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#0
15.00 Pel·lícula:
Beethoven, unomás de la
familia.16.26 Pel·lícula:
Noche de fin de año.
18.17Grandes ríos.20.55
Ciudades ocultas.22.00
Pel·lícula: Oblivion.0.01
Pel·lícula: La red social.

#VAMOS
13.10 Liga Endesa:
UnicajaMálaga-Barça.
14.55Vamos en juego.
15.20Multi Bundesliga.
17.30Vamos en juego.
19.25 LaLiga Smart-
bank: Real Zaragoza-UD
Almería.21.20Vamos en
juego.21.30 Liga Endesa:
Valencia Basket Club-
Casademont Zaragoza.

MOVISTAR LALIGA
14.00 LaLiga Santander:
RCD Espanyol-Levante UD.
16.00 LaLiga ZAP.16.30
LaLiga Nations: Este de
Europa.17.00 LaLiga San-
tander: RCDeportivo de
La Coruña-Rayo Vallecano.
19.00 La casa del fútbol.
19.30 LaLiga Santander:
Getafe CF-SD Eibar.21.30
La casa del fútbol.22.00
LaLiga Santander: Atlético
deMadrid-Real Valladolid
CF.

MOVISTAR LIGADE
CAMPEONES
15.00 Bundesligaweekly.
15.30 Bundesliga: FC
BayernMünchen-SC
Freiburg.17.30Goal! The
BundesligaMagazine:
Top Goals.18.30 Liga
de Campeones Classics.
19.30 Inside Serie A.
20.00 Serie A: Torino FC-
Parma Calcio 1913.

CANAL COCINA
15.00Rápido y fácil
con Jamie.15.30 Aires
de Cádiz.16.00 Justine
enQueensland.16.30
Postres caseros.17.00
Una tarta para ti.17.30
Del agua.18.00 Verano
fácil.18.30 La cocina
italiana de Silvia Colloca.
19.00 Los fogones tradi-
cionales.19.30 Cocina
con Blanca.20.00 Cenas
al aire libre.

FOX LIFE
15.40 Pel·lícula: 10 ra-
zones para odiarte.17.15
Pel·lícula: Pasión por el
triunfo: fuego y hielo.
18.48 Pel·lícula: Ocho lec-
ciones para enamorarse.
20.20 Pel·lícula: Sí,
quiero.22.00 Pel·lícula: La
joya de la familia.23.43
Pel·lícula: Así somos.

BABY TV
15.30 La hora del arte,
la actividad y lamúsica.
16.00 Los primeros
descubrimientosmágicos.
16.30 El patio de la
imaginación.17.00 Ex-
plorando con BabyHood.
17.30Descubriendo con
Vegibugs.18.00 Juega y
aprende con canciones y
nanas.

CANAL PANDA
17.30Vera y el Reino
Arcoíris.17.52Mölang.
18.00 Panda y la ciudad
de cartón.18.23 Panda
Kitchen con JuliaMaca-
roni.18.48 Panda y la
Nave de Cartón.19.11
Mölang.19.18HeyDug-
gee.20.24 Las canciones
deMasha.

6.00 Tex.6.23Històries
dels caçadors de
monstres: A cavalcar!
(ST)7.10Raa Raa, el lleó
escandalós. (ST)7.32
La caleta de la Lily. (ST)
7.47 Pingu. 8.00 ElMic i
els seus amics.8.26 Bob,
elmanetes. (ST)9.05
Manduka fet a casa. (ST)
9.14George de la Jungla.
9.38Mónmaker.10.05
Zoom, el dofí blanc.
(ST)11.05 La família
del Super3. (ST)11.32
Robin Hood, el trapella
de Sherwood. (ST)12.20
ElsMini Ninges. (ST)
13.07 Prodigiosa: Les
aventures de Ladybug i
Gat Noir. (ST)13.50 En
Grizzy i els lèmmings. (ST)
14.46 El xai Shaun.15.32
Pel·lícula: El detectiu
Conan: els gira-sols del
foc infernal. Una pintura

de valor internacional
apareix en un auditori de
subhastes deNova York
on es reuneixen normal-
ment elsmilionaris.17.25
Dracs: Els genets de l’illa
del Fred. (ST)18.08 Súper
4. (ST)18.45 Les noves
aventures de Peter Pan.
(ST)19.30Manduka
fet a casa. (ST)19.40
Set nans i jo. (ST)20.05
Oddbods. (ST)20.28
Léonard.21.20 En Grizzy i
els lèmmings. (ST)21.55
Liceu a la fresca. (ST)0.40
Concerts 33. (ST)1.20
Unhome entre guepards.
(ST)2.05 Ciutats demar.
(ST)2.55 Karakia. (ST)
3.25 Thalassa. (ST)3.45
Thalassa. (ST)4.05 Xarxa
natura. (ST)4.10 L’illa del
tresor. (ST)4.35 L’illa del
tresor. (ST)5.00 El Faro,
cruïlla de camins. (ST)

