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El llibre que teniu a les vostres mans és el testimoni del recorregut 
que ha fet el programa “Divendres” de TV3 per les 100 primeres pobla-
cions. Mentre escric aquestes línies el viatge continua viu i, a hores d’ara, 
ja portem més de 160 poblacions visitades. Aquesta aventura és única. 
Mai una televisió havia fet un programa que combina plató i exteriors 
durant una setmana. Cada tarda s’explica l’actualitat, la vida, les coses 
que passen des de dos espais. Un plató de televisió a la seu de la cade-
na i l’altre plató en una població, cada setmana diferent. La combinació 
d’aquestes dues parts va ser una aposta arriscada i els dubtes de com es 
podien enllaçar una part i l’altra van ser un cavall de batalla important. 
El temps ha demostrat que aquella aposta de tot l’equip de TV3 i la pro-
ductora El Terrat ha donat els seus fruits i avui som el programa magazín 
líder de les tardes. Tenim un format innovador i que amb el “dins” i el 
“fora” s’oxigena constantment. I a més, amb el plus de fer-ho al costat 
d’un amic, el Xavi Coral.

Els dilluns a l’exterior, en arribar a la població, hem de buscar i crear 
tots els espais que ens han de permetre explicar els continguts de la set-
mana. Com us podeu imaginar el canvi constant de plató i ciutat fa que la 
feina sigui especialment imaginativa i creativa. Cal buscar un campanar 
o un edifici històric espectacular per fer la primera salutació, un espai 
íntim per parlar d’un tema delicat, un lloc ampli i transitat per fer qual-
sevol xou que tinguem previst. I el dijous, el dia que marxem, aquell plató 
improvisat deixa d’existir i comença a prendre forma el nou destí que ens 
espera la setmana següent. És un engranatge que no s’atura mai i que et 
fa viure el pas del temps d’una manera frenètica i alhora emocionant. És 
una feina d’equip. Som com una família que convivim moltes hores junts. 

Sempre dic que la feina que faig és el meu ofici somiat. Cada setmana, 
en arribar a la població, imagino que som com una companyia de circ, de 
les de tota la vida, que estem en ruta i plantem la carpa, col·loquem la 
unitat mòbil, encarem el satèl·lit, posem totes les càmeres, els focus, els 
micros i comencem a preparar els decorats. Per uns dies transformem 
l’entorn i intentem explicar tot allò que es cou en aquella ciutat. Per uns 
dies revolucionem la vida d’allà on som. Entre tots, l’equip i la gent, fem 
el programa. Aprendre a estar en silenci durant el directe, aplaudir quan 
toca, viure com es mou un equip de televisió. Per uns dies tots els habi-
tants formen part d’un programa en directe de televisió.

Sempre penso i pateixo perquè la memòria no em falli mai i a la llarga 
pugui recordar tots els dies, els moments i les històries úniques que hem 
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viscut durant aquests quatre anys de programa. Són les ganes que el xip 
de memòria imaginari que tenim dins el cap, amb totes les coses que 
hem après en aquest llarg viatge que avui encara dura, no s’espatlli mai. 
Perquè si pots conservar-lo, és un tresor dels grans. 

Ser el “viatjant” del programa fa que, més enllà del directe de cada 
tarda, durant aquest temps s’estableixin lligams amb moltíssimes per-
sones. Tot l’equip arribem a primera hora del dilluns i durant una set-
mana estem treballant al carrer mentre ens creuem i parlem amb els 
que viuen allà mateix i els que ens vénen a visitar. Això és molt gran 
perquè les facilitats que ens donen milloren la feina que fem, i això, 
inevitablement, s’acaba percebent cada tarda a través de la pantalla. 

Penseu que fer el programa al carrer també vol dir tenir uns ulls 
molt crítics al costat, els de la gent que viu al poble, la qual cosa t’obliga 
a saber tot allò que es parla en aquella ciutat com si fossis un d’ells. 
De fet cada setmana hi ha un gentilici nou que m’he d’aprendre i sentir 
meu perquè per uns dies esdevinc l’ambaixador de la població que toca i 
he de defensar tot allò que fan els seus habitants com si en fos un més. 

Una de les coses més complicades de gestionar és fer entendre a 
tothom que nosaltres fem un programa per a tot el país, no només per 
a la població on som ara. Sovint ens trobem que arribem a una població 
i ens diuen: com pot ser que vingueu aquí i no parleu d’això, que és el 
més important que tenim? És cert, però és que aquest tema, justament, 
ja l’hem fet a la població anterior, els diem. Malgrat això, intentarem 
buscar la manera per explicar-lo des d’un altre punt de vista. Aquesta 
situació obliga tot l’equip a trencar-se el cap per buscar noves maneres 
d’explicar les coses, donar la volta als temes i, en definitiva, activar la 
creativitat per fer que les tardes del “Divendres” siguin diferents i origi-
nals cada setmana, sense que ningú se senti dolgut perquè per un cop 
que som en aquella ciutat no parlem del que ens demanen.

Un dels èxits del programa també ha estat combinar la gent del po-
ble que participa directament en algun dels espais que tractem amb els 
nostres col·laboradors. Intentem escoltar la realitat local i convertir-ho 
en universal a través de la veu i els coneixements de Màrius Serra, de la 
doctora Folch, de Josep Maria Solé i Sabaté, de Pilarín Bayés, de Jaume 
Sobrequés, de l’Àvia Remei, de Xavier Solà, etc. Totes aquestes persones 
escolten el portaveu del municipi que narra allò que fan i posen en con-
text de país aquells continguts perquè tota la gent que ens veu se senti 
partícip i sovint representada amb aquella activitat.

