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AGRAÏMENTS

En primer lloc, mai li estaré prou agraït a l’Elena (sense H!) Goixens pel seu suport incondicional i la total 
ajuda per fer possible S’ha escrit un llibre. Agraïment que faig extensiu a la Josefi na Vallhonesta, la Georgina 
Xicoy (et prometo que serà l’última vegada!) i la resta de persones de TV3 que d’una manera o altra han 
col·laborat en aquest llibre.
A tots els professionals de TV3 que durant 23 anys han fet possible tantes sèries i programes dels quals ara 
jo puc parlar.
A Jordi Ferré i Cossetània Edicions per haver cregut en mi, sobretot quan S’ha escrit un llibre era només un embrió.
A Josep Cuní no solament pel pròleg, sinó també per haver-me fi txat per al TVist, que va ser la guspira que va 
encendre la fl ama d’aquest llibre.
A tots els companys del TVist pels seus ànims, suport i consells (Marc, la teva memòria televisiva és inigualable!).
Als meus amics per no haver-me tingut en compte que no els veiés tant mentre estava tancat escrivint.
Als meus pares per deixar-me mirar tantes hores la tele quan era petit. A les meves germanes perquè em 
fan feliç només mirar-les. Als meus avis, als quals mai no em cansaré d’explicar-los coses de la tele. A ells i la 
resta de la meva família pel seu amor i per fer-me costat constantment. A la família de la Marta, exactament 
pel mateix motiu.
I, fi nalment, a la Marta, que des del primer dia ha estat al meu costat donant-me suport i consells. Mai no et 
diré prou com t’estimo.
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A la Marta, que ha fet que el televisor de la meva vida
només tingui un canal, el d’ella
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Carta d’ajust

La televisió és una màquina. Precisa, compacta. Això ja ho tenim clar del 
televisor, de l’aparell. Tan clar que l’hem acabat assimilant a un electrodomès-
tic més. I com qualsevol dels altres, és allà, presidint la sala, complementant 
el dormitori o ambientant la cuina. Sempre present, encara que no sempre 
funcionant. Però vaja, segur que molta més estona que el microones i fi ns i tot 
que la rentadora. I com a màquina que és el televisor, se li treu la pols amb cura 
i potser, fi ns i tot i, en els casos d’aparells més antics i amples, se li manté un 
record turístic al damunt sobre un tapet de ganxet fet per l’àvia (a. c. s.).

La televisió com a mitjà, en canvi, la tenim per un món estrany i allunyat, del 
qual coneixem les cares, les emocions, les crítiques i els anuncis, però que ens 
costa imaginar-nos com funciona realment. Sí, és clar que sabem que hi treba-
llen persones, moltes persones, entre les quals hi ha el fi ll o la fi lla d’un parent, 
d’un amic o d’un veí. I que algunes d’aquestes persones són les que ens podem 
trobar pel carrer, al mercat o a la platja fi lmant i, sobretot, preguntant a tort i a 
dret l’opinió de ciutadans estupefactes, atabalats o passotes sobre fets diversos. 
I com que és davant la càmera on les il·lusions comencen a trair-nos, nerviosos 
com estem, no som gaire conscients ni de què diem ni de com ho expliquem. 
Però ho fem. I ens quedem amb l’ai al cor fi ns veure’ns després a la pantalla on 
la majoria d’aquelles il·lusions s’esvairan en adonar-nos que no sortim. Sí, veiem 
l’enquesta, retallada, fugissera, però… i nosaltres? On som? No ens hi han in-
clòs. “Què ha passat? Tan malament ho he fet?”, es pregunta el ciutadà estranyat 
i sempre sospitant de les seves pròpies capacitats. Doncs no. Segurament el 
que ha passat és que aquella màquina obligada a funcionar com un rellotge tot 
i no pertànyer a cap cadena de muntatge, ha decidit que no hi cabem. Que els 
altres aspectes que conformen l’espai concret ja duren massa. Que ja en tenien 
prou, de veus del carrer i idees populars. I s’envia la resta cap a la deixalleria 
on una altra màquina, la del reciclatge de continguts, opta per fer-ne miques. I 
és possible que amb les restes, un dia o altre, se’n faci compostatge destinat a 
alimentar altres feres ferotges. Altres programes o espais que tenen per missió 
distreure’ns amb retalls de l’un i de l’altre, fotent-se del mort i de qui el vetlla. 
Són els programes de zàping que tant ens distreuen. Fins que ens hi descobrim 
i no sabem per què. Fins que ens hi veiem i no entenem res.
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La televisió, doncs, també és això. Un gran sistema de producció fet per 
nosaltres, amb nosaltres i/o a costa nostra. Una gran màquina de precisió 
que empra qualsevol de les múltiples peces de l’engranatge social per crear 
un món. Un univers del qual ens diuen que nosaltres som el centre en tant 
que consumidors. I que per això hi ha canvis sovintejats que contrasten amb 
l’estabilitat més estricta d’alguns dels seus espais, sense els quals no hi hauria 
televisió. O no l’entendríem com ens l’han feta des del primer dia aquí i allà, 
després que l’invent es fes imatge i la imatge, vida. I perquè és vida ens colpe-
ja, ens modula, ens excita, ens adorm, ens motiva, ens atura, ens empeny, ens 
decep, ens emociona, ens emprenya o ens resigna. I perquè és vida aquí cau i 
allà s’aixeca, i trampeja com pot les múltiples proves que l’atzar i l’audiència li 
posen. I perquè és vida va avançant a força de moments estel·lars o instants 
per oblidar. En defi nitva, a força d’èxits i fracassos.

El llibre que ens proposa en Dario Porras és un aliment per a la memòria. Un 
dilatador dels nostres records televisius més amplis perquè no perdem de vista 
d’on venim ara que difícilment podem saber cap on anem. Un seguit de noms, de 
títols, de conceptes, d’idees que recull moments de la nostra vida beguda també 
a glops de televisió.

El llibre que teniu a les mans pot ser un mer entreteniment o una llarga 
evocació, un cant a la nostàlgia o a un simple fl ashback d’imatges arxivades en 
el nostre cervell i a punt de ser oblidades per falta d’evocació. El volum que ara 
ja us acompanya és el resultat d’una passió pel mitjà i la professionalitat de qui 
la gaudeix i la pateix. De la A a la Z. Per ordre alfabètic, que aquí no vol dir per 
ordre ni de prioritats ni d’emocions.

Feu-ne un bon ús.
          

