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TEATRE A GRÀCIA

Àngel Miralles 
aparca 
Reugenio i 
critica la vanitat
«La vanitat és una comèdia intel·
ligent, que parla de temes serio·
sos, com el racisme, que vol mo·
tivar la gent a venir al teatre per 
riure i reflexionar». Així defineix 
el seu nou monòleg l’humorista 
i actor Àngel Miralles, que va do·
nar vida al mític Eugenio a Inèdits 
Reugenio. L’espectacle es pot veure 
a l’Almeria Teatre de Gràcia tots 
els divendres d’abril. Miralles va 
encarnar el circumspecte hu·
morista català, el que comença·
va els seus més de 10.000 acudits 
amb el  «Saben aquell que diu...?». 
Ara, a La vanitat, el també guionis·
ta i professor a l’Escola Oficial de 
Comèdia aborda la crítica social 
amb humor, i apunta sobretot al 
consumisme com a drecera cap a 
la felicitat. «Si revisem els nostres 
moments de màxima felicitat, ve·
iem que no van tenir lloc a l’estre·
nar un iPhone o comprar la nova 
PlayStation, sinó quan juguem 
amb els nostres fills o abracem un 
amic després de molt temps sen·
se veure’ns», sentencia, i reivin·
dica un cert nivell de pecat com 
una cosa positiva per ser feliços: 
«No fa mal una mica de luxúria 
dissabte a la nit i un altra mica de 
gola per Nadal». H

SENTÈNCIA FAVORABLE

TV-3 podrà 
estalviar  
60 milions 
de l’IVA
El Tribunal Econòmic Adminis·
tratiu Central (TEAC) va donar la 
raó a la Corporació Catalana de Rà·
dio i Televisió (CCMA) en el primer 
dels tres conflictes que mantenen 
per la reclamació d’Hisenda a Te·
levisió de Catalunya sobre l’IVA, 
del període 2012·2014, pel qual 
reclamava 59,7 milions d’euros. 
Aquest contenciós té el seu ori·
gen en el criteri de l’Agència Tri·
butària sobre la deducció de l’IVA 
de les corporacions públiques au·
diovisuals autonòmiques.
  Hisenda considera que la 
CCMA té una activitat econòmi·
ca, ja que part del seu pressupost 
es finança amb ingressos propis, 
i una altra de no econòmica, que 
es finança per ingressos públics, 
i nega que la Corporació pugui 
deduir les quotes d’IVA vincula·
des a la seva activitat no «econò·
mica». La CCMA argumenta que 
aquesta interpretació no es cor·
respon amb la normativa vigent 
durant els anys de referència. 
La CCMA explica que aquest cas 
no té cap mena de relació amb 
els altres dos conflictes, i per això 
pot ser que la decisió en els que 
falten per resoldre no sigui ni de 
bon tros la mateixa. H

VERSOS EMOCIONANTS

La poesia de César 
Brandon guanya ‘Got talent’
Després del fiasco d’Antonio el Te-
kila, guanyador de l’edició de l’any 
passat sota l’ombra de Forocoches, 
la gran final de Got Talent 2018 va dei·
xar dimecres passat un altre regust 
de boca. La poesia de César Brandon, 
guineà de 24 anys, va obtenir el su·
port massiu de l’audiència que, amb 
els seus vots,  va convertir el jove en 
guanyador del concurs de talents. 

Brandon va guanyar així un premi 
de 25.000 euros sumats a un Fiat 
500X. Majesty Wolf, el Mago Tomás 
i Taekwondo TAO van ser els altres 
tres finalistes.
 Un dels membres del jurat del ta-
lent show de Tele 5, Risto Mejide, es va 
distingir per recolzar el concursant 
des del primer moment. Brandon es 
va imposar 14 propostes més com 
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el grup d’arts marcials Taekwondo 
Tao, el mag Tomás i el grup de ball 
Majesty Wolf, participants que se·
gons Mejide «per fi estaven a l’altura 
del concurs». «Perquè diguin que la 
poesia no canvia la vida», va dir per 
la seva part Jorge Javier Vázquez, 
també jurat d’un programa que va 
créixer 2,2 punts respecte a la setma·
na passada. 

LLICENCIAT A GRANADA / César Brandon 
Ndjocu va néixer a Malabo, la capi·
tal de Guinea Equatorial, el 1993. 
Brandon va ser educat al Col·legi Es·
panyol de Malabo, va viure a Ceuta 
durant quatre anys i es va llicenciar 
en Educació Social per la Universi·
tat de Granada. Las almas de Brandon, 
el seu primer llibre, és un complet 
r e c o p i l a t o r i  – 2 5 6  p à g i n e s – 
d’«històries curtes, contes i poemes 
de tot tipus que parlen d’amor, sole·
dat, oblit, dolor, alegria, felicitat, 
vida i mort», segons l’editorial Espa·
sa que publica l’obra.
 La final de Got Talent España, mal·
grat la dura competència que li van 
fer els seus rivals, la sèrie Fariña i el 
partit de Champions entre el Re·
ial Madrid i el Juventus, va aconse·
guir el lideratge amb un 19,7% de 
quota de pantalla i una mitjana de 
2.264.000 espectadors. H

APOSTA FANTÀSTICA

‘Perdidos en el espacio’ 
ressuscita a Netflix
El 15 de setembre de 1965, la cadena 
de televisió nord·americana CBS va 
estrenar Perdidos en el espacio (Lost in 
the space), una sèrie de ciència·ficció 
amb tocs de comèdia infantil d’aven·
tures. Creada per Irwin Allen (Viaje al 
fondo del mar), un geni de la fantasia 
per a la ··aleshores·· modesta petita 
pantalla, Perdidos en el espacio es va es·
trenar en blanc i negre, però ràpida·
ment es va convertir en un clàssic del 
gènere. 
 Tant, que, més de mig segle des·
prés, la plataforma Netflix l’ha res·
suscitat amb una exuberant i ambi·
ciosa producció que avui  estrena a 

tot el món. 
 La nova versió s’ubica 30 anys 
cap al futur, quan la colonització 
per part dels humans de l’espai ex·
terior és una realitat i la família Ro·
binson, protagonista de la trama, 
es troba entre aquelles persones es·
collides per començar una nova vi·
da en un món millor.
 Però quan els colonitzadors són 
desviats del curs del seu viatge a una 
nova llar, ells hauran de crear noves 
aliances i treballar junts per sobre·
viure en un ambient alienígena que 
es troba a anys llum del seu destí final. 
Perdidos en el espacio està protago·
nitzada per Toby Stephens (Muere 
otro día), en el paper de John Robin·
son, i Molly Parker (House of Cards), 
com a Maureen Robinson Els nens 
de la família són  interpretats per 
Taylor Russel, Mina Sundwall i Max 
Jenkins. H


