44

DILLUNS, 13 DE NOVEMBRE DEL 2017

mèdia

EL RADAR

Jenaro Castro és el presentador i director del
programa del prime time dels dissabtes a TVE. TVE

TVE posa la música de ‘L’exorcista’
com a fons a Puigdemont
L’emissió d’Informe semanal de dissabte a la nit va ser polèmica per la poca imparcialitat que va demostrar novament RTVE en aquest clàssic format informatiu, emès per
primer cop l’any 1973. En aquesta ocasió el programa que
presenta Jenaro Castro ha indignat part de l’audiència de
la pública espanyola perquè en el primer reportatge que
s’emetia, anomenat El periplo catalán, s’utilitzava la banda sonora de la pel·lícula L’exorcista per acompanyar unes
paraules del president Carles Puigdemont.
Es tracta de les declaracions que el president de la Generalitat de Catalunya va fer la setmana passada des de
Brussel·les al programa de Mònica Terribas a Catalunya
Ràdio. “És evident que tots sabem que podem acabar a la
presó, en presons espanyoles... tots, també nosaltres, si
finalment, per les raons que siguin, es concedeix una extradició que nosaltres lluitarem fins al final perquè no es
produeixi”, són les paraules de Puigdemont que van acompanyar de fons amb la cançó Tubular bells, de Mike
Oldfield, que tothom associa amb aquest film de terror,
estrenat el mateix any que Informe semanal.e

La cadena ja va emetre els Grammy americans a
principis d’aquest any. DKISS

DKISS emetrà en directe
els Grammy Llatins dijous
DKISS emetrà els Grammy Llatins en directe des de Las
Vegas la nit de dijous a divendres. La gala, que es farà a
les cinc de la matinada –hora d’aquí– a l’MGM Grand Garden Arena de la capital de Nevada, tindrà com un dels
grans protagonistes Alejandro Sanz, que ha sigut nomenat Persona de l’Any 2017, un reconeixement que fins ara
ostentava Marc Anthony.
Els Grammy Llatins són els premis més importants de
la música iberoamericana a escala mundial. En la seva divuitena edició, destacarà el pas per l’escenari d’artistes com
Steve Aoki, Alessia Cara i Logic, que amenitzaran la festa
mentre altres artistes recullen premis. Els més nominats
són Residente, exvocalista de Calle 13, i Maluma, amb nou
i set nominacions respectivament. També destaca Shakira amb sis. A principis d’aquest any, DKISS emetia, també
en directe, la gala dels Grammy americans, i al juny feien
un gran desplegament del World Pride Madrid 2017.e
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L’ARA RECOMANA
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LA 1 22.30

‘Merlí’

‘Operación Triunfo’

El capítol d’avui està dedicat a Plotí, un filòsof que servirà perquè els alumnes de l’Institut Àngel Guimerà reflexionin sobre
la bellesa i els cànons estètics actuals. El professor de filosofia rebrà la visita del pare del Joan, que, cansat de la mala actitud del seu fill, demanarà ajuda al mestre per redreçar el noi.
D’altra banda, el Pol aconsegueix feina en un supermercat,
mentre que la Tània viu amb desil·lusió que el rebel de la classe no vulgui tenir una relació amb ella.

Nova gala d’aquest talent musical presentat per Roberto Leal que busca nous cantants. En aquesta ocasió, els nominats
per abandonar l’acadèmia són Juan Antonio i Roi. El primer intentarà salvar-se de l’expulsió interpretant el tema When we
were young, d’Adele, mentre que el segon ho farà amb A puro dolor, del grup Son by Four. A més, el plató rebrà dos convidats especials: India Martínez, que cantarà el seu nou single,
Aguasanta, i Blas Cantó, que presentarà el seu primer tema.

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3
06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

Presentadora: Lídia
Heredia. El programa
entrevista Xavier
Domènech, portaveu
d’En Comú Podem al
Congrés i candidat
que Catalunya en
Comú proposa per a
la presidència de la
Generalitat. També
es parla amb Benet
Salellas, diputat de la
CUP al Parlament de
Catalunya, sobre la
posició del seu partit
davant el 21D. A més,
l’advocat Andrés García
Berrio exposa les
querelles que el Centre
per la Defensa dels
Drets Humans Iridia ha
interposat per denunciar l’actuació policial
durant l’1 d’octubre,
amb la incorporació
de la periodista Mayka
Navarro.
12.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comarques. Presentadora:
Núria Solé.
14.30 Telenotícies migdia.
Presentadors: Carles
Prats, Raquel Sans.