JOSEP CUNÍ
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A AAA – MMM – OOORRR
Tot estiu té una cançó. Una “cançó de l’estiu”, com el seu nom 

indica. L’any 1991 la cançó de l’estiu no va ser ni per al Georgie 
Dann, ni per al King Africa ni per a les Ketchup. Com a mínim, 

a Catalunya. Aquell estiu tothom anava pels carrers taral·lejant 
aquestes quatre lletres: “Aaa, mmm, ooorrr. A, a, m, or. Amor, amor, 

amor a primera vista”. De fet, tots semblàvem qui més qui menys 
una cheer leader d’aquelles dels partits de futbol americà que van 

amb els pompons dient: “Amb la A, amb la M, amb la O i amb la 
R… AAAMMMOOORRR!!!” El programa presentat per l’Àlex 
Casanovas i la Montse Guallar tenia una sintonia inconfusible, 

amb aquells Cupidets pul·lulant per allà, llençant fl etxes de l’amor 
a dojo, mentre sonava aquesta cançoneta. Va ser un programa en-

tranyable per tot el que s’hi va poder veure: la maduixa gegant amb 
els viatges, la frase “Amunt el teló de les noies”, els “Dispara, dispara” 

dels concursants perdedors, l’explicació del caràcter segons la signatura… 
Però entre totes aquestes coses, res com l’“Aaa, mmm, ooorrr”.

AAAHHHGGG!, CRASH!, BUM!
Les males llengües diran que aquestes onomatopeies que sortien a la sèrie 

Batman corresponien a la intimitat de l’home-ratpenat i el seu amiguet Robin, 
però el cert és que es tractava d’una manera molt “còmica” (de “còmic” o “te-
beo” i al mateix temps, d’humorístic) de veure baralles sense que es veiés una 
gota de sang. Actualment està molt de moda el sexe tàntric, el que en teoria 
et fa gaudir sense necessitat que els cossos es toquin. Doncs a Batman es van 
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inventar les baralles tàntriques, sense tocar-se, quan un dels protagonistes feia 
un cop de puny a l’aire i el Pingüí, el Joker o l’Enigma, que estaven com a dos 
metres de distància, queien cap enrere absolutament noquejats. Quan ho veia, 
no m’acabava de creure que s’estiguessin barallant, però una vegada posaven 
els “Aaahhhggg!”, “Crash!” i “Bum!”, llavors sí. Aquella era la prova més factible 
que els bons havien tornat a guanyar.

ABRIL
Mes preferit de l’Eduard Montsolís de Nissaga de poder. Després que l’Abril 

de la sèrie (a qui donava cara i ulls la Mònica López) fos segrestada i assassina-
da, els calendaris haurien de suprimir el quart mes de l’any en senyal de dol per 
la pèrdua d’aquell àngel envoltat de tants dimonis a la terra del cava.

A DALT I A BAIX
Ai, que en sou de malpensats! Això no anava de posturetes eroticofestives 

(tot i que hauria estat un bon títol alternatiu per al programa Sexes de la Flora 
Saura). Es tractava d’una sèrie que mostrava la vida d’una mansió de la zona 
noble del Londres d’època victoriana de començaments de segle. La protago-
nitzaven els senyors de la casa (uns burgesos que vivien als pisos de dalt) i els 
seus criats (que vivien als pisos de baix). En defi nitiva, de com els rics tocaven 
els nassos als pobres. Per aquest motiu, més que no pas A dalt i a baix, la sèrie 
s’hauria hagut de dir Uns donant i els altres rebent, que també vindria a tenir 
connotacions picants.

AIGUADER
Sabeu aquella expressió que diu que una cosa “fa aigües”? Doncs es va in-

ventar en honor de la família Aiguader, la primera gran família de TVC, protago-
nista del serial Poble Nou. Qui més qui menys tenia un familiar que s’assemblava 
a algun dels seus protagonistes: la patidora i treballadora mare de família (la 
Rosa), el penques del marit (l’Antonio), el fi ll eixelebrat (Ferran), l’enamoradis-
sa (Anna) o el petit trapella (Martí). Es van fer càrrec d’un súper, segurament 
perquè abans van muntar un circ i els van créixer els nans. Amb les seves 
desgràcies, però, ens alegraven les migdiades. Si el cos humà necessita un 70% 
d’aigua, els espectadors de TV3 necessitàvem els Aiguader per sobreviure cada 
tarda. D’entre els 190 capítols, segurament el més recordat és aquell en què el 
Ferran (Joel Joan) es queda en coma. Els guionistes de la sèrie van tenir la barra 
de deixar-nos amb l’ai al cor durant tot un estiu abans de saber el desenllaç 
positiu. Per cert, a Plats bruts va haver-hi una autoparòdia sublim quan el David 
(també interpretat per Joel Joan) és a l’hospital i el visiten la Margarida Mingui-
llón (Rosa) i el Miquel Cors (Antonio) preocupant-se en excés pel seu estat. 
La cara del David pensant “aquests dos estan com un llum” no tenia preu. Una 
altra rèplica va venir de mà de la Lloll Bertran, que dins el programa La Lloll va 
escenifi car el culebrot Pobre noi.
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Te’n recordes?

A LA MERDA ME’N VAIG. A LA MERDA JO. A LA MERDA 
TU. A LA MERDA LA PILAR, LA DESI I EL FILL DE PUTA 
DEL SANTI TAMBÉ

Al Ramon de les Olives només li faltava enviar a la merda les olives. Si 
Fernando Fernán-Gómez veu alguna vegada el capítol 230 del Cor tindrà un 
orgasme múltiple. De fet, els Peris ja poden viure a Sant Andreu, a Hosta-
francs o a la Conxinxina, que mai no es dirà a El cor de la ciutat una frase 
més brillant.

AMADEU CABANILLES
Com algú pot arribar a ser tan malparit com l’Amadeu Cabanilles? Ell 

va ser un dels personatges que més repulsió va provocar en l’espectador, 
gràcies al magnífi c treball de l’actor David Bages, que va saber despertar 

