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#0
14.54 Cero enHistoria.
15.40 Pel·lícula: Impa-
rable.17.16 Pel·lícula:
Templario.19.14 Blue
Bloods: familia de
policías: Confesiones.
20.00 Scott yMilá.21.00
Maravillas sagradas del
mundo.22.008 días que
marcaron la historia de
Roma.23.00 Pel·lícula:
Duplicity.

#VAMOS
15.10 Bakalá.15.40 Va-
mos sobre ruedas.16.40
El día después.18.10 El
tercer tiempo.19.43 Liga
de Campeones Classics.
20.30Noticias #V 20:30.
21.30 Bakalá.22.00
Lance Armstrong.23.40
Serie A: US Sassuolo
Calcio-Juventus FC.

MOVISTARGOLF
11.50 European Tour:
Magical KenyaOpen.
15.00 PGA Tour:Workday
Charity Open.21.30 Lara
Academy.22.00 Sueños
de golf: Pedro Linhart, los
giros de una vuelta.
22.30 European Tour:
Magical KenyaOpen.

MOVISTAR LIGADE
CAMPEONES
13.10 Liga de Campeo-
nes Classics. 14.10 El
tercer tiempo. 15.40
Magazine Champions
League. 16.10 Serie A:
Atalanta Bergamasca
Calcio-Brescia Calcio.
18.00 El tercer tiempo.
19.30 Serie A: Bologna
FC 1909-SSC Napoli.
23.45Magazine Champi-
ons League.

DISNEY CHANNEL
14.50 Los Green en la
gran ciudad.15.50 Lab
Rats.16.40 Phineas y
Ferb.17.40 Prodigiosa:
Las aventuras de Ladybug.
18.30 Los Green en la
gran ciudad.19.30 Anfibi-
landia.20.20 ¡¡¡Alvinnn!!!
y las Ardillas.21.55 Los
Green en la gran ciudad.
22.55 Entre hermanos.

NICKELODEON
16.40Una pizca de
magia: Una pizca de
perro.17.03 Los Thun-
dermans.17.50
Henry Danger.18.38
Bob Esponja.19.26Una
casa de locos.20.25 Los
Casagrande.20.38Una
pizca demagia: Una pizca
de perro.21.02 Sam&
Cat: Anuncio de niñeras.
21.26 Los Thundermans.
22.15Game Shakers.

CANAL COCINA
17.00Horneado en
Vermont.17.30 Spanish
Chiringuito.18.00Verano
fácil.18.30 Sabor de
hogar.19.00 Aires de
Cádiz.19.30 Cocina con
Blanca.20.00 Cocina de
familia.20.30 Los fogones
tradicionales.21.00 Par-
rilla a lamexicana.21.30
Spanish Chiringuito.

ODISEA
15.28Wild Tube.16.18
La reina leona.17.08
Expedición volcán.17.59
Inmensa África.18.55
Top 10 Combate.19.45
Peligro extremo.20.40
Ingeniería letal.21.34
Peligro extremo.23.25
Ingeniería letal.

14.30Roda de premsa de
Quique Setién: Prèvia FC
Barcelona-CAOsasuna.
(Rep.)15.00 Barça News
Flaix.15.15 L’últim partit
del Barça: Real Valladolid
CF-FC Barcelona.17.00
BarçaNews Flaix.17.15
600’’: FC Barcelona-CA
Osasuna (1991/92).
17.30 El partit de la Lliga:
FC Barcelona-CAOsasuna
(2013/14).19.19 Barça

Highlights: RealValladolid
CF-FC Barcelona.19.30
Roda de premsa de
Quique Setién: Prèvia FC
Barcelona-CAOsasuna.
(Rep.)20.00 Barça News
Flaix.20.15Hora B. La
tertúlia.21.00Recorda,
míster:Menotti.22.00
600’’: FC Barcelona-
CAOsasuna, elsmillors
precedents 2010-2019).
23.00 Barça News Flaix.

10.45Reset. (Rep.)11.10
SlowBTV.11.3025 anys.
12.25Àrtic.12.45Va
passar aquí.13.15 Slow
BTV.13.30Ambels teus
ulls. (ST)14.00 BTVNotí-
ciesmigdia. (ST)14.15
BTVNotícies 73.14.30 La
porteria.15.30 Primera
sessió (Rep.)17.4025

anys.18.35 SlowBTV.
19.00 Ambels teus ulls.
(ST)19.30Reset.20.00
BTVNotícies vespre. (ST)
20.25 El temps.20.30
BTVNotícies 73.20.40
Bàsics BTV.21.30Àrtic.
21.55Obrim el Grec.
23.45 Punt demira1.05
Feeel.1.35Volcans