Recordo que, dies abans de començar el programa, explicava a al-
guns amics de professió la feina que faria al “Divendres” i no creien 
que el país tingués tantes poblacions per anar variant cada setmana. 
Pensaven que els temes serien reiteratius i que, en definitiva, acabarí-
em parlant sempre del mateix. Després de quatre anys hem demostrat 
que tots els que pensaven que el territori no era divers o que no donava 
per a tant anaven errats. Fins i tot a nosaltres, al principi, ens sembla-
va que havíem de fer sempre ciutats d’almenys cinc mil habitants per 
poder treure’n prou suc, però ràpidament vam veure que el nombre de 
persones no havia de marcar la nostra ruta. Només calia que la població 
tingués un espai prou agradable per fer-hi el directe i els temes que ens 
faltessin ja els acabaríem de completar amb continguts de la comarca 
on treballàvem.

viscut durant aquests quatre anys de programa. Són les ganes que el xip 
de memòria imaginari que tenim dins el cap, amb totes les coses que 
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Ajupir-se: Enganxar-se els dits amb una porta o, per analogia, amb una 
mala inversió. 

Alego: Castellanisme que ve de luego i que significa ‘aviat’.

Alonso: Si et diuen que ho ets, no et pensis que t’estan dient que ets 
molt ràpid al volant; et diuen que ets curt de gambals. També es 
parla d’alonsos al Baix Camp. Probablement ve de l’onso, una forma 
arcaica de dir ‘ós’.

Apriar: Arreglar una cosa que no funciona, d’apariar (adobar).

Calçot: Ceballot, grill de ceba blanca conreat expressament per fer-lo a 
la brasa, calçant-lo amb la terra per estirar-lo.

Eixabuc: Una aglomeració de molta gent.

Enxaneta: Segons la lingüista Carme Junyent: prové de l’amazic, de za-
nati (zeneti), gentilici de la confederació tribal berber dels Zenâta, 
que eren molt manyosos fent de genets. Per tant l’enxaneta seria el 
genet que puja dalt del castell. 

Enxonxit: Es diu d’aquell que està aixafat i ensopit.

Esmanegar-se-les: Pensar-les totes per sortir-se’n d’alguna cosa, allò 
que avui en diríem buscar-se la vida.

Fuada o fusada: Cremada de cigarreta a la roba. 

Malmirrós: Els vallencs ens en van donar dues definicions: fer mala 
cara perquè et trobes malament, o perquè estàs emprenyat. 

Ratapatxet: Ratpenat.

Sec: La canyella de la cama.

Titaranya: Teranyina.

Xiquets i xiquetes: Nens i nenes. 

Xupejar: Un xup (au nocturna) aplicat a una persona vindria a ser el ma-
teix que un alonso, i xupejar seria caminar amb inseguretat.

Comarca 
Alt Camp
Poblacions
Valls

Paraules en ruta
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LES DUES COLLES DE VALLS ES 
DONEN LA MÀ

Valls és terra de castellers, una tradició que 
es viu des de fa dos-cents anys amb una passió 

colossal. A la població hi ha dues de les millors colles del país, la Colla 
Joves Xiquets Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Segons diuen 

els membres de les dues colles, la 
rivalitat que mantenen 
és encara més forta que 
la del Barça i el Madrid. 
“Per més que es cone-
guin, quan es posen la 
camisa gairebé ni se 
saluden”, ens va dir la 
cap de colla de la Joves. 
Per un dia, van deixar 
de banda la rivalitat, els 
caps respectius es van 
donar la mà i cadascuna 
va realitzar un castell de-
dicat al programa. 

LES DECENNALS, TRET DE SORTIDA
La primera setmana de febrer de 2011 “Divendres” va compartir amb 
els vallencs i les vallenques la festa de les Decennals. Com el seu nom 
indica se celebren cada deu anys i tenen el seu origen en la devoció de 
la ciutat per la Mare de Déu de la Candela. Sent així, la llum és un ele-
ment primordial de la festa, i vam tenir l’honor de fer el compte enrere 
de l’encesa de la lluminària. Una estructura de llum espectacular a la 
plaça coneguda com “el Pati”. La propera, al 2021, ja us la podeu mar-
car a l’agenda!

CONCURS DE CALÇOTS
I els calçots no hi podien faltar! A la plaça hi va haver brasa, quatre va-
llenques experimentades van fer la salsa per al programa i fins i tot es 
va fer una versió reduïda del concurs de calçots que se celebra a la lo-
calitat cada darrer 
cap de setmana de 
gener. El guanyador 
va ser l’home que 
ostenta el rècord 
de menjar calçots, 
el Ramon Forès 
(el de la dreta a la 
fotografia), que en 
45 minuts és ca-
paç d’endrapar-ne 
306! I encara no 
els ha avorrit…

Valls és terra de castellers, una tradició que 
es viu des de fa dos-cents anys amb una passió 

colossal. A la població hi ha dues de les millors colles del país, la Colla 
Joves Xiquets Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Segons diuen 

Valls
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els membres de les dues colles, la 
rivalitat que mantenen 
és encara més forta que 
la del Barça i el Madrid. 
“Per més que es cone
guin, quan es posen la 
camisa gairebé ni se 
saluden”, ens va dir la 
cap de colla de la Joves. 
Per un dia, van deixar 
de banda la rivalitat, els 
caps respectius es van 
donar la mà i cadascuna 
va realitzar un castell de
dicat al programa. 

001-030 Divendres.indd   11 21/01/13   12:22