Recordeu aquell espai de TV3 que ens parlava de fets passats, 
d’efemèrides, de moments de la història, la nostra història? Sí, 
home, sí, aquell que anava encapçalat per la cançó “Remeee-
ember when, uuu-uú…” Amb aquest llibre no us ho posaré tan 
fàcil. Està molt bé que aneu llegint les defi nicions i aneu dient 
en veu alta: “És veritat, no me’n recordava!” També pretenc que 
poseu a prova la vostra memòria televisiva. Bé, evidentment, tinc 
la intenció de posar a prova la vostra memòria “tevetresiva”, 
els vostres records sobre TV3. Al fi nal de cada pàgina trobareu 
l’encapçalament “Te’n recordes?” i un parell de preguntes sobre 
TV3. Es tracta, precisament, que jugueu, o bé tot sols, o bé en 
família, o bé amb els amics. A la part fi nal del llibre hi trobareu 
les solucions i un quadre d’encerts que correspon a diferents 
personatges de la història de TV3. En funció de les respostes 
aconseguides rebreu una distinció o una altra. Que gaudiu ju-
gant…, i no feu trampes!
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l’odi per aquest “trepa” sense escrúpols. La manera com li tirava els trastos 
a l’Elisenda (Eva Santolària) i posteriorment a la Laia (Olalla Moreno) —amb 
qui fi nalment es va casar—, la manera com manipulava l’irós Fèlix (David 
Selvas) per aconseguir els seus propòsits, els enfrontaments continus que 
tenia amb el Gabriel (Miquel Sitjar) i l’Eduard (Eduard Farelo), l’assassinat a 
sang freda de la matriarca, la Mercè Aymerich… En defi nitiva, una autèntica 
“joia”. El seu fi nal va ser tan tràgic com merescut, quan la seva dona, la petita 
dels Montsolís, fa caure el cotxe en què viatjaven tots dos, un utilitari vermell 
de dues places, per un barranc (per cert, amb la pasta que tenien, ja podien 
haver utilitzat un Mercedes o un Porsche, no creieu? És clar que els produc-
tors de les sèries s’haurien estirat els cabells si hagués estat així…). Ara bé, 
l’Amadeu no se’n va anar sense fer-ne una de grossa. Dies abans de la seva 
mort, la Laia va donar a llum l’hereu de tots dos. Heu vist la pel·lícula El fi ll 
de Rosemary (coneguda també com La semilla del diablo)? Tracta d’una comu-
nitat de veïns amb més mala bava que els de 13, Rue del Percebe, devots de 
Satan, que droguen una dona (Mia Farrow) per posar-hi dins del seu cos la 
llavor del diable. Al fi nal de la pel·lícula la Rosemary dóna a llum i quan per fi  
veiem l’aspecte del seu fi ll, és un petit nadó recremat, amb banyetes i uns ulls 
demoníacs que tiren enrere. Doncs aquest ésser era el Mateuet Cabanilles 
de Nissaga. L’herència, fi ll de l’Amadeu Cabanilles i la Laia Montsolís i, alhora, 
l’autèntic fi ll del dimoni.

AMANIDA
Qui diu que TV3 no té cura perquè els catalans tinguin una dieta sana i 

equilibrada? Sense anar més lluny, imagineu-vos una amanida formada per 
l’enciam del Capità Enciam, els productes ecològics de la granja de la Isabel 
de Ventdelplà, el Tomàtic, els dibuixos de les Panses de Califòrnia, el pebrot 
que no es menja el Shin Chan i les olives del Ramon (bé, aquestes si voleu no 
les hi poseu o us podríeu ennuegar amb la mala llet que gastava).

ANEU AMB COMPTE ALLÀ FORA
Tret de sortida dels policies de la brigada de Nova York que protago-

nitzaven aquella meravella anomenada Hill Street Blues. Al començament de 
cada capítol, després de gaudir d’aquella inoblidable sintonia del principi i 
de veure l’hora que era al matí (que no era mai una hora en punt, sinó que 
sempre eren les 06.53 o les 07.12, per posar dos exemples), tots els polis 
estaven asseguts en una habitació, com si fossin alumnes escoltant una lliçó 
del professor, mentre el sergent Esterhaus els explicava on eren els punts 
confl ictius del dia a la City. Després del sermó, i mentre els alumnes re-
collien els llibres, el sergent els etzibava aquesta frase tan paternal: “Aneu 
amb compte allà fora”. Després, un cop enmig de la selva de Nova York, els 
agents del capità Furillo ens captivaven amb els seus casos i, sobretot, amb 
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les seves relacions personals, sovint tristes i depriments. Per alguna cosa el 
títol de la sèrie feia un doble joc entre el color blau (“blue” en anglès) i la 
sensació d’estar deprimit i melangiós (que també es diu “blue” en llenguat-
ge anglosaxó).

ÀNGELS
De tots els noms que hi ha hagut a TV3, n’hi ha un que destaca espe-

cialment, per la seva sonoritat en si mateix i per l’estreta relació que hi 
ha hagut amb la casa. Aquest nom és Àngel (o Àngels). L’espiritualitat d’un 
nom com aquest ha tingut el seu punt àlgid en Àngels Barceló, que, per-
meteu-me la llicència, ha estat com si un àngel de debò s’hagués perdut 
mentre volava i hagués anat a parar a la terra. Ja sé que diuen que els àngels 
no tenen sexe. Però el que segur que tenen és sex-appeal. Com a mínim, 
aquest àngel. No sé què té la Barceló, però cada vegada que ha sortit a TV3 
ha omplert la pantalla d’una aura com la que deuen tenir els angelets que 
van pel cel. Ella, però, no ha estat l’única: la Kelly Garret, la Sabrina Duncan 
i la Jill Munroe van ser la millor plasmació “angelical” dels desitjos d’un déu 
omnipresent i invisible, el Charlie d’Els àngels de Charlie. Però encara n’hi 
ha hagut més. La Gonyalons, per exemple, que fa poc que ensenya el seu 
“àngel” cada tarda a El cor de la ciutat. Però d’homes també en trobem algun 
que ha sobrevolat el cel estrellat de TV3: l’Àngel Casas o l’Ángel Pavlovsky 
en són uns quants exemples.

ANTIDISTURBIS
La veritable ànima de la sèrie Els joves. Si el ratolinet Mickey hagués es-

tat okupa en la seva joventut, s’hauria assemblat molt a aquest entranyable 
hàmster. La gent “normal” té gatets i gossets com a animal de companyia. 
Però el Bibian, el Rick, el Neil i el Mike tenien aquest rosegador amb nom 
de personatge d’Arma letal. Mític va ser el dia que el Bibian el va posar a la 
torradora per esmorzar.

API, De professió
Si el gran Cassen aixequés el cap i veiés a quin preu s’han posat els pisos 

que ell venia l’any 1988 per 5 o 6 milions de pessetes, s’estaria fregant les 
mans. Diuen que una de les coses que provoca més estrès en les persones 
és el fet de comprar-se un pis. Encara sort que hi havia el Cassen per fer-nos 
somriure i treure’ns aquests maldecaps. El problema és que després de veure 
aquella sèrie, quan vaig comprar-me un pis, esperava trobar-me un venedor 
simpàtic com el Cassen per riure una mica. El que vaig trobar, en canvi, va ser 
que els que reien a la meva cara eren els agents de la propietat immobiliària 
en veure la meva hipoteca de quaranta anys.



14

ARNAU
El comte Arnau era un personatge que imposava, feia respecte. No so-

lament per la caracterització del Pere Arquillué, que ja per si mateix té una 
cara i una veu que imposa, ni per les espases i els duels que s’hi veien ni per 
l’aclaparadora bellesa de l’Ariadna Gil… El que més atemoria de la sèrie Ar-
nau eren els crits que sortien a la careta inicial de presentació, on es repetia 
moltes vegades el nom d’Arnau amb un to de veu similar al de les mares quan 
et criden de petit perquè has dut a terme una malifeta. Us ho juro, encara 
hi ha nits que em desperto tot suat després que una veu em vagi repetint 
“Arnau, Arnau, Arnau!!!” amb la mateixa força que a la sèrie.

