atalunya per
la petita pantalla

Una vintciia de pobles
de les comarques de Giromi
han passal peí programa
"Som i serem ".

«Som»: voluntatd'explicarel
present: «Serem»: el futur deis
nosti'es pobles. «Som i Serem» és
un programa emés per TV3 de
dilluns a divendres i que té com a
objecliu arribíU" a 1er un relral de
ia vida quolidiana de tots els
municipis de Caialunya. de la
franja de ponenl i de la Catalunya
Nord. El projecte, dissenyat i
elaborat per ia productora «La
Sargantana Voladora» del popular
Mikimoto (Miquel Calzada),
intenta claborai- un programa
modem on es mostii la vltalitat
deis pobles evitant la
cíUTÍncloneria i les grans dosis de
folklore. Cosa lloable, pero que.
hem de reconéixer. depén de la
idiosincrasia de cada poblé.
Pero, com s'escuilen els
pobles i ciutats que apareixen en
pantalla? La solució la té Jnrdi
Mir. qui és l'assessor del
programa i qui estableix el criteri
de selecció. El que s'intenta és
recóiTcrcada mes poblacions que
peilanyin a cadascuna de les
comai-qiies. Aquest factor és
determinant per tal d'evitar

repeticions i els diferents pobles
es van escollint en funció de la
seva distribució geográfica.
Un rigorós directe
De punta a punta de la
geografía catalana, es van
descrivint tots els pobles, pero en
canvi el programa es fa sempre
des de BiU'celona i seguint les
direcli'ius d"un mateix equip.
Aquesta llunyania. juntament amb
la maieixa complexital del
programa i la rapidesa i
immediatesa que exigeixen els
mitjans de comunicació la que la
seva elaborado sigui ceitament
complexa. Han d"intent;u- íér una
pinzeliada de Tindret. un retrat
breu. pero albora que reílecteixi el
passal i el present de la pablació a
ü-avés d'una estructura for(;a
rígida, en la qual inexcusablement
hi ha sis apartats en qué intervenen
la gent del propi mnnicipi; la
pai-elía de gent gran la biografía de
ia qual ser\'irá de fil conductor per
explicar la historia del poblé; el
cronista o estudios que
puntualitzara aJgun deis temes
d"interés o peculíaritatsdel poblé;
l'entrevista a algún personatge
famós o divertit que sigui originai'i
o resideixi al municipi: l'entrevista
a falcalde; l'exposició d"un pial
gastronomic peculiar o diferent: i
una actuació que pot anar des del
mes estJ"icle folklore i
entreteniment fms a actuacions de
gran qualital. Tol aixó s'ha
d'encabiren iresquarts d'hora
d'un programa en direcle amb la
intervenció de persones que
desconeixen lotalment el medí
tclcvisiu i les seves lécniques.
Pero com es confecciona el
progi-ama? Es trcballa amb Ij-es
setmanes d'antelació respecte a la
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data d'emissió. L'equip contacta
anib l'ajiintament del poblé per tal
d'establir un primer punt de
referencia. Hi ha un redactor
encan'egal especiTicainent per a
cada municipi que és qui fa el
primer contacte amb Tajuntament
i recull les propostes sobre

persones i elements que poden
configurar Testmctura de!
programa. Després, aquest mateix
redactor intenta contrastar les
informacions obtingudes per tal
d'aconseguir. segons paraules de
Monica Terribas, responsable de la
coordinació i documentació, «un
programa plural i represenlatiu de
la imatge del municipi». L'endema
d'aquesta primera captació el
redactor exposa la .seva recerca
davant l'equip de direcció per
resüidre les opcions que semblen
mes adients. Elecció que s'acaba
de decidir comparant les propo.stes
amb els elements que s'havien
emés en programes precedents i
amb els que s'emetran en
programes posteriors. Dies mes
tard. el redactor i un camera es
desplacen altre cop al municipi per
enregislriu" els repoilatges que
configuren la piul de vídeos í
acabar de concertar les entrevistes.

miixini les errades i donar lluidesa
aJ programa, albora que el
cuiner/a acompanya al popular
Lloren^ Torrado a parar la taula i
repassarel guió.
TVes miiiuts de «tele»
Óbviament la majoria des
municipis están conlentíssims que
el seu poblé o ciutat sigui el
protagonista absolut d"un
programa de TV3, una cadena,
que no heiii d'oblidar. és molí
centralista envers la metrópolis.
De totes maneres, les coses no
son tan lineáis. Monica Terribas
comenta que «no tots els pobles
entenen que el llenguatge
televisiu exigeix unes mecaniques
que no sempre fan possible que
tot allí) que ells consideren que
hauria de constai- en el programa
hi té cabuda. Aixo és una Iluiía
entre la vida deis mimicipis i un
programa d"una durada de 45
minuts, pero pensem que amb
comprensió i respecte per
ambdues parts, ens n'esiem
sortint prou bé». De fet tots els
pLU'licipants leñen assignat un
temps: ti'cs minuts. Evidentment,
per una vegada a la vida que se
suil a televisió a tothom se 11 fa el
temps curt i. sobretot, els alcaldes
que no leñen temps de parlar de
tots els projectes i benaurances
del seu municipi.

Calen tres dies per deixar un
programa per lle.st i esperar el dia
de la seva emissió. Encara manca
gairebé un mes per a la seva
difusió. Durant aquest temps es
confecciona la llista de convidáis
que. canalitzada a través de
rajuntamenl. ha d'ocupar una de
les places d'autobús que es posa a
disposició del poblé, per tal que
en el dia i f hora assenyaiats es
despiacin fins a la seu de la
cadena a Sant Joan Despí».
Un cop arribáis a la .seu de
TA'S i C33, el grup es reparteix en
dues sales; en una hi ha tots els
convidáis, i en l'allra els qui
havien d'intervenir en el
programa (excepte els membres
de factuació). La rao és fiicilment
explicable ja que els entrevistáis.
després del seu pas per la sala de
maquillatge, han d'assajar la
intervenció per tal d'evitar al
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Tot i amb aixó com comenta
MonicaTenibas: «L'experiencia
del "Som i Serem' és gralifícant
per ais municipis i pera nosaltres,
sobretot. perqué és un
aprenenlalgc conlinu del
coneixement de la gent i les coses
t[ue es fan al noslre país. L'equip
del programa es diveileix molt i
esperem que aixo es reOecteixi en

el resultat final. Estem contents
que no hi hagí hagut de moment
aquella lectura fácil de dirque,
perqué pai'lem de les co.ses que
lenim a prop de casa, som
carrinclons, i que ens adonem que
poLser fins ara ens hem eslat
emmirallaní en producles que
venen de fora sense plantejar-nos
qué podem fer amb el palrimoni
huma que tenim aquí». De toles
maneres hi veuen una mancan9a:
la participació deis joves: «sovint
es parla molí del passat com si fos
millor que el present i els joves no
expressen prou la vida d'avui i el
fulur que hi leñen».
Hi ha telespecladors que
segueixen dia rere dia el
programa, pero no podem obviar
que la una del migdia no és la
millor hora d'emissió. Quin resso
té entre els televidents? «Aquesta
és la pregunta del milió de
dólars: qué cal fer perqué la gent
miri un programa de televisió
que parla amb geni generalmení
anónima en competencia amb
altres seriáis, generalmení
eslrangers, que s'emeten a les
altres cadencs i que leñen una
audiencia fidel enganxada a les
seves histories? La veritat és que
no és fácil aconseguir
sensibililzar l'audiéncia amb un
programa com el nostre, pero
hem aconseguil que a la una del
migdia, quan a poques lUu'S hi ha
persones miranl la televisió, hi
hagi entre un 10% i un 20% de la
geni que mira la televisió en
aquell moment, que está
sintonilzant el «Som i Serem».
Es un espai diari que ha d'agafar
solera i que amb el temps.
esperem. es fará popular».
DOLORS GRAU
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