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NOU FORMAT

Arriba ‘El Pueblo’, la nova comèdia rural de Telecinco
d’aquest projecte i el que més ens ha 
divertit escriure”, diu Caballero.  

La sèrie és una producció de Me-
diaset i Contubernio Films, però 
abans d’arribar a la televisió en 
obert es va poder veure a Amazon, 
que la va incorporar al seu catàleg al 
maig. La primera temporada cons-
ta de vuit capítols, però fins i tot 
abans de l’estrena a la plataforma de 
pagament ja se’n va començar a pre-
parar una segona entrega, que tam-
bé arribarà primer a Amazon.e

te i amb l’objectiu d’emprendre una 
nova vida allunyats de l’estrès, la 
contaminació i els preus desorbi-
tats de la gran ciutat, decideixen 
instal·lar-se en una zona rural apa-
rentment deshabitada. Tots ells 
conflueixen a Peñafría, una petita 
localitat de Sòria on aviat descobri-
ran que no estan sols i que hauran 
de compartir el seu dia a dia amb 
uns veïns peculiars.  

Juntament amb els protagonis-
tes hi ha algunes altres cares cone-

gudes, com les de Carlos Areces, 
Maria Hervás o Daniel Pérez Prada, 
que se sumen al repartiment d’aquest 
història, que aborda en clau d’humor 
les vicissituds de dos grups completa-
ment oposats: els neorurals, que for-
jaran il·lusionats una nova vida en 
un entorn desconegut, i els vilatans, 
arrelats als seus costums i poc acos-
tumats a tractar amb forasters. “El 
xoc cultural entre l’Espanya rural i 
el grup d’invasors vinguts de la gran 
ciutat ha sigut la columna vertebral 

Aquesta nit (22.40 h) s’estrena El 
Pueblo, una nova comèdia de Tele-
cinco que protagonitzen Santi Mi-
llán i Ingrid Rubio. La nova sèrie 
d’Alberto Caballero, Julián Sastre i 
Nando Abad, creadors de sitcoms de 
gran èxit com La que se avecina i Aí-
da, relata la història d’un grup d’ur-
banites que, cadascú pel seu comp-
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Un grup 
d’urbanites 
volen iniciar 
una nova vida 
en un poble

SÈRIES

Jordi Pujol al reportatge Objectiu 0,7%, 
emès diumenge al 30 minuts. CCMA

Els treballadors de 
TV3 neguen que es 
“blanquegés” Pujol

Els consells professionals de programes i d’in-
formatius de TV3, i el comitè d’empresa de la 
cadena, consideren que la participació de Jor-
di Pujol al 30 minuts de diumenge (sobre els 25 
anys de la campanya del 0,7%) no va “blanque-
jar” la figura de l’expresident de la Generali-
tat. Els organismes, formats per treballadors de 
TV3, consideren que “la televisió pública ha 
d’informar dels fets investigats per la justícia” 
que envolten Pujol, però que aquesta situació 
“no l’invalida per tenir lloc en altres informa-
cions, sempre que l’aportació sigui enriquido-
ra”. En canvi, sí que troben “deficient” la pro-
moció que es va fer del reportatge, amb un tuit 
(esborrat arran de la polèmica que va causar) 
en què s’anunciava que l’expresident trencaria 
“un llarg silenci mediàtic”. En un comunicat, 
els treballadors expliquen que han traslladat 
aquest malestar a la direcció de TV3 i a la d’in-
formatius, que “hi han estat d’acord”.  

Els mateixos organismes també critiquen la 
“irrupció” de diputats de JxCat al Congrés al pla-
tó del Preguntes freqüents el 4 de gener, durant 
la pausa publicitària que va precedir l’entrevista 
al president de la Generalitat, Quim Torra. A ban-
da de provocar un negre en pantalla mentre s’es-
perava que els diputats sortissin del plató, “la di-
fusió” que el partit en va fer a les xarxes va “com-
prometre la imatge del programa”, segons els tre-
balladors, que han demanat a la direcció que 
“recordi als visitants polítics que no s’ha d’utilit-
zar la televisió pública per als actes de partit”.e
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‘El llenguado’, una mirada àmplia  
i distesa sobre el català

l’Institut d’Estudis Catalans, du-
rant la qual els seus membres deba-
tran la inclusió al diccionari de de-
terminades paraules.  