AUTOCAR
Element simbòlic que planten al Camp Nou els diferents rivals que vénen 

a jugar contra el Barça, davant el temor que els de Rijkaard els clavin una 
golejada d’escàndol. Un autocar ben diferent era el d’Oh, Europa!, que durant 
els dilluns de l’any 1994 ens va fer arribar els costums dels nostres veïns 
europeus de la mà d’aquella troupe inclassifi cable, autèntics espècimens de 
la geografi a catalana. De fet, a molts viatges organitzats a Catalunya que es 
fan des de l’estranger, a més a més de visitar la Sagrada Família, la Pedrera, 
Sitges o la Costa Brava, molts guiris estan avisats que vagin amb els ulls ben 
oberts per veure si troben, per casualitat, l’autocar d’Oh, Europa!, un autèntic 
refl ex de com som els catalans. A més, la Meritxell (la Victòria Pagès) va ser, 
possiblement, la pitjor guia turística que hi ha hagut mai. Però ja m’agradaria 
a mi que em portés pel camí de l’amargura, per un camí de roses o per on 
ella volgués…

AVIS
Els avis a TV3 han tingut, afortunadament, una importància cabdal. No 

parlo d’aquell avi al qual tota la família preguntava si havia vist l’Inistol. Em re-
fereixo a avis com l’entranyable “abuelo Benjumea”, les Teresines o el Llàtzer 
Escarceller (aquell home calb i menut del Filiprim amb una veueta molt perso-
nal). Però jo em quedo amb les àvies interpretades per la Montserrat Carulla: 
la senyora Emília d’Oh! Europa, la Martina (la mare de la Dolors) de Secrets de 
família i, especialment, amb la Teresa (mare de la Montse) d’El cor de la ciutat 
(per cert, la Montserrat Carulla adoptarà fi nalment la Montse Guallar, ja que 
sempre li fa de mare?). La relació que tenia, precisament, amb la seva fi lla, la 
que tenia amb els seus néts, l’Ivan i el Narcís, o la que va tenir fi nalment amb 
l’Alfons. Una de les morts més maques, i alhora més tristes, de la història dels 
serials de TV3 va ser la seva: adormida plàcidament mentre feia un tomb a les 
golondrines de Barcelona, el lloc preferit de l’Alfons. Des de llavors, em miro 
aquests vaixells amb més malenconia que mai. I més darrerament, els avis que 
han robat el cor de tot Catalunya són el Valentí, la Maria i el Casimiro, aquell 
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trio de Can Pic de Viladrau, Osona, del programa Caçadors de bolets, autènti-
ques enciclopèdies dels coneixements populars boletaires.

AVORRIDA, la Bruixa
Dona que era clavadeta a Doña Rogelia, el nino aquell de la… ventríloqua? 

Mari Carmen y sus muñecos. Tenia una única missió a la vida: fer la guitza a les 
tres bessones i desterrar-les per sempre més dins un conte clàssic. L’Anna, la 
Teresa i l’Helena, amb l’ajuda involuntària de la Bruixa Avorrida, han estat la ma-
nera més brillant de fer arribar als nens la passió per la literatura mitjançant la 
televisió. Per cert, heu pensat alguna vegada en quin conte clàssic us agradaria 
poder-vos endinsar?

AYMERICH
Per què alguns dels personatges amb més poder adquisitiu dels serials de 

TV3 tenien aquest cognom? Aymerich es deia la Mercè Aymerich (l’actriu 
Montserrat Salvador) de Nissaga de poder, una mena d’Angela Channing de 
Falcon Crest, però sense tanta mala bava, però això sí, amb una fortuna similar. 
I Aymerich també es deia la família propietària de l’empresa Ala Transports 
de Laberint d’ombres, amb el Benjamí i la seva fi lla Gemma al capdavant. Deu 
ser que Aymerich fa ric, tal com indica la part fi nal del seu cognom. Així que 
si algun dels lectors es diu Aymerich i vol fer una donació desinteressada per 
a l’autor, serà benvinguda. De la mateixa manera, si teniu un amic que es digui 
Aymerich, feu que pagui sempre ell les rondes quan aneu de copes i que no 
sigui tan garrepa.

1. Quina família sencera ens explicava receptes de 
cuina?

2. Com es deia el malcarat amic de Magnum?
3. Quin programa musical dels primers anys de TV3 

tenia un nom que porta bons records als seguidors 
del Barça?

Te’n recordes?
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B BALLAR
Jo no sé si vosaltres sou dels que quan esteu en una discoteca, veieu la 

pista de ball com un espai per descobrir, un món desconegut ple de gent 
que, en teoria, s’ho està passant molt bé, però que en el fons, penseu, és com 

si tinguessin el mal de Sant Vito. A TV3, contradient aquest pensament, hi 
ha hagut grans dansaires. El més extravagant és en Carlton Banks, el cosí 
del príncep de Bel-Air que feia anar els dos braços d’un lloc a l’altre 
mentre feia petar els dits quan sonava alguna cançó del Tom Jones. Les 
més “saboroses”, les noies de Dancing days, amb la Sonia Braga al capda-
vant, aquelles “garotes” de Copacabana que bellugaven els malucs com 
si res. El més surrealista, el Mr. Bean ballant de cul cap enrere per seduir 

una dona que no en volia saber res. I els millors, sens dubte, els catalans i 
catalanes de Bojos pel ball o Dóna’m una pista.

BARCELONA 92
No recordo els Jocs Olímpics de Barcelona pel que van signifi car per a la 

ciutat en l’àmbit arquitectònic. Tampoc no els recordo pel Cobi. Ni tan sols per 
l’Amigos para siempre de Los Manolos o pel duet entre la Montserrat Caballé i 
el Freddie Mercury… Sempre que penso en Barcelona 92 em ve al cap una Júlia 
Otero més sensual que mai fent aquelles entrevistes tan personals al Jocs de 
nit. Si us plau, crec que parlo en nom de tot Catalunya si demano als dirigents 
polítics d’aquest país que es plantegin la possibilitat que hi torni a haver uns 
Jocs Olímpics a Catalunya. D’aquesta manera, tornaríem a veure la Júlia i els 
seus Jocs de nit.
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BARÇA
“Tenim un nom que el sap tothom! TV3, TV3, TV3333333!”. Aquesta tor-

