
DIMECRES, 11 DESEMBRE 2019 V I U R E LAVANGUARDIA 11

#015.35 Pel·lícula: The
Guest.17.13 Pel·lícula:
Contagio.18.56 Elmamíf-
eromás buscado.19.55
Guerra al plástico.21.00
Tutankamón.22.00 Cero
enHistoria.23.00 Late
Motiv.0.05 La Resistencia.
#VAMOS
11.00 Elegidos.12.00
Noche de Champions.
13.30Noticias #V 14:30.
13.55UEFA Youth League:
Club Brugge KV-Real
Madrid CF.15.50Noticias
#V 14:30.15.55UEFA
Youth League: Atlético
deMadrid-Lokomotiv
Moskva.18.00NBA al día.
18.30 Bakalá.19.00NBA:
Philadelphia 76ers-Denver
Nuggets.20.00 Tarde
de Champions.20.50
Noticias #V 20:30.21.30
Bakalá.22.00Generación
NBA.23.00Noche de
Champions.0.30NBA
al día.
MOVISTARDEPORTES
15.35NBA: Philadelphia
76ers.-Denver Nuggets.
18.05 European Rugby
Champions Cup: Toulouse-
Montpellier.19.40 El
Quinto Cuarto.20.00
NBA al día.20.30NCAA:
Villanova-St. Joseph’s.
22.00NFL: Philadelphia
Eagles-New York Giants.
0.00NFL en acción.
MOVISTAR LIGADE
CAMPEONES
15.00Magazine Europa
League.16.00UEFA Youth
League: FC Bayern
München-Tottenham
Hotspur FC.20.00 Tarde
de Champions.21.00
UEFA Champions League:
Club Brugge KV-Real
Madrid CF.23.00Noche

de Champions.0.30
UEFA Champions League:
Atlético deMadrid-FC
LokomotivMoksva.
BABY TV
17.00 Explorando
con BabyHood.17.30
Descubriendo con
Vegibugs.18.00 Juega y
aprende con canciones y
nanas.18.30 Juegos de
adivinanzas con Tulli y sus
amigos.19.00 La hora de
la diversión y las nanas
en familia.20.00 La hora
del arte, la actividad y la
música.
DISNEY XD
16.50 Star contra las
fuerzas delmal.17.15 Los
Green en la gran ciudad.
17.45 Pollos lunáticos
del espacio.18.10Once.
18.40Marvel’s Spider-
man.19.05 La Ley de
MiloMurphy.19.52 Taller
de droides.19.56Disney
MickeyMouse.20.00 Star
contra las fuerzas delmal.
20.55 Los Green en la
gran ciudad.21.35Hotel
Transilvania. La serie.
22.00Gravity Falls.
NATIONAL GEOGRAPHIC
16.30 Expediente
Misterio.21.01Mayday:
catástrofes aéreas.22.00
Drenar los océanos.22.59
Drenar el Triángulo de las
Bermudas.23.57Drenar
los océanos.
VIAJAR
16.34 Por elmundo con
Joseph Rosendo.18.25
Rick Stein: escapadas fin
de semana.19.30 En
tren por Gran Bretaña.
21.39 Tailandia desde el
aire.22.34 En tren por el
Viejo Continente.23.42
Descubriendo Grecia.

13.45600’’: Real Socie-
dad-FCBarcelona.14.00
BarçaNews.14.15 El partit
juvenil: FC Internazionale
Milano-Juvenil A.16.00
BarçaNews.16.15Aquí
Palau.16.45Històries del
Mini: El bressol delDream
Team.17.00 El partit de
la Lliga: FCBarcelona-RCD
Mallorca.18.45Seguim
en joc.19.15600’’: FC
InternazionaleMilano-FC

Barcelona. (Rep.)19.30
Històries: El torneig dels
valors.19.45600’’: Real
Sociedad-FCBarcelona.
20.00BarçaNews.20.15
Aquí Palau.20.45 El 9:
Lineker, un9a labanda.
21.15 El partit deCham-
pions: FC Internazionale
Milano-FCBarcelona.
23.00Promeses.23.30
HoraB. (Rep.)0.15Hora
B. La tertúlia. (Rep.)

11.0525 anys. (Rep.)
11.4025 anys.12.05
Àrtic. (Rep.)12.50 Slow
BTV.13.30Ambels teus
ulls. (ST)14.00 BTV
Notíciesmigdia.14.15
BTVNotícies 73.14.30 La
porteria.15.30 Primera
sessió (Rep.)17.1025
anys.17.4025 anys.

