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EL RADAR

Àlex Gorina presenta La finestra indiscreta a
Catalunya Ràdio des de l’11 de gener del 1987. CCMA

Àlex Gorina celebra avui els 30
anys de ‘La finestra indiscreta’
La finestra indiscreta ofereix avui un programa especial
amb motiu dels 30 anys de la seva primera emissió, que es
van complir dimecres. El programa de cinema que presenta Àlex Gorina a Catalunya Ràdio rebrà aquesta nit el director de l’emissora, Saül Gordillo, i tots els tertulians que
hi han passat al llarg d’aquestes tres dècades, amb els
quals repassarà la història del programa i recordarà el cinema del 1987, l’any en què es va estrenar. A més, Gorina
i els seus convidats parlaran de La finestra indiscreta, la
pel·lícula d’Alfred Hitchcock que dona nom a l’espai, i es
recuperarà l’entrevista que el presentador va fer a l’actor
de doblatge Fernando Ulloa, mort l’any 2002, que posava
veu a James Stewart a la versió espanyola d’aquest film.
Més enllà de la celebració de l’aniversari, el programa
d’avui estarà pendent de l’actualitat cinematogràfica, amb
especial atenció a la gran estrena de la setmana, La La
Land, i oferirà una entrevista a Michaël Dudok de Wit, director de la pel·lícula d’animació La tortuga roja, que també arriba avui a les sales. La finestra indiscreta s’emet divendres i dissabte a la nit, d’una a tres de la matinada.e

Joel i Ethan Coen estan treballant en un western
que enllaçarà diverses històries. FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Els germans Coen preparen la
seva primera sèrie de televisió
Els cineastes Joel i Ethan Coen salten a la petita pantalla. Segons informa la revista nord-americana Variety,
els germans Coen estan treballant en la seva primera ficció televisiva, una minisèrie que portarà per nom The ballad of Buster Scruggs. El projecte televisiu serà un western que enllaçarà sis històries diferents i estarà produït per Mike Zoss Productions, la companyia dels cineastes, i Annapurna Television.
Els germans Coen van exercir de productors executius
en l’adaptació de la seva pel·lícula Fargo, però en aquella ocasió van tenir molt poca implicació en la sèrie. De
moment, els cineastes no han anunciat ni quan es començarà a rodar la producció ni quan tenen previst estrenar-la. Els germans Coen se sumen a la llista cada vegada més llarga de directors de cinema que s’han passat a
la televisió. Entre aquests hi ha Woody Allen, Baz
Luhrman, Steven Soderbergh i Martin Scorsese.e

ELS PROGRAMES RECOMANATS
LA SEXTA 21.30

ANTENA 3 22.10

‘La sexta columna’

‘Tu cara me suena’

El 24 de gener del 1977, un grup de pistolers d’extrema dreta van entrar en un despatx d’advocats laboralistes de Madrid i van matar cinc persones i en van ferir quatre més. A
punt de complir-se 40 anys d’aquells assassinats, que van
amenaçar la Transició, el reportage Atocha, 1977: los mártires de la democracia entrevista els supervivents de la matança, que recorden com van viure els fets, i parla també
amb els companys i familiars de les víctimes.

El concurs musical que presenta Manel Fuentes emet avui
una entrega especial, titulada Encarando la final, en què es
podran tornar a veure les actuacions més destacades que
han ofert els participants en les onze primeres gales
d’aquesta cinquena temporada. D’aquesta manera, la cadena intenta allargar una mica més el bon rendiment d’un format al qual li queden encara, en principi, tres entregues més
abans d’arribar a les dues semifinals i a la final.
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06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

Presentadors: Lídia
Heredia, Núria Solé,
Carles Costa. Avui s’entrevista Miguel Ángel
Gimeno, director de
l’Oficina Antifrau de
Catalunya. Després, se
segueix atentament
el cas de la Nadia, el
dia en què els seus
pares han estat
citats a declarar. I els
membres del jurat de
la nova temporada
del concurs musical
Oh Happy Day donen
detalls del programa,
que comença aquest
dissabte. Diputats de
totes les forces parlamentàries analitzen
l’actualitat de la
setmana.
13.25 Espai Terra
(Divulgatiu). A
Catalunya existeix un
arbre capaç de viure
durant vuit segles i
que pot arribar a fer
uns impressionants
50 metres d’alt: el pi
de la varietat pinassa.
Els boscos de pinassa
estan desapareixent,

14.00
14.30
15.45
15.50

16.40

però la Cori dóna a
conèixer el projecte
europeu Life, que s’ha
proposat conservar
l’hàbitat d’aquesta
espècie.
Telenotícies
comarques.
Telenotícies migdia.
Cuines (Gastronòmic).
Ensaladilla russa.
La Riera (Sèrie). La
Mercè està disposada
a jugar fort per retenir
el Robert i també per
fer quadrar l’equip de la
cuina, que està rebotat
amb la Maribel. Per la
seva banda, el Quiroga,
que està amoïnat per la
desaparició de la seva
pistola, prepara meticulosament la declaració de la Susi, però no
permeten que hi vagi.
A més, el Pinyol ha de
respondre a l’oferta del
Sergi.
Divendres (Magazín).
Presentadors: Helena
Garcia Melero, Espartac
Peran. El programa
celebra amb Àlex
Gorina els 30 anys de
La finestra indiscreta
a Catalunya Ràdio.

S’analitza així mateix
l’última setmana de
La Riera i es comenta
la desautorització de
l’estèvia amb la periodista Mercedes Milà i el
camperol i conreador
de la planta Josep
Pàmies. Finalment,
Marc Giró xerra sobre
fins quan és necessari
seguir desitjant un feliç
any a la gent.

17.50
18.15
18.40
19.05

Mic.
Lazy Town.
Doraemon.
Quin crac, l’Angelo!
Loopdidoo.
Mic.
Olivia.
La Supermots.
Quin crac, l’Angelo!
Codi: Lyoko.
El detectiu Conan.
Shin Chan.
Bola de drac Z Kai.
Olivia.
Ella Bella Bingo.
Raa Raa, el lleó
escandalós.
Loopdidoo.
El Mic i els seus amics.
El petit drac Coco.
Dora, l’exploradora.

22.20 La gran pel·lícula:

19.20 El Faro, cruïlla de

camins (Sèrie).

00.05

20.15 Tot o res (Concurs).
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Zona zàping (Zàping).

Gerard Piqué canta
unes quantes cançons
dedicades a la mateixa
persona que va assenyalar a Vila-real.
També s’emeten
alguns gags sobre els
premis The Best i es
pot conèixer la increïble
coincidència del porter
del Notts County cada

01.45
01.55
02.50

Le week-end. Regne
Unit, 2013. Dir.:
Roger Michell. Int.: Jim
Broadbent i Lindsay
Duncan. El Nick i la
Meg, matrimoni de
Birmingham que ronda
els 60 anys, viatgen
a París per passar hi
un cap de setmana
romàntic.
Pel·lícula: La presa.
França, 2011. Dir.:
Eric Valette. Int.:
Albert Dupontel i Alice
Taglioni. Un atracador
es fuga de la presó
a la recerca del seu
excompany de cel·la, un
assassí en sèrie.
Tria 33 (Actualitat
cultural).
El Faro, cruïlla de
camins (Sèrie).
Ritmes a l’estudi
(Musical).

ESPORT3

SUPER 3 / 33
06.01
06.35
07.25
08.12
08.38
09.00
10.00
10.56
11.36
12.25
13.15
14.05
14.50
15.35
16.45
17.20

cop que juga contra el
Cambridge.

Una mà de contes.
Vicky, el víking.
Els germans Kratt.
El detectiu Conan.
La Riera.
Tria 33. Laura
Sangrà convida a
descobrir l’actualitat
de les arts plàstiques
i les arts expositives.
Avui proposa algunes
exposicions que cal
tenir a l’agenda. Al
reportatge, es parla
de tres il·lustradores
catalanes amb un
estil molt personal:
Joana Satamans, Olga
Capdevila i Laura Pérez
Vernetti.
22.10 Viure als Pirineus.
A banda i banda.
19.30
19.45
20.10
20.55
21.20
22.00

23.10 33 i els Gaudí: 10.000

km. Espanya, 2014. Dir.:
Carlos Marqués-Marcet.
Int.: Natalia Tena i David
Verdaguer. L’Álex i
el Sergi formen una
parella feliç. Després
d’anys de relació, s’han
decidit a tenir un fill i a
formar una família. No
obstant això, els seus
plans es trunquen quan
concedeixen a la jove
una beca per desenvolupar un projecte a Los
Angeles.
00.50 Els Estats Units des de
l’aire. Washington.
01.40 Viure als Pirineus.
A banda i banda.
02.35 Ritmes a l’estudi.
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22.45
23.00
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Chiloé.
La cuina del Brasil.
Nòmades dels oceans.
Els Estats Units des de
l’aire.
Temps de neu.
Xarxa natura.
Rutes mítiques.
La cuina de Rachel
Khoo: Londres.
La cuina del Brasil.
Temps de neu.
Esport club.
Dakar.
Eurolliga. Reial MadridMaccabi Tel Aviv. En
directe.
Roda de premsa de
Luis Enrique.
El club de la mitjanit.
324 Esports.