nada podria ser perfectament. Perquè a TV3 li agrada el Barça. I al Barça, TV3. 
No sols per la dosi diària de culerisme que es dóna cada dia als Telenotícies, 
sinó també per les constants referències a la parròquia blaugrana que s’han 
vist al llarg de vint-i-tres anys. Ja el primer partit emès per aquesta casa va 
ser un Barça-Osasuna, partit que, per cert, va acabar amb victòria local per 
1 a 0 (fi ns i tot en això, el Barça va deixar bé TV3 començant amb victòria 
les seves retransmissions). Després, les llàgrimes de Núñez amb Lluís Canut 
(quin moment, quin moment!), el Força Barça, el Jordi Culé de l’Òscar Nebreda 
fent saltirons enmig d’un partit, el Txiqui presentant el programa El vestidor, 
les celebracions a la plaça Sant Jaume, Canaletes i el Nou Camp, i un llarg 
etcètera. També a les sèries el “més que un club” ha tingut molta presència: a 
Oh, Europa!, quan tota la troupe es troba a Madrid en la penúltima parada, van al 
Santiago Bernabéu, santuari del madridisme, a celebrar una victòria del Barça 
contra el seu etern rival. A Psico Express, els psicòlegs de la consulta han de 
tractar un pacient (Jordi Banacolocha) amb excés de barcelonitis. A El cor de la 
ciutat, els veïns de Sant Andreu fan un partit contra el Barça en una ocasió, i 
en una altra, el personatge de la Cecília queda embadalida davant el culet que 
té el Chapi Ferrer. Això per posar uns exemples, però han estat constants les 
referències en altres sèries. I m’he deixat per al fi nal aquell èxtasi total per 
a l’afi cionat blaugrana que era l’Aquest any, cent!. L’Antoni Bassas exercint les 
funcions del Rijkaard del programa movia les peces a la perfecció perquè no 
quedés ni un sol fet de la història blaugrana per comentar: el Barça de les Cinc 
Copes, el Dream Team, els Basora, César, Kubala, Moreno i Manchón, Mara-
dona, el segrest de Quini, el Barça de bàsquet dels Epi, Solozábal i companyia, 
l’intractable Barça d’handbol de Valero Rivera… Llàstima que el programa 
només durés un any, el del centenari. Però, per què no un Aquest any, cent u!?, 
Aquest any, cent dos!, i així successivament? Oi que tots nosaltres celebrem el 
nostre aniversari particular cada any i bufem les espelmes que toquin? Doncs 
amb l’Aquest any, cent! podria passar el mateix, només seria qüestió d’anar 
canviant el número.

BARÇÒVIA
Capital de Polònia on, per cert, tots els seus habitants van pel carrer vestits 

de blaugrana i on, des de fa unes setmanes, els pares ja no posen als seus fi lls 
noms com Andrzej, Wladislaw o Walery, sinó que els llibres de família estan 
plens de noms com Ronaldinho, Samuel, Ludovic o, fi ns i tot, Queco.

BARQUETA
Sabeu aquella cançó popular que fa així: “Había una vez un barquito chiqui-

tito. Había una vez un barquito chiquitito. Que no sabía, que no podía, que no 
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podía navegar”? Està escrita en honor de la minsa embarcació que van utilitzar 
el Mateu i l’Eulàlia Montsolís per suïcidar-se. Recordeu aquella darrera escena 
amb el veleret cremant al fons del mar com si fos un misto mal apagat? Home! 
Senyors de Nissaga de poder! Dos personatges com els germans Montsolís 
mereixen fer una foguera més gran que les Falles de València!

BARRUFETS
Petits éssers seguidors de l’Espanyol que eren perseguits constantment 

pel Gargamel, que era del Barça. De fet, si alguna vegada aneu a Montjuïc a 
veure un partit del conjunt blanc-i-blau, si el joc dels periquitos no està sent 
gaire bo, sentireu més d’un afi cionat dient: “Avui no m’està barrufant com 
estem jugant”.

BEAN, Mr.
El Verano azul de TV3, i no ho dic perquè m’imagini el Mr. Bean anant 

en bicicleta mentre xiulava aquella cançoneta (de ben segur que atropellava 
algú), sinó perquè l’han reposat tantes vegades que aviat agafarà un color 
sèpia. Sigui com sigui, mai és prou perquè ens posin un any sí i l’altre també 
aquesta extraordinària sèrie del “senyor Mongeta”. Segur que tots vosaltres 
teniu a la memòria algun capítol predilecte. El meu és quan torna a decorar 
casa seva i ha de pintar de blanc. Com que veu que és massa feina anar a poc 
a poc i amb molta cura, decideix posar un petard dins un pot de pintura i així 
ho pinta tot d’una tacada. El problema és quan arriba un senyor que s’havia 
descuidat el barret i queda la seva silueta marcada a la porta. O també aquell 

4. A quin programa comentava l’Andreu Buenafuente 
les pífi es dels diaris i les revistes?

5. Quin és el primer programa que va presentar
La Trinca a TV3?

6. Quin programa va presentar la Júlia Otero durant 
els Jocs Olímpics de Barcelona 92?

Te’n recordes?
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que va conduint el seu cotxe i li queda una sabata dalt del capó. O quan és 
Nadal i va a una botiga on hi ha un pessebre i, a més del caganer, l’angelet i 
les típiques fi guretes, ell hi posa un dinosaure, un camió de bombers i altres 
joguines. O quan va amb una noia a una joieria i ella li assenyala un anell que li 
agrada i el Mr. Bean, pensant-se que assenyalava darrere la vitrina, li regala un 
clau per penjar un quadre. O aquell que està a missa i: a) s’adorm i va donant 
cops de cap; b) no se sap el salm que està dient el capellà en la seva totalitat 
i quan toca el tros que sí que recorda, es posa a recitar-lo com si bramés; c) li 
ve un esternut i li queden tots els mocs penjant i els enganxa pertot arreu. O 
aquell altre que és estiu i li fa vergonya treure’s la roba a la platja davant de 
tothom i es posa el banyador per damunt del seu vestit gris i després se’l treu 
per sota el banyador. O aquell altre que… I així podria estar fi ns a l’eternitat, 
que no em cansaria de recordar moments d’aquesta obra mestra de l’humor 
sense paraules.

BELLA I LA BÈSTIA, la
Ofi cialment, eren la Catherine, una guapa advocada, i el Vincent, un home 

amb el rostre deformat que salva la vida a la Catherine. Però hi ha hagut 
d’altres belles i bèsties. Per exemple, La bella i la bèstia podrien haver estat 
la Teresa Clarís i el seu marit Damià Dalmàs de Ventdelplà. Ella per guapa 
(l’Emma Vilarasau sempre està radiant) i ell per animal i maltractador. O tam-
bé, L’abella i la bèstia podrien haver estat l’abella Maia i el seu amic Willy, que 
era una mica bèstia fent les coses. La bella i la bèstia també eren, per què no, 
l’esparver cendrós i el trencalòs del programa Bèsties, presentat pel Pol Iz-
quierdo, tot i que no sé qui faria el paper de bella i qui el de bèstia. I fi nalment, 
si la sèrie s’hagués dit Que bèstia era la vella!, estaríem parlant clarament, i 
amb tots els respectes, de S’ha escrit un crim, on la senyora Fletcher era una 
anciana adorable, però una autèntica bèstia resolent els crims que se li po-
saven pel davant.