18.05 SlowBTV.18.30
Lògic.19.00 Ambels teus
ulls. (ST) (Rep.)19.30 BTV
Notícies vespre.20.15 El
temps.20.20 BTVNotícies
73.20.35 Bàsics BTV.
21.30Àrtic.22.20 Pan-
talles.22.50 Feeel. (Rep.)
23.20 Punt demira:
Silvana.0.55Àrtic.

6.00 6.01Mic.6.44 Les
tres bessones. (ST)7.10
Els germans Kratt. (ST)
7.55Dino tren.9.00Mic.
9.52Doraemon. (ST)
10.42 L’Òliba i companyia.
(ST)11.16 Yakari. (ST)
12.04 En Grizzy i els
lèmmings. (ST)13.03
Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.
(ST)14.08 Les Sisters.
(ST)15.05 Comptem
amb la Paula. (ST)16.16
Les tres bessones. (ST)
17.04 ElMic i els seus
amics.17.30Oddbods.
(ST)17.46 Els bons ossos
bruns: Un bosc de bojos.
(ST)18.20 Els germans
Kratt. (ST)19.30 Info K.
(ST)19.45 Robin Hood,
el trapella de Sherwood.
(ST)20.22 Prodigiosa:
Les aventures de Ladybug
i Gat Noir. (ST)21.26 En

Grizzy i els lèmmings.
(ST)21.55 El gran dictat.
(ST)22.10Quèquicom.
(ST)22.40 L’aire que
respirem. El trànsit
provocamésmorts per
contaminació atmosfèrica
que per accidents, quinze
o vint vegadesmés. A
l’ÀreaMetropolitana de
Barcelona, 3.500morts
a l’any concretament. Es
tracta d’una contami-
nació atmosfèrica que, a
més, força l’escalfament
global. (ST)23.20Millorar
l’aire que respirem. (ST)
0.05 L’home que va
aturar el desert. (ST)0.55
Quèquicom. (ST) (Rep.)
1.20 L’aire que respirem.
(ST) (Rep.)2.00Millorar
l’aire que respirem. (ST)
(Rep.)2.40 L’home que va
aturar el desert. (ST)3.30
Quèquicom. (ST) (Rep.)

Pantalles
El cineasta estrena a la televisió ‘Servant’, un inquietant thriller
psicològic d’Apple TV+ sobre una parella que ha perdut el fill

Tornael tocShyamalan

FRANCESC PUIG
Londres

Unamisteriosamaina
deraarribaunanitde
tempesta a casa del
matrimoni Turner,

una parella benestant i aparent
ment normal. L’etiqueta apa
rentment deixarà de tenir sentit
a mesura que el toc del produc
tor executiu –i director de dos
episodis– M. Night Shyamalan
es vagi apropiant de Servant,
una de les primeres sèries origi
nalsde laplataformaAppleTV+
queenpoc tempsha rebut labe
nedicció de la crítica gràcies en
part també a un excel∙lent guió
del premiatTonyBasgallop (In
sidemen).
Shyamalan, director de films

comaraElsisèsentit iSeñales,ha
donata llumunaltrethrillerpsi
cològicplede suspens i amb im
pactantsgirsdeguiómarcade la
casa. Ambientada a Filadèlfia i
ambunacasaunifamiliarpràcti
cament com a únic escenari, la
sèrie la protagonitza la parella

formadaper laDorothy(Lauren
Ambrose, Adosmetrosbajotier
ra) i en Sean (Toby Kebbell,
Prince of Persia: Las arenas del
tiempo), una exitosa reportera
de televisió i un apassionat de la
cuina que contracten una enig
màtica mainadera, la Leanne
(Nell Tiger Free, Joc de trons),
per cuidar el seu nen Jericho.
Completa el repartiment de la
sèrie Rupert Grint (Ron Weas
ley a la sèrie de Harry Potter),
que encarna el germà de la Do
rothy i es convertirà en un aliat
d’en Sean per investigar el pas
satde lamainadera.
“El punt de partida de la sèrie

és la noacceptació d’una tragè
dia per part d’una parella i com,
desobte, l’apariciód’unatercera
persona els obrirà la possibilitat
de poder evitar el dol d’un ésser
molt estimat”, va explicar Shya
malan en una trobada amb la
premsa durant la promoció la
setmana passada a Londres. La
tragèdiaaquèesrefereixelcine
asta, com s’ensenya al tràiler –i
per laqualcosanohoconsidera

rem espòiler–, és la pèrdua del
seufill i,arrand’això,lasubstitu
ció del nen desaparegut per un
inquietant ninot de silicona que
semblarealambl’objectiud’aju
darlamareasuperaruntrastorn
psiquiàtric.
Ellacuidaelninotcomsifosel

seu propi fill,mentre que ell no
més ho fa en presència seva.