15.45 Cuines (Gastronòmic).

Tagín de verdures.
15.55 Com si fos ahir (Sèrie).
El Quim no recorda
haver-li fet cap mal al
Miquel a l’institut, així
que decideix investigar.
Pregunta a l’Andreu i
la Marta i acaba descobrint una cosa que,
sorprenentment, havia
oblidat. Mentrestant,
el Manel demana feina
al Jordi, però la Sílvia
no ho veu clar, perquè
no vol cap enfrontament amb la Gemma.
Aquesta, per la seva
banda, discuteix amb
l’Andreu per si han
educat bé o no el seu
fill. A més, el Cesc vol
fer una prova pilot de
teletreball a Adalisa.

16.40 Tarda oberta

(Magazín).
Presentadors: Vador
Lladó, Ruth Jiménez.
Magazín d’entreteni-

ment amb dues parts
ben diferenciades, un
talk show d’una banda,
i un espai protagonitzat
per l’humor, de l’altra.
20.15 Està passant (Humor).
Informatiu satíric que
analitza les claus de
l’actualitat del dia i en
busca la part divertida.

01.10
21.00 Telenotícies vespre.

Presentador:
Toni Cruanyes.
Col·laboradora: Maria
Fernández Vidal.
21.55 Merlí (Sèrie). Plotí (T3):
El pare del Joan demana
ajuda al Merlí; vol que
el noi canviï d’actitud.
Mentrestant, al Pol li
surt feina en un supermercat.
22.55 Merlinari (Actualitat
televisiva). L’actriu
Elisabet Casanovas,
que interpreta la Tània,
es converteix en el fil
conductor d’aquest
capítol, que es trasllada

tures de Ladybug i Gat
Noir. Horrificator.
08.39 Nils Holgersson.
09.00 L’hora del Timmy.
10.00 Calimero.
10.40 Les noves aventures
de Peter Pan.
11.30 La Supermots.
11.57 Els Dalton.
12.50 Kung Fu Panda:
Llegendes increïbles.
13.15 El detectiu Conan.
14.11 Shin Chan.
15.00 Bola de drac Z.
15.50 Olivia.
16.23 Lulú Brum-brum.
17.08 Noddy, un detectiu al
País de les Joguines.

02.10
03.10

04.10

05.05

05.50

ESPORT3

SUPER 3 / 33
06.32 Espies de veritat.
07.22 Doraemon.
08.12 Prodigiosa: Les aven-

23.30

a l’institut Lluís de
Peguera de Manresa.
Allà es pregunta als
alumnes de segon
de batxilerat sobre la
bellesa i els cànons
estètics actuals, tema
de l’episodi de Merlí
d’aquesta setmana.
Més 3/24 (Debat).
Espai de debat on es
confronten diferents
punts de vista sobre
temes d’actualitat de
Catalunya i del món.
Gran reserva
(Entreteniment).
Espai que ofereix una
selecció dels millors
programes de la
història de la cadena.
Ritmes a l’estudi
(Musical). Phat Fred.
Jazz a l’estudi
(Musical). Gabriel
Amargant.
Blues a l’estudi
(Musical). Delta Power
Trio.
Jazz a l’estudi
(Musical). Espai musical
que ofereix l’actualitat
del panorama del jazz i
les seves variants.
Videoclips catalans
(Musical).

17.35 Misha, la gata violeta.
17.50 Raa Raa, el lleó

escandalós.
18.10 El Mic i els seus amics.
18.35 Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
19.05 Kung Fu Panda:
Llegendes increïbles.
El dia del repte.
19.30 Info K.
19.42 Info eKonomia.
19.45 Pat, el gos.
20.04 Els germans Kratt.
20.55 El detectiu Conan.
21.25 Com si fos ahir.
22.00 Latituds. Brigades
Internacionals de Pau:
Són voluntaris de
Brigades Internacionals
de Pau, una ONG
internacional, amb
presència a Catalunya,

que va néixer als anys
80. Els seus membres
viatgen a zones en
conflicte per acompanyar presencialment
víctimes i defensors
dels drets humans a
petició pròpia.
22.30 Fora de sèrie. Jaume
Figueras i Julieta
Serrano.
23.20 Còmics. La Trinca.
00.25 Les costes franceses
des de l’aire. Dieppe.
00.30 Latituds. Brigades
Internacionals de Pau.
01.00 Fora de sèrie. Jaume
Figueras i Julieta
Serrano.
01.45 Còmics. La Trinca.
02.50 Ritmes a l’estudi.

08.40 Campionat de
11.25
12.55
14.15
14.50
15.15
15.40
16.05
17.30
18.25
20.00
21.00
21.25
21.50
22.15
23.00
01.00

Catalunya.
Lliga Heineken.
OK Lliga.
Zona zàping.
Temps d’aventura.
Km 0.
Champions magazín.
EHF Champions
League.
La fórmula.
Monster Energy
Nascar Cup Series.
Esport club.
Futbol Cat.
Champions magazín.
Km 0.
Quan s’apaguen els
llums.
El club de la mitjanit.
324 Esports.