6.00 Tork. 6.10 Les tres
bessones. (ST) 6.59 Pi-
rata i Capitano. (ST) 7.32
Les investigacions de la
Mirette. (ST) 7.55 Robin
Hood, el trapella de
Sherwood. (ST) 8.30 Pin-
gu. 9.00 El Mic i els seus
amics. 9.26 BabyRiki.
(ST) 9.31 Counting with
Paula. 9.41 BabyRiki.
(ST) 9.52 Els germans
Kratt. (ST) 10.14 Els Mini
Ninges. (ST) 10.58Mike
el magnífic. 11.20 Espies
de veritat. (ST) 12.05 Les
aventures de Riff i Flat.
(ST) 12.17 L’inspector
Gadget. (ST) 13.00 En
Grizzy i els lèmmings.
(ST) 14.00 Les Sisters.
(ST) 14.56 El detectiu
Conan. (ST) 15.42 El xai
Shaun. 16.09 Les tres
bessones. (ST) 17.00
Pingu. 17.30 El Mic i

els seus amics. 17.56
Una mà de contes. (ST)
18.15 Bob, el manetes.
(ST) 19.00 El xai Shaun.
19.45 Robin Hood, el
trapella de Sherwood.
(ST) 20.35Mike el mag-
nífic. 20.57 Dinàmiks.
(ST) 21.22 Léonard.
21.55 El gran dictat. (ST)
22.10 Thalassa. (ST)
23.20 Quan ataquen
els taurons. (ST) 0.05
Les forces de la natura.
(ST) 0.54 Thalassa.
(ST) (Rep.) 2.01 Quan
ataquen els taurons. (ST)
(Rep.) 2.43 Les forces
de la natura. (ST) (Rep.)
3.32 El món des de
l’aire. (ST) 3.58 Karakia.
(ST) 4.33 Thalassa. (ST)
4.50 Xarxa natura. (ST)
4.55 24h Europa. The
Next Generation. 5.55
Videoclips.

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

‘El presidente’, l’apostad’Amazon
perunir elmercat llatinoamericà
Estrelles de diversos països participen en aquesta sèrie que aborda el Fifagate

GABRIEL LERMAN
Los Angeles

Pocs mesos després del cop mi
litar del 1976, l’actor Luis Politti
va ser notificat pels militars que
l’acabaven d’alliberar després
de tres dies de segrest que tenia
48 hores per abandonar el país.
La destinació triada va ser Mè
xic, on la seva dona, professora
universitària, teniaconegutsque
el podien ajudar. Però, quan va
arribaralpaísasteca,esvatrobar
amb una dura realitat. Malgrat
que a l’Argentina era un actor
conegut i respectat, amb una
bona trajectòria en cinema i te
levisió, en aquell altre gran
mercat llatinoamericà ningú no
havia vist les seves sèries i pel∙lí
cules, demanera que no va tenir
més remei que tornar a comen
çarcomaextra.
Aquest desconeixementmutu

es va mantenir durant anys, i,
malgrat que per als cantants la
situació sempre ha estat una al
tra, les estrelles televisives del
PerúodeXile no eren estrelles a

Costa Rica o a la República Do
minicana.Enelcinemaelprojec
teIbermedia,queajudaambfons
coproduccions hispanoamerica
nes,hacontribuïtaferqueactors
espanyols se n’hagin anat a fil
mar aAmèricaLlatina, un requi
sit indispensable per accedir a
aquests fons, però això no ha es
tatmai igual a la televisió.
Moltes telenovel∙les mexica

nes, brasileres i argentines s’han
vist en altres països, però el con
cepte de crear produccions llati
noamericanes dirigides a tota la
regió ambestrellesdecada terri
tori va tardarmolt a arribar, fins
queNetflix va demostrar que tot
era qüestió de democratitzar
l’accés. Narcos, la sèrie que va
narrar la història del narcotràfic
des de la perspectiva de la DEA,
esvaatrevirabarrejarescenesen
castellà i en anglès i actors de tot
el continent, com Boyd Hol
brook, nascut aKentucky; el xilè
criat a Nova York Pedro Pascal;
el brasiler Wagner Moura; els
mexicans Paulina Gaitán i Raúl
Méndez, o els colombians Juan

Pablo Raba i Manolo Cardona, i
vaobtenirunsuportsòliddel’au
diència i la crítica.
Tot i això, ha estatElpresiden

te, lasèrieoriginald’AmazonPri
me estrenada al juny, la que s’ha
llançatacanviarlesreglesdeljoc.
Produïdaifilmadaíntegramenta
Xile, en una societat entre Gau

mont, la mateixa companyia
francesa que va ferNarcos, i Fá
bula, l’empresadelsgermansPa
bloiJuandeDiosLarraín, lapro
postaquehaestatcreadapelgua
nyadordel’OscarielGlobusd’Or
l’argentí Armando Bó en la pri
mera feina a la televisió intenta
crear una història internacional,
demaneraquevanser recreades

