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Richard Gere revoluciona TV3
Helena García Melero entrevista l'actor al programa "Divendres" | L'artista
presenta demà la pel·lícula "Norman" al Festival Internacional de Cinema de
Barcelona-Sant Jordi
#RichardGere (https://twitter.com/hashtag/RichardGere?src=hash) ja és a @tv3cat
(https://twitter.com/tv3cat) . Només arribar ha volgut fer-se una foto amb tots els seus fans! De
seguida l'entrevista, a #DivendresTV3 (https://twitter.com/hashtag/DivendresTV3?src=hash)
pic.twitter.com/dxdNrP5DOd (https://t.co/dxdNrP5DOd)
? Divendres (@divendrestv3) 20 d'abril de 2017
(https://twitter.com/divendrestv3/status/855085623367086080)
Richard Gere ha revolucionat TV3 aquesta tarda. La cadena ha retransmès en directe l'arribada
de l'actor als estudis de Sant Joan Despí, on l'esperaven desenes de fans. Després de fer-s'hi
una fotografia, l'artista s'ha dirigit cap al plató de Divendres
(http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/divendres/helena-garcia-melero-entrevista-richard-gere-adivendres/video/5662929/) on l'esperava Helena García Melero.
Ja abans de començar la conversa, la periodista ha confessat estar nerviosa, una sensació que ha
traslladat a l'actor: "Si em quedo en blanc, ajuda'm", li ha dit just després de saludar-lo. Durant
l'entrevista, Gere ha desmentit estar "vetat" per la indústria cinematogràfica de Hollywood per
haver denunciat l'ocupació xina al Tibet, tal com apuntava El País
(http://elpais.com/elpais/2017/04/19/gente/1492624211_876939.html) en una informació
publicada aquesta setmana.
D'altra banda, l'actor, que feia més de 10 anys que no era a Barcelona, ha explicat que el que
més li agrada de la ciutat és la gastronomia. "Els millors restaurants del món són aquí", ha dit
somrient. Gere serà fins aquest dissabte a la capital catalana on demà presenta la seva última
pel·lícula Norman. A continuació podeu veure com s'ha viscut l'entrevista a les xarxes socials:

@divendrestv3 (https://twitter.com/divendrestv3) l'entrevista a Richard Gere molt decepcionant. I
canviar el nom a una persona és una manca de respecte
? . (@llampega) 20 d'abril de 2017 (https://twitter.com/llampega/status/855096720803471360)

Richard Gere en directo acontecimiento en TV3
? quique lorenz (@Quiquelosa) 20 d'abril de 2017
(https://twitter.com/Quiquelosa/status/855096712544833536)

#DivendresTV3 (https://twitter.com/hashtag/DivendresTV3?src=hash) Cada dia es veu més el
perfil "salvame" de la Melero. La manera de tractar el tema Richard Gere amb estil "maruja"
cansa molt.
? Ramon Burniol //?// (@burniolpr) 20 d'abril de 2017
(https://twitter.com/burniolpr/status/855096180069601280)
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#DivendresTV3 (https://twitter.com/hashtag/DivendresTV3?src=hash) , cal fer una cronica i
tertúlia sobre la No entrevista a Richard Gere?
? Núria Bernabeu (@nuriabernabeu) 20 d'abril de 2017
(https://twitter.com/nuriabernabeu/status/855094727011598337)

Decepcionant l'entrevista a Richard Gere al @divendrestv3 (https://twitter.com/divendrestv3) La
presentadora @HelenaGMelero (https://twitter.com/HelenaGMelero) i col.laboradors com nens
al PATI D COL.LEGI
? Ramón Labrador (@GiroMatrix) 20 d'abril de 2017
(https://twitter.com/GiroMatrix/status/855099633340743681)
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