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S i avui no teniu res a fer, podeu re-
fugiar-vos al canal Divinity i acu-
mular capítols de La casa de mis
sueños. És un clàssic modern de
l’oferta generalista filla de l’era, en-

tranyable i defectuosa, de laTDT.El format,
popular a tot el món, se centra en el carisma
de dos bessons, Drew i Jonathan Scott, que
són al món immobiliari canadenc el que els
germansTorres sóna lanostra gastronomia.
Parelles heterosexuals o homosexuals, amb
fills (o gossos) o sense, necessiten canviar de
casa i han de triar entre la compra i la refor-
ma.Ladiferènciaéselpreu,queproporciona
el moment més dramàtic del programa. És
quan,desprésd’haver-losposat lamelals lla-
vis visitantmansionsdesomni, els candidats
a compradors constaten que no s’ho poden
permetre i que s’hauran de conformar amb
alternativesmés sofertes, ambmoltes possi-
bilitats, sí, però amb nius de rates, obres in-
terminables o humitats oceàniques. L’altre
element interessant és especular sobre
quant trigaran aquestes parelles aparent-
mentbenavingudes aautodestruir-se.

MÚSICS DE CASA. L’atzar ha volgut que
amb pocs dies de diferència arribin a TV3
dos documentals biograficomusicals. El pri-
mer, Un buit que s’ha d’omplir, és un home-
natge, inmemoriam,aFrancescBurrull,om-
nipresent però obsessivament discret en la
producció discogràfica catalana dels últims
seixanta anys. L’altre, L’home dibuixat: una
conversaambJaumeSisa, retrataJaumeSisa
des d’un plantejament que evita interferèn-
cies de terceres persones i que alterna una
selecciómolt ben triada dedocuments audi-
ovisuals (que confirmenque la creativitatha
patit una escandalosa devaluació) amb una
conversa fragmentada en què Sisa es des-
construeix a través d’una sèrie de reflexions
tan lúcides com pessimistes. La diferència
entre Sisa iBurrull és l’actitud, les armesper
suportarl’adversitat,bésiguidesdelaseduc-
ció generosa i la humilitat, bé sigui desd’una
voluntat d’invisibilitat que barreja l’orgull,
una ironia subversiva i el vertigen d’haver
d’aprendre a viure sense els amics (Josa,
Trópico, Flavià...). En el cas de Sisa, els he-
terònims i els anuncis irreversibles feliç-
ment desmentits són l’expressió d’un desig
de fugida. En el cas de Burrull, la pèrdua de
visióvaferque les teclesdelpianofossin l’úl-
tim clau roent on agafar-se, fins a l’últimmi-
nut, a la naturalitat d’assaborir el plaer de la
música.
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Llorach: “És elmomentde renovar
elConsell deGovernde laCCMA”
La presidenta fa sis anys que exerceix el càrrec en funcions
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Una imatge de la compareixença de la CCMAahir al Parlament
PARLAMENTDECATALUNYA

LA REINA DEL FLOW

NETFLIX Temporada2
Telenovel·la protagonitzada per Yeimy Monto-
ya, una cantant de 16 anys que treballa a
Colòmbia ajudant els seus pares en un
negoci familiar. La seva veritable passió és la
música, però va guardar el secret durant molt
temps. Quan els seus pares són assassinats,
la persona en qui més confiava li destrueix la
felicitat arrabassant-li la seva llibertat.

ZONE 414

RAKUTEN TVCiència-ficció
Pel·lícula ambientada en una colònia de
robots humanoides d’última generació.
Quan la filla del seu creador desapareix,
ell contracta un investigador privat, David
Carmichael, perquè la porti a casa. En David
s’uneix a ja Jane, una intel·ligència artificial
molt avançada i amb consciència de si
mateixa, per trobar la filla desapareguda.

BE WATER

MOVISTAR+ Documental
Bruce Lee ha passat a la història com un
dels mestres de les arts marcials més
influents, com l’actor asiàtic més important
fins ara i fins i tot com a filòsof, però el seu
camí a l’èxit no va ser senzill. Be water
és un retrat íntim de la breu vida d’aquesta
llegenda que continua sent recordada
dècades després de la seva mort.

LOS MUPPETS EN NAVIDAD...

DISNEY+ Cinema familiar
Whoopi Goldberg, Uma Thurman, Nathan
Lane i altres actors son els convidats a Los
Muppets en Navidad: Cartas a Santa Claus.
Quan Gonzo s’oblida d’enviar tres cartes a
Santa Claus, convenç Gustavo i el grup que
l’ajudin a portar-les el pol Nord. En el
trajecte, descobreixen que Nadal és una
època per estar-se amb els éssers estimats.

NAVIDAD EN 8 BITS

HBO MAX Comèdia
Pel·lícula basada en el llibre homònim de
Kevin Jakubowski. Al Chicago dels anys
vuitanta, un nen de deu anys que es diu
Jack Doyle emprèn una recerca per obtenir
el regal estrella de Nadal de la seva gene-
ració: l’últim i millor sistema de videojocs.
La història és narrada per un adult Jake
interpretat per Neil Patrick Harris.

8tv, BarçaTV, Fibracat– oferirà més de
cinquantapel·lícules a la setmana, totes
en dual i algunes en versió doblada al
català.
Elnoucanalofereixcinemanacionali

internacional, amb pel·lícules clàssi-
ques i actuals, documentals i ficció que
van des d’autors tan reconeguts com
Akira Kurosawa, Paul Verhoeven, Jac-
quesTati, IngmarBergman,JamesIvo-
ry, Agnès Varda, David Cronenberg o

REDACCIÓ Barcelona

La presidenta en funcions de la Corpo-
racióCatalana deMitjansAudiovisuals
(CCMA), Núria Llorach, va exhortar
ahir el Parlament a executar la renova-
ció del Consell de Govern de l’ens pú-
blic.Llorach,quefasisanysqueexerce-
ix el càrrec en funcions, va afirmar que
“ha arribat el moment” que la cambra
executiuns relleusprevistos ipendents
desl’aprovaciódelalleidereformadela
CCMA l’any 2019, per unanimitat de
totselsgrups.ERCiPSCvanentomarla
petició de Llorach, i Junts per Catalu-
nya va concedir que s’està tardantmas-
sa a “fer la feina” que tenen encomana-
da. La nova llei exigeix que els conse-
llersdelaCCMAsiguinescollitsperdos
terços del Parlament i per unmínimde
tresgrupsparlamentaris.
Llorachvadira lasