amb càme-
ra en mà. Ens creiem més el que s’ha gravat que el que
se suposa que és directe. Ens creiem més Pesadilla en
la cocina que Supervivientes.

Una illa d’Hondures
és l’escenari-plató
on transcorre el xou
de ‘Supervivientes’.
TELE 5

● La productora olotina Zeba
Produccions està en fase de
muntatge de la que ha de ser la
segona part de la trilogia que
vol analitzar la situació lin-
güística de tots els territoris de
parla catalana. El documental
Què ens passa, valencians? es va
gravar la setmana passada, de
dilluns a diumenge, i s’estre-
narà per la diada del 25 d’A-
bril, en què es commemora la
batalla d’Almansa (1707), dins
la guerra de Successió, quan
les tropes borbòniques van
ocupar el Regne de València.

Alina Moser, la jove alema-
nya que és el fil conductor del
documental, ha tornat a la
carretera. Aquest cop, però, ha
deixat la furgoneta que la va
acompanyar durant el rodatge
de Són bojos, aquests catalans!?
i ha decidit agafar la bicicleta i
recórrer el País Valencià. En
aquesta segona part de la trilo-
gia, en què es vol conèixer la
situació de la llengua en tots
els territoris de parla catalana,
l’Alina Moser passarà per di-
verses ciutats, com ara Valèn-
cia, Gandia, Elx, Xàtiva o Sue-
ca. Durant el recorregut vol

La trilogia documental sobre l’estat del català se centra
al País Valencià; s’estrenarà per la diada del 25 d’Abril

El viatge per la
llengua continua

palpar quin és l’estat del valen-
cià al carrer i saber quines po-
lítiques lingüístiques s’adop-
ten per defensar-lo; saber què
ha passat amb Canal 9 i alhora
veure quins mitjans de comu-
nicació hi ha avui en valencià.
Aprofitant que s’ha rodat en
període de Falles, també es vol
saber l’estat de la cultura i es-
brinar si és fàcil escolaritzar els
xiquets en valencià, entre
molts altres aspectes. Entre al-
tres testimonis, hi apareixen
des de ciutadans del carrer fins
al músic Miquel Gil; el presi-
dent d’Escola Valenciana, Vi-
cent Moreno, o el membre
d’Acció Cultural del País Va-
lencià Ferran Suay. Ha estat fi-
nançat gràcies a més de 400
mecenes.

Són bojos, aquests catalans!?
està traduït a l’alemany, el cas-
tellà, l’anglès, el frisó i el polo-
nès, i es pot veure a Youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=7-8jwR9Cj68. Se
n’han fet un centenar de pre-
sentacions a Catalunya i en
universitats alemanyes, a Ve-
nècia i en casals catalans d’ar-
reu del món. G. BUSQUETS