BENVINGUDA
“Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Que casa 

meva és casa vostra si és que hi ha… cases d’algú”. Aquestes paraules del Sisa 
a la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol poden resumir els centenars de ben-
vingudes que any rere any ens han donat els professionals de TVC. I tot i que 
sembli que algun ja naixés adreçant-se a una audiència, el cert és que tots han 
tingut un cuc a l’estómac quan el regidor els ha donat l’OK i han començat a 
parlar.

Començar un programa no és gens fàcil. Has de pensar molt bé amb quines 
paraules vols presentar-te davant l’audiència i això implica molta responsabi-
litat. El mateix passa amb les sèries. La primera frase ja t’ha d’endinsar en les 
alegries i les misèries dels seus protagonistes. Aquí teniu una mostra de quines 
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són les primeres paraules que es van sentir en alguns dels programes i sèries 
més representatius de TVC:

• Primera emissió: “Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setem-
bre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya”. 
(Joan Pera, 10 de setembre del 1983)

• Filiprim: “Bona tarda. Estem molt contents de saludar-los en directe des 
del plató número 1 del Centre d’Estudis de TV3. Avui comença un programa, 
Filiprim, aquest, i em faria molta il·lusió, doncs, explicar-los de què va això”. 
(Josep M. Bachs, 12 de maig del 1986)

• La vida en un xip: “Bona nit. Estic molt content de saludar-los una altra 
vegada. De fer-ho en nom de tot l’equip que treballa per a aquest programa, 
tan bé com puguem per intentar fer-ho tan bé com sigui possible”. (Joaquim M. 
Puyal, 6 de gener del 1989)

• Poble nou: “—Mare? Mare, què fas? Que dorms?; —M’he assegut una es-
tona per veure si em passava; —Hi ha mandra?; —M’has vist mai amb mandra, 
a mi?”. (Conversa entre l’Anna Aiguader, fi lla —Gemma Brió— i la Rosa, mare 
—Margarida Minguillón— a Poble Nou; 10 de gener del 1994)

• Secrets de família: (conversa telefònica) “Aquesta nit? Sí, fes el que vul-
guis. No, no tinc res. Sí, és clar, us ho diré… (penja el telèfon) Merda!” (L’Albert 
Riera de Secrets de família —Pep Ferrer—, 16 de gener del 1995)

• L’hora de Mari Pau Huguet: “Aquí la tenen, enmig del ramat, tota sola. 
És l’ovella negra. Hi ha qui assegura que el futur és més fosc per a les ovelles 
negres, perquè quan trenquen amb tot, han de començar de nou”. (Mari Pau 
Huguet, 23 de gener del 1995)

• Sense títol amb Andreu Buenafuente: “Gràcies! Bona nit. Bona nit, se-
nyores i senyors. Gràcies per veure’m. És un detall per part seva. Si algun dia 
fan un programa, jo també me’l miraré”. (Andreu Buenafuente, 14 de setembre 
del 1995)

7. Què deia en Jaume Pastallé per acomiadar-se del 
seu programa de cuina?

8. Quin any va ser la primera emissió de TV3?
9. Quin és el millor amic de Mr. Bean?

Te’n recordes?
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• Nissaga de poder: “—Tot està com aleshores; —No podia dormir. El 
camp em relaxa; —Te’n recordes quan ens vam escapar de casa?—; —Ja fa 
molts anys d’això; —Era el temps de la verema”. (Conversa entre els germans 
incestuosos Eulàlia i Mateu Montsolís de Nissaga de poder —Emma Vilarasau i 
Jordi Dauder—, 28 de gener del 1996)

• Laberint d’ombres: “—Que no treballo a l’empresa? Fa més de 30 anys 
que hi treballo!; —No, jo li dic que vostè no era empleat, que no estava en 
nòmina”. (Conversa entre el patidor Esteve Padrós —Lluís Soler— i el pèrfi d 
Salvador Borés —Marc Cartes— de Laberint d’ombres, 4 de maig del 1998)

• El cor de la ciutat: “—Has tornat a somiar?; —Sí; —En la teva fi lla… No 
sé com has pogut dormir”. (Conversa entre la Lali Carbó —Ester Bartomeu— i 
la Clara Bosch —Sílvia Sabaté—, companyes de garjola a El cor de la ciutat; 11 de 
setembre del 2000)

• Els matins a TV3: “Bon dia Catalunya. Són les vuit. Benvinguts, bentrobats 
en la diada de Sant Jordi. Els matins a TV3 que avui posem en marxa són una 
nova aventura informativa que tindrà l’actualitat com a eix vertebrador”. (Josep 
Cuní, 23 d’abril del 2004)

BEEETY!!!
Totes les dones de Catalunya han estat alguna vegada la Betty de N’hi ha 

que neixen estrellats. O si no, fem la prova: segur que algun dia el vostre marit 
o xicot no troba aquella camisa que tant li agrada. Què fa? Us crida com si fos 
un gos desvalgut demanant auxili. O també alguna vegada us haurà passat que 
està preparant el sopar com a detall especial (quina barra que tenen alguns!) i 
no troba la sal (que té nassos que després de tants anys sota el mateix sostre 
encara hi hagi molts que veuen la cuina com una habitació totalment descone-
guda). Solució? Us demana pel nom posant cara d’animaló degollat. Sigui com 
sigui, les cares que posava el Frank Spencer cada vegada que cridava la seva 
dona eren molt bones. I més amb el magnífi c doblatge que va fer el Joan Pera. 
I si les dones de Catalunya tenen un equivalent amb la Betty, elles ens haurien 
de cridar als homes amb un altre nom que comença per B, el “Baaaaasil” de 
l’Hotel Fawlty, aquell director esfi lagarsat que no parava d’espifi ar-la una darre-
re l’altra, davant les constants reprimendes de la seva dona Sybil.

BENET I JORNET, Josep Maria
Beneït Benet… Tant el podríem haver posat a la B com a la D de déu. 