aSantiagoescenesquetenenlloc
aAsunción,BuenosAires, Ciutat
deMèxic,NovaYork iZuric.
Ambunpressupostmoltgene

rós, la sèrie explica en to satíric
els detalls de l’escàndol del Fi
fagate, queesvadestapar el 2015
i pel qual van ser processats
molts directiusdel futbol. Potser
l’apostamés grandeBó i elsLar
raín va ser contractar l’actor co
lombià Andrés Parra, famós per
haver encarnat Pablo Escobar a
Elpatróndelmal iHugoCháveza
El comandante, perquè encapça
lés l’elenc comaSergio Jadue, el
president d’un club petit de l’in
teriordeXilequeeldestívavoler
que quedés al capdavant de
l’ANFP, l’entitat que regeix el
futbol d’aquest país, i va obtenir
un seient preferencial a la Con
mebol, l’organitzaciósudameri
canaqueorganitza laCopaAmè
rica i per on passen milions de
dòlars.
Parra va fer una feina sor

prenent com a Jadue, una figura
molt coneguda pels espectadors
xilens,ambunaccentlocalimpe
cable.PassaelmateixambPauli
na Gaitán, l’actriumexicana que
va encarnar la dona de Moura a
Narcos i que passa perfectament
com a xilena a la sèrie. Bó també
va convocar una altra estrella
mexicana, Karla Souza, conegu
da per la sèrie dels Estats Units
Cómo defender a un asesino, i va
donar el paper del dirigent co
lombià Luis Bedoya al xilè Luis
Gnecco, famós per haver donat
vida aPabloNerudaa lapel∙lícu
laquevadirigirLarraín.
L’argentí Alberto Ajaka va in

terpretar un dels personatges
ficticis de la història, l’assistent
xilenolibanès de Jadue, Jashir, i
tambéhivanparticipardoscom
patriotes més de Bó, aquesta
vegada fent de personatges ar
gentins, Luis Margani, que en
carna a la perfecció el cervell de
la conspiració i també el nar
rador de la història, Julio Gron
dona, i Federico Liss, que inter
preta un executiu disposat a tot
peraconseguircontractes.c

AMAZON PRIME VIDEO

El president Sergio Jadue (Andrés Parra), al centre, en una reunió de la Conmebol

Laproducció explica
en to satíric els
detalls de l’escàndol
futbolístic que es
vadestapar el 2015

BARCELONA Redacció

El director de TV3, Vicent
Sanchis, va negar ahir que San
droRosellestiguivetatalacade
nadesprésde lapolèmicaquehi
ha hagut aquesta setmana per
què l’expresident del FCBarce
lona va caure de la llista de con
vidats del Preguntes freqüents
(FAQS) de dissabte. Sanchis va
apuntar que la prova que a TV3
no es veta ningú és que “Rosell
va tenir un documental d’una
hora en què va explicar perfec

tament tot el que li ha passat”. I
va voler aclarir que, en aquest
cas, havia estat el mateix Rosell
qui s’havia ofert anar al FAQS i
que no havia estat el programa
qui li haviademanatquehi anés
després d’haverlo convidat
sense èxit des de fa mesos, des
présde sortirde lapresó.
“Al documental El cas Rosell

ja hi va explicar tots els detalls
del cas; soc jo qui ha dedecidir i
repartirequilibrisioportunitats
perquè ningú no es pugui veure
desplaçat perquè d’altres tenen

massa temps en pantalla”, va
afegir. “Per tant, la paraula veto
és absolutament atrevida en
aquest cas”, va afirmar. “Aques
ta és una finestra petita, i tot
hom té dret a sortirhi, però no
hi ha ningú que hi pugui sortir
quanvulgui”, vadeclarar.
“Sandro Rosell ha pogut ex

plicar tot el que li ha passat a El
cas Rosell, a Els matins, a Cata
lunya Ràdio... Ha tingut tota
l’atenció del món”, va insistir
Sanchis, que va afegir que, quan
passi un temps, “en tornarà a

tenir i hi podrà dir la seva”, en
referència a les eleccions al
FCBarcelonade l’anyqueve.
D’altrabanda,elparePaulino,

capellà de Soto del Real i res
ponsablede laFundacióMenja
dor AveMaria, va declinar anar
al programaTot esmoud’ahir, a
què estava convidat per parlar
del llibre de Rosell, amb uns
dretsd’autorquevandestinatsa
la seva fundació. “Em sembla
contraria lafecristianaquealgú
negui l’ajuda a les personesmés
necessitades. I em sembla inex
plicable que un ens públic com
és TV3 veti en un dels seus pro
grames dues persones [Sandro
Rosell iJoanBesolí]quehanpa
titunapenade645diesdepresó
sense capmena de justificació”,
vaafirmarel capellà.c

EldirectordeTV3negaque
la cadenahagi vetat SandroRosell