El programa, produït pel depar-
tament de nous formats de TV3 i di-
rigit per Fúlvia Nicolàs, compta 
amb l’assessorament lingüístic del 
filòleg Pau Vidal, que farà breus apa-
ricions als capítols en el paper de 
“filòleg de guàrdia”: els presenta-
dors podran fer-li arribar els seus 
dubtes lingüístics en qualsevol mo-
ment. L’espai inclou altres micro-
seccions, com ara El mot merdós (en 
què s’analitzen paraules que “cauen 
malament”, segons la directora) o 
No tan bàrbars (un petit joc en què 
els espectadors han de detectar qui-
na de les tres paraules proposades 
no és un barbarisme).  

L’espai manté un to molt distès, 
perquè, segons Nicolàs, no té “una 
vocació exageradament pedagògica 
ni correctora”, sinó que el seu ob-
jectiu és “distreure a partir de la 
llengua i aprendre’n coses”. “És un 
programa superrespectuós amb els 
parlants i no necessàriament obedi-
ent”, diu. Per a Vidal, una idea clau 
d’El llenguado és la seva voluntat de 
“desdramatitzar” l’ús del català. “La 
nostra intenció és superar aquella 
idea que això de la llengua és una co-
sa difícil i que fa patir”, diu el filòleg, 
i per això el programa “deixa de 
banda el concepte de correcció i in-
correcció” per ser “un pèl més cre-
atiu”, seguint, segons Vidal, l’“espe-
rit de la nova gramàtica d’oferir tot 
un panorama més que no pas dictar 
normes severíssimes”.e

Guillem Albà i Yolanda Sey presenten El llenguado, que aquesta nit 
arriba a la graella de TV3. CCMA

Yolanda Sey i Guillem Albà presenten el nou programa de TV3

TV3 estrena avui, a les 22.35 h, 
El llenguado, un programa que té 
com a objectiu observar, amb un 
punt d’humor, l’ús que es fa actual-
ment del català des de totes les pers-
pectives, tant geogràfiques com so-
cials. Presentat per dues cares que 
debuten a la televisió pública, el 
clown Guillem Albà i la cantant Yo-
landa Sey, l’espai manté un vincle 
molt directe (que fins i tot es fa ex-
plícit en el primer capítol) amb el 
Caçadors de paraules que va presen-
tar Roger de Gràcia entre el 2007 i el 
2008, ja que es dedica a recórrer tots 
els territoris de parla catalana per 
descobrir les particularitats de la 
llengua que es parla en cada zona. El 
Rosselló, la Franja de Ponent, For-
mentera, Andorra, la Marina Alta i 
Barcelona són alguns dels llocs que 
visitaran Sey i Albà per escoltar la 
gent que hi viu. En moltes d’aques-
tes zones, a més, els presentadors 
conversaran amb persones expertes 
en la llengua, com ara filòlegs, can-
tants o escriptors, per conèixer, des 
d’un punt de vista teòric, els trets 
propis de cada variant dialectal.  

Però El llenguado va una mica 
més enllà del Caçadors de paraules, 
perquè, al costat d’aquest vessant 
territorial, cada capítol (de 45 mi-
nuts de durada) inclourà un segon 
reportatge que posarà el focus en un 
aspecte concret de la llengua: el ca-
talà dels mitjans, el parlar dels joves, 
l’evolució històrica de la llengua, els 
insults i les aportacions que hi ha fet 
el feminisme són alguns dels temes 
que s’abordaran al llarg de les deu 
entregues de què constarà la tempo-
rada. A més, un d’aquests reportat-
ges intentarà esbrinar “qui mana” 
en el català. Ho farà acudint a una 
reunió de la Secció Filològica de 
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La HBO estrena avui la cinquena temporada de DC’s 
legends of tomorrow. El primer capítol d’aquesta nova 
etapa és la cinquena i última part d’un crossover entre 
aquesta sèrie, Supergirl, Batwoman, The flash i Arrow. 

‘LEGENDS OF 
TOMORROW’ 
TORNA A LA HBO

La sisena temporada de Grace and Frankie arriba avui a 
Netflix. La sèrie protagonitzada per Jane Fonda i Lily 
Tomlin ja ha renovat per a una última entrega de 16 
capítols que s’estrenarà a principis de l’any que ve. 

NOUS CAPÍTOLS 
DE ‘GRACE AND 
FRANKIE’

MITJANS PÚBLICS