Ofi cialment, TV3 va néixer l’any 1983. Extraofi cialment, va ser el 1940, quan el 
caparronet d’aquest geni es va posar en marxa. Estem convençuts que els set 
milions de catalans que som ens hem emocionat en algun moment amb alguna 
de les seves creacions. Tant li fa si parla d’un poble acabat de fer (Poble Nou), 
d’una dona amb nom de fl or (La Rosa), d’una família amb debilitat pel cava i el 
mal rotllo (Nissaga de poder) o dels batecs d’una ciutat (El cor de la ciutat). Si al 
Vaticà tenen Benet XVI, TV3 té Benet I.
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BENVOLGUTS COMPATRIOTES
Normalment, un presentador o presentadora sempre intenta ser diferent a 

cada programa. Si més no, ser una mica original en la manera de presentar-se 
davant l’audiència setmana rere setmana, per tal de no caure en la repetició. 
L’Andreu Buenafuente, tot i començar Una altra cosa amb un monòleg, sempre 
era diferent. L’Albert Om, tot i començar sempre El club amb els minuts, segons 
i dècimes del capítol precedent d’El cor de la ciutat, sempre feia alguna referència 
sobre el capítol que, evidentment, canviava cada dia. Però hi ha hagut una cara 
molt popular que sempre (i quan dic sempre vull dir SEMPRE durant divuit anys) 
ha començat exactament de la mateixa manera la presentació del seus progra-
mes, que sovint s’han emès en dates assenyalades com Nadal, l’11 de Setembre, 
etc. Em refereixo a Jordi Pujol, que cada vegada que s’adreçava als catalans ho 
feia amb l’encapçalament següent: “Benvolguts compatriotes”.

BETES I FILMS
Programa que va ser el causant que moltes sogres ensenyessin les vergonyes 

panxa amunt després de caure d’una cadira quan feien anar el hula-hoop mentre 
els gendres fi lmaven sense anar-les a socórrer. A banda d’això, el Betes i fi lms 
també ens va ensenyar que no pots anar donant voltes amb el teu fi ll agafat dels 
braços si no és que vols carregar-te les parets del menjador sense fer anar el pic 
i la pala (ja que has utilitzat el seu cap). Sigui com sigui, sempre em vaig preguntar 
si no havies de ser una mica malparidet per anar gravant mentre algú es trencava 
la costellada als teus morros. Per contra, a tots ens queia la bava quan vèiem 
diferents nadons adormint-se a sobre d’un plat de farinetes o el seguit de curio-

10. Quin va ser el primer partit de futbol que es va 
transmetre per TV3?

11. Com es diu el personatge interpretat per Irene 
Montalà a Mar de fons?

12. Amb quin personatge de fi cció relacionaríeu un 
astàleg de bronze?

Te’n recordes?
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sitats que es produïen en els casaments: capellans als quals els queia la dentadura 
postissa dins el calze amb vi, mullers amb els cabells socarrimats per un ciri…

BEVERLY HILLS 90210
Sí, ja ho sé: també penso que quan es va emetre aquesta sèrie per TV3, 

l’estiu passat, hauria d’haver mantingut el nom de Sensació de viure, però si 
pronuncieu aquesta frase unes quantes vegades (“Sensació de viure”, “Sensació 
de viure”, “Sensació de viure”…) us adonareu que sona tan ridícul com eren 
els mateixos personatges de la sèrie. Aquells pantalons pujats a l’alçada de les 
aixelles (estil que després imitaria Julián Muñoz, el Cachuli de la Isabel Pantoja), 
aquelles converses repel·lents per esbrinar coses com: “Qui ha fet més per al 
desenvolupament dels joves nord-americans, Snoopy o el cocodril de Lacos-
te?”, aquells bessons Brandon i Brenda que no s’assemblaven físicament en res, 
però que mentalment tenient el mateix encefalograma pla, aquell Dylan que es 
pensava que ser radikal consistia a dur tupé i samarretes blanques imperi… Sí, 
sí, d’acord, però… com ens agradava! Un últim apunt, si alguna vegada es fa una 
versió en català de Beverly Hills 90210, hi ha alguns personatges que ja estarien 
adjudicats d’inici: el Brandon seria el David de Plats bruts; la Brenda seria la San-
dra, aquella pija que interpretava perfectament la Lloll Bertran i el Dylan seria 
el Fèlix de Nissaga de poder.

BIGOTIS
Hi ha qui diu que alguns bigotis es porten per realçar alguns somriures. 

Uns altres opinen que els bigotis hi són per treure importància a nassos pro-
minents. Jo dic que TVC existeix perquè aquests 10 bigotis ens fessin més feliç 
l’existència:

• Josep M. Bachs: el bigoti menys prim del Filiprim
• Xavier Bonastre: un bigoti per pilotes
• Jaume Figueras: ni el lleó de la Metro Goldwin Mayer el superava
• Josep M. Ferrer-Arpí: ni la ciència ha pogut explicar el seu bigoti
• Màgic Andreu: fer desaparèixer el seu bigoti és un truc impossible
• Josep Sazatornil, Saza: el protagonista de la comèdia Tot un senyor tenia 

tot un bigoti
• Magnum P. I.: Bigoti P. I.
• René: la resistència francesa d’Allo, allo s’amagava darrere el seu bigoti
• Enric Calpena: els inicis del Telenotícies tenien el rigor del seu bigoti
• El reporter del bigoti d’Alguna pregunta més?: Alguns bigotis més?… 

Pot ser, però no seran tan personals com els de TV3

BIÒNICA, la Dona
En teoria, la Jamie Sommers era La dona biònica quan realitzava missions on 

corria a supervelocitat, on aixecava pesos impossibles i on podia sentir conver-
ses d’aquí a Sant Petersburg. Però crec que ella era molt més “biònica” quan 
exercia com a mestra a l’escola d’una base d’aviació de Califòrnia. I és que no 
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cal fer el saltimbanqui perquè una dona, qualsevol dona, sigui biònica. Només cal 
sortir al carrer i veure les senyores i senyoretes que tenim al davant.

BISTEC
Els menús diaris per als treballadors de TVC consten de 3 o 4 plats, in-

cloent-hi pastes, amanides, carns o peixos. Això sí, curiosament, estigui o no 
en el menú diari, el plat més demanat cada migdia és el bistec amb patates 
fregides. A banda d’aquesta realitat, la fi cció ens va deixar un dels moments 
més surrealistes de la història de TVC al voltant d’aquest tros de carn tan 
apetitós. Va ser a Nissaga de poder, quan l’Assumpció, el personatge interpre-
tat per la Marta Padován, just abans de morir en braços del seu marit Tomàs 
(Jordi Banacolocha) li diu lànguidament: “T’he deixat dos bistecs a la neve-
ra”… Això sí que és amor i la resta són ximpleries.