“Dol és acceptació”, revela
Shyamalan, que va escriure en
un postit com a idea que havia
d’estar present al llarg de la sè
rie. “El dol és bo perquè vol dir
que acceptem el final de les co
ses, fins i tot d’un fet tan tràgic
com s’explica a Servant”, conti
nuaeldirector.

Shyamalan ha treballat con
juntament amb el guionista bri
tànic Tony Basgallop, que con
fessa que volia escriure una his
tòriadiferent sobre lapaternitat
ques’allunyésdelstòpics.“Quan
tens nens, pateixes constant
ment per no fer les coses mala
ment i veus possibles tragèdies
per tot arreu”, explicaBasgallop
sobre lagènesid’aquesta ficció.
Servant és un thriller inquie

tant que tambépretén fer un re
trat psicològic dels principals
protagonistes. En aquest sentit
Shyamalantornaamostrarlase
va facilitat per fer de psicòleg,
segons reconeix ell mateix.
“Trobo fascinant entrar en els
mecanismes de la ment i inten
tar descobrir per què actuem
d’una manera determinada o
d’unaaltra”, afegeix.
La jove actriuNell Tiger Free

dona vida a aquesta inquietant
mainadera de passos sigil∙losos
que despertarà recels a en Sean
peròque alhoradespertarà sim
patiaalaDorothy.“Elmésdifícil
ha estat mantenir la dualitat de
la Leanne”, revela la intèrpret.
“D’unabandamostra el seu cos
tatmés estoic i fred, gairebé gla
cial, sobretotambenSean, id’al
tra banda mostra la seva cara
més amable amb la Dorothy,
amb qui sent moltíssima empa
tia”,diu.
La fragilitat emocional de la

Dorothy trobarà refugi en
aquestamainadera,ques’acaba
rà convertint en gairebé una
amiga. Lauren Ambrose dona
vida a aquesta mare, que defi
neix “un personatge ambiciós i
perfeccionista que no suporta
els fracassos”, com és la tràgica
pèrdua del seu fill. “Ella nega la
realitat i busca maneres de so
breviure”, afegeix.
LaprimeratemporadadeSer

vant, que ja ha renovat per a un
segon lliurament, constarà de
deu episodis de mitja hora: els
tres primers es van llançar el
28 de novembre i des d’alesho
res cada divendres hi ha un nou
episodi disponible, conforme al
model d’estrena que ha implan
tat Apple TV+ després d’arribar
almercat.c

APPLE TV+

La jove Nell Tiger Free dona vida a l’enigmàticamainadera Leanne de Servant

BARCELONA Redacció

La Unió Europea de Radiodifu
sió (UER) ha rebutjat la sol∙lici
tuddelaCorporacióCatalanade
Mitjans Audiovisuals (CCMA)
d’adhesió a l’organisme comu
nitari de mitjans audiovisuals.
Entre les raons destaquen que
TV3 “no té caràcter nacional ni
la importància” necessària en
els criteris establerts.

LaUERrebutjaTV3perquè
noésuna “televisiónacional”

A través d’una carta a què ha
tingut accés el portal Crónica
Global, la UER ha respost ne
gativament a la petició de la
presidenta de la corporació ca
talana, Núria Llorach, de con
vertirseenmembrede l’ensco
munitari. I ha remarcat que “no
compleixelsrequisitsperserne
membre”.
Talcomestableixalacartare

mesaalaCCMA,hihadospunts

bàsics dins dels estatuts de la
UERquelacorporativacatalana
infringeix i pels quals no es pot
adherir a l’organisme.El primer
és que “Catalunya no és un país
membre de la Unió Internacio
nal de Comunicacions (ITU) o
delConsell d’Europa”.El segon,
que“laCCMAésunacadenaes
panyolaqueno téel caràcterna
cional ni la importància” consi
derada per l’organisme per po

der complir els objectius.
Tanmateix, sí que consideren

que “Catalunya té lamateixa re
lació amb l’ITU o el Consell
d’EuropaqueFlandes,Bavierao
Gal∙les” –que sí que hi estan ad
herits– i que“coml’RTBFaBèl
gica i l’S4C a Gal∙les, la seva im
portànciaés lingüística, cultural
i institucional”, després d’estu
diar els arguments partint dels
estatuts que certifiquen qui hi
entra. “LaUERnoté, i noha tin
gut mai, cap cadena regional
d’una regió o comunitat perta
nyent a un Estat membre de
l’ITU o del Consell d’Europa i
els seus estatuts no donen
aquestapossibilitat”.c

CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrillatv.lavanguardia.com/

Lasèrieofereixdosis
desuspensperòtambé
unretratpsicològic
d’unspersonatgesque
volensobreviure

SÈRIES