11.45600’’.12.00
Tots els gols de...: Txiki
Begiristain.12.45600’’:
FC Barcelona-Rayo Val-
lecano (92/93).13.00
El partit: FC Barcelona-
CD Leganés.14.45
600’’: FC Barcelona-CA
Osasuna (92/93).15.00
BarçaNews Flaix.15.15 El
partit: FC Barcelona-RCD
Espanyol (92/93).17.00
BarçaNews Flaix.17.15

Tots els gols de...: Hristo
Stòitxkov.18.15 El partit:
Valencia CF-FC Barcelona
(92/93).20.00 Barça
News Flaix.20.15 Liga
Endesa: Barça-Unicaja
Málaga.22.00 Tots els
gols de la temporada
92/93.23.00 BarçaNews
Flaix.23.15600’’: FC
Barcelona-Real Sociedad
(92/93).23.30 El partit:
FC Barcelona-CD Leganés.

7.30 Tot art.8.00Deu-
watts.8.30 Catakrac.9.50
SlowBTV.10.00 Feeel.
10.30 La família Barris.
11.30 Tube d’assaig.
12.15 SlowBTV.12.25
Western14.00 BTVNotí-
ciesmigdia. (ST) 14.25
Dibuixacontes.14.35 La
cartellera.15.05Històries

del cinema17.05 Feeel.
17.35Músicamoderna.
18.35 SlowBTV.19.00
Ohmy goig!19.30Doc’s.
20.00 BTVNotícies vespre.
(ST)20.20 El temps.
20.25 BTV Esports. (ST)
21.1525 anys.22.15
Última sessió0.30 Barce-
lona... i acció

Pantalles

‘El casRosell’ deTV3
encara cueja alParlament
Els grups aproven per unanimitat la compareixença
del director d’esports de la CCMA a la comissió de Control
FRANCESC PUIG Barcelona

Els grups parlamentaris van
aprovar ahir per unanimitat la
compareixença del director
d’esportsdelaCCMA,Christian
Garcia, a la comissió deControl
de la Corporació al Parlament
per donar explicacions sobre el
documental El cas Rosell, emès
el17demaigaTV3.DillunsGar
cia va presentar la renúncia al
càrrec, que es farà efectiva l’1 de
juliol, i els grups volen esbrinar
si hi ha cap connexió entre
aquests dos fets.
Christian Garcia haurà de

comparèixer al juliol arran de la
polèmica al voltant d’aquest do
cumental que repassava els dos
anysprivatde llibertatdeSandro
Rosell, expresident del Barça. La
polèmica va esclatar quan el seu
autor, Víctor Lavagnini, va reti
rar la signatura després que fos
suprimit un fragment que al∙lu
diaaunasocietatvinculadaaMe
diapro, de JaumeRoures, que va
sercondemnadaalsEstatsUnitsi
que prèviament havia arxivat la
jutgeCarmenLamela, lamateixa
que va enviar Rosell a presó.
També es va suprimir l’epíleg en
què Rosell llegeix algunes pàgi
nes del seu llibreUna forta abra
çada i en què també es feia refe
rènciaaaquest tema.
La presidenta en funcions de

la CCMA, Núria Llorach, va
afirmar que dilluns Garcia va

lliurar lasevarenúnciaper“mo
tius personals”.MartaRibas, de
Catalunya en Comú Podem, va
dir que li semblava dubtós que
deixés el càrrec enmig de la po
lèmica, mentre que Raquel
Sans, d’ERC, manifestava que
costavamoltnorelacionarlano
tícia amb l’afer del documental,
jaqueel casés la “puntade l’ice
berg de problemes més pro
funds”, i que aquesta dimissió
“podria ser un punt d’inflexió
que donés pas a un repartiment
de pesos més lògic i més fàcil
d’entendretantdinscomforade
la Corporació”. Llorach va
anunciar que s’està repensant
l’àread’esports ique faunesset
manes es va encarregar un pla
estratègic per a l’àmbit esportiu

de la CCMA “en funció de les
prioritats de la Corporació”,
sensevinculació “amb la renún
ciadeldirector”.“Personalment
crec que no podem prescindir
del canal Esports 3; necessitem
teniresport català i encatalà”.
El cas Rosell també va provo

car un enfrontament entre el di
putatdelPSCDavidPérez ieldi
rector deTVC,Vicent Sanchis, a
qui va acusar d’haver mentit en
seu parlamentària i li va dema
narladimissió.Sanchisvatornar
a dir que ell no havia tingut res a
veure amb lesmodificacions del
documental i que les direccions
corporatives són responsables
del contingut de les seves àrees.
“Ara és Garcia qui ha d’explicar
quèvapassar”, vaafegir.c

EFE

Saül Gordillo, Vicent Sanchis, DavidMejía i Núria Llorach

CRÍTICA DE TV

La nova realitat d’un país antic

Compareixen el president
Quim Torra i els consellers
Miquel Buch i Alba Vergés
per anunciar la fi de l’estat

d’alarma i la instauració de la represa.
En les hores prèvies, s’ha anunciat
una simplificació del missatge, tan
simplificada que acaba sent el clàssic
“Depèn de tu”. Per desmarcarse del
maleït “país veí” i confirmar que som
molt més eficaços, Vergés abusa del
circumloqui. Al final queda clar que
la gran aportació és parlar de “nova
realitat” en comptes de “nova norma
litat”.

PSICÒPATES. La proliferació de docu
mentals sobre assassins en sèrie és un
signe d’identitat del segle XXI. N’hem
vist tants que potser hauríem de de
manar hora al psicòleg. En aquest cas,
la història, de quatre capítols, s’ho val.
Es diu The most dangerous animal of
all i HBO n’ha emès dos capítols.
D’entrada pot semblar que practica
una truculència al límit del sensacio
nalisme i de l’efectisme d’unes re
construccions que no se sap si ajuden
l’argument o li fan nosa. Però de se
guida s’imposa el què al com: la histò
ria d’un home que va ser adoptat
quan tenia mesos i que, trentaset

anys més tard, es retroba amb la seva
mare i descobreix que és fill del tris
tament famós Assassí del Zodíac. ¿De
quina manera el descobriment l’afecta
i quins són els elements que l’ajuden a
convertir aquesta obsessió en la part
més destructora de la seva vida? Quan
s’emetin els dos pròxims capítols ho
sabrem.

ANTIGUITATS. Un dels meus progra
mes favorits ésMaestros de la restau

ración (DKISS). Explica els viatges de
l’antiquari gal∙lès Drew Pritchard i
del seu ajudant Tee per buscar i com
prar peces de tota mena que pugui
revendre des del web de la seva em
presa. L’estructura sempre és la ma
teixa: imatges del viatge en furgoneta
i la visita a magatzems més o menys
atrotinats en què convé regatejar amb
individus extravagants i de carisma
variable. A través dels objectes, en

Drew explica la història de fabricants
i modes i alimenta el respecte per
feines artesanes que han desaparegut
i per una sensibilitat fàcil de compar
tir. Els programes s’emeten encade
nats i no saps mai si n’estàs mirant un
d’antic o un d’actual. Dimecres, per
exemple, es va emetre el viatge d’en
Drew i en Tee per Catalunya, atrets
pels encants del “regateig espanyol”.
El recorregut comença al Mercantic
de Sant Cugat, on en Drew ensopega
amb un venedor insubornable. Des
prés, se’n van als Encants. Però la part
més interessant passa per Peralada i
la família Serra i, més endavant, per
les naus de Jeppo Palau a Figueres. A
Peralada, els rep una balconada amb
estelades i l’antiquari porta el llaç
groc reivindicatiu i enlluerna el com
prador amb peces d’una bellesa i
d’una qualitat impressionants. L’es
pectador s’acaba adonant que poques
vegades li han ensenyat el país des
d’un punt de vista tan entretingut,
sense servituds propagandístiques. I,
a banda del paisatge, els objectes, que
donen sentit a una aventura que equi
libra perfectament la idiosincràsia
dels personatges triats i la peripècia
gairebé quixotesca d’en Drew i el seu
fidel escuder Tee.

Sergi Pàmies

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

Laproliferacióde
documentals sobre
assassinsensèrieésunsigne
d’identitatdel segleXXI

ElLiceua la
frescacelebra
unaedició
marcadaper la
crisi sanitària
BARCELONA Redacció

ElLiceua laFresca celebrarà la
seva sisena edició aquest estiu
amb la col∙laboració de TV3 i
RTVE,adaptadaa lesmodifica
cions derivades de la crisi sani
tària però mantenint l’objectiu
de difondre el gènere operístic
a tota la ciutadania. Les dues
cadenes de televisió emetran
l’òpera Carmen, de Bizet, amb
la producció de Calixto Bieito,
unenregistramentdel2010que
és especial i únic perquè va ser
l’estrena de la producció al Li
ceu. Entre el repartiment hi
trobem Béatrice UriaMonzón
comaCarmen,RobertoAlagna
com a Don José i Marina Po
plovskaiacomaMicaëla.
Malgrat que no s’ha pogut

organitzar el Liceu a la Fresca
enelseuformatoriginal,58mu
nicipis han volgut celebrar la
vetllada com en anys anteriors,
amb projeccions a l’aire lliure i
amb trobades que respectaran
les fases del desconfinament
marcades per les autoritats sa
nitàries.
En el cas de Televisió de Ca

talunya, l’emissió seràavui a les
22 hores al Canal 33, amb un
programa especial presentat
perCarolinaRosichiJofreFont
des de l’Arc de Triomf de Bar
celona. RTVE l’emetrà el 5 de
juliol a lamitjanit aLa 2, dins la
programació d’El palco i amb la
presentaciódeMartínLlade.c