BLANC O NEGRE
Carn o peix? A dalt o a baix? Nesquik o Cola-cao? El paper higiènic cap 

endins o cap enfora? Aquestes i altres dualitats indispensables per al funci-
onament humà eren les que se li plantejaven als famosos i als concursants 
del Blanc o negre, programa presentat per Salvador Alsius. La mascota del 
programa era un pingüí, per allò que els seus colors són el blanc i el negre, 
però si haguessin posat el Michael Jackson vestit amb un esmòquing, haurien 
aconseguit el mateix efecte.

BOBOBOBS, els
El meu avi diu que està bé que algú sigui bo. Però que ser bo dues vegades ja 

no està tan bé, perquè aleshores et converteixes en un bobo. El que sí que torna 

13. Com es deia la minyona del David a Plats bruts?
14. Quina sèrie protagonitzava el personatge de Frank 

Spencer?
15. Com es va dir la continuació de la sèrie Poble Nou?

Te’n recordes?
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a estar pel bon camí és si ets bo tres vegades, perquè llavors et converteixes 
en un bobobob.

BOCHAN
“Érase un hombre a una nariz pegado”, recitava en Quevedo. Si hagués 

conegut el Bochan, l’amic del Shin Chan, el vers hauria estat “Érase un niño a 
un moco pegado”. Sí senyor! Ja era hora que en alguna sèrie els nens petits 
sortissin tal com són en realitat! Estava fart de veure nens repentinadets, amb 
les faccions perfectes i ben pulidets, tipus Heidi, Marco o Oliver i Benji. Els nens 
petits acostumen a anar una mica bruts i sobretot, sobretot, tots els nens hem 
anat amb un moc penjant i ens anàvem mocant als punys de la camisa. Tots 
nosaltres hem estat Bochans quan érem petits.

BOIG PER TU
Frase que fa referència a una de les parelles més entranyables dels serials 

emesos a TV3, la Jamie i el Paul de la sèrie que duia aquest mateix nom, Boig per tu. 
Aquests acabats de casar establerts a Manhattan tenien dos caràcters totalment 
oposats i discutien sovint sobre qualsevol tema (laboral, sentimental, familiar…), 
però una cosa prevalia per damunt de qualsevol altra, estaven bojos l’un per l’altre. 
A banda d’ells dos, hi ha hagut d’altres parelles a TV3 que, tot i que potser no els 
hem sentit pronunciar exactament aquesta frase, segur que han pensat més d’una 
vegada allò de “boig per tu”. Aquí teniu alguns exemples: la Teresa i el David de 
Ventdelplà, la Rosa i el Peris d’El cor de la ciutat, la Bella i la Bèstia de La bella i la 
bèstia, el Mr. Bean i el seu osset de peluix, el Pere i la Misèria de Porca misèria o, 
fi nalment, el Ferran Adrià i el Mindundi del Polònia. Que visqui l’amor!

16. A quina sèrie l’actriu Mercè Comas interpretava el 
paper d’una dona de fer feines?

17. A qui va entrevistar Toni Soler durant 9 hores
 consecutives?
18. Quin periodista fa el paper de Franco a Polònia?

Te’n recordes?



27

BONANZA
“Ese caballo que viene de Bonaaaanza!”. Ho sento pel Michael Landon i 

companyia, però des del Força Barça que a partir d’ara ningú associarà aquesta 
sèrie amb els germans Adam, Joss i Jou, ni amb el pare Ben Cartwright, ni fi ns i 
tot amb el cuiner xinès Hop Sing. Per sempre més, l’inquilí més famós del ranxo 
La Ponderosa serà el Nuñito de la Calzada.

BON DIA A TOTHOM, I MÉS CONCRETAMENT A NINGÚ
L’Hèctor d’Oh, Europa! (l’actor Eugeni Soler) va trobar la clau d’un dels 

grans dilemes del comportament social que encara quedava per resoldre. Se-
gur que alguna vegada us haurà passat que us lleveu del llit de molt mala gaita, 
sense ganes de veure ningú, ni els companys de feina, ni els companys de 
classe… Absolutament ningú. De fet, si poguéssiu estar callats tot el dia sense 
obrir la boca, sense ni tan sols dir “bon dia” quan arribeu a la feina, molt millor. 
Però, és clar, això no pot ser, no quedaria bé i dirien que sou uns mal educats. 
Què podem fer per no semblar uns esquerps, però alhora que tampoc no 
sembli que estem de molt bon humor? Fer com l’Hèctor i dir “Bon dia a tot-
hom, i més concretament a ningú” quan us trobeu amb els vostres coneguts 
en un dia gris.

BON DIA, CATALUNYA. SÓN LES VUIT
Jo, fi ns que no sento el Josep Cuní dir aquestes sis paraules a l’inici d’Els ma-

tins, no m’aixeco del llit. És la trempera matinera que tota persona amb afany 
d’informació necessita per començar bé el dia. Hi ha qui assegura que a partir 
del proper Nadal es comercialitzarà un despertador amb forma de Cuní que 
anirà repetint: “Bon dia Catalunya. Són les vuit”, “Bon dia Catalunya. Són les 
vuit”. “Bon dia Catalunya. Són les vuit”…

19. Com era la “informació” segons el Xavier Graset, 
al programa Bonic vespre?

20. De quin grup era la cançó d’estiu Munta-t’ho bé?
21. Quin programa tenia en el seu planter un “senyor 

encarregat”?

Te’n recordes?
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Una de les millors versions televisives del Malalts 
de tele va ser aquesta de Verano azul.

Una altra paròdia brillant, la de Furor, aquí 
anomenada Fortor.

Dinar familiar entre el 
“matrimoni” Toni Soler i Rosa 
Andreu i el “cunyat” Albert Om.

Cada dimarts al vespre 
queia una pluja de riures 

al Malalts de tele.



66

Joaquim M. Puyal amb en Rafeques, que garantia “un judici 
com cal” al programa Vostè jutja.

El mestre Puyal, ben afaitadet, en 
l’època d’Un tomb per la vida.

El mestre Joaquim M. Puyal darrere la seva 
barba, quan presentava el Vostè jutja.
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Personatges que han robat el cor a grans i petits: el senyor Cordills, el Petri, el Tomàtic i la Supermà.
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Personatges entranyables de TV3: a dalt, la 
Maria, el Valentí i el Casimiro de Caçadors de 
bolets; al costat, el Llàtzer Escarceller, l’”avi” de 
Filiprim, i a baix, la Mary Santpere amb l’Àngel 
Casas a l’Àngel Casas show.
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Dos germans que van fer història a Nissaga de poder: mentre el Mateu Montsolís observa les seves 
vinyes, l’Eulàlia consola la seva mare Mercè.

Al costat, el fruit de la passió entre tots 
dos, l’Eduard, que agafa en braços
el seu fi ll Rogeret. A sota, el pèrfi d
germà de l’Eduard, el Fèiix.
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Dos exemples de gent polida: el David rentant un dels Plats bruts i la Misèria del Porca Misèria.




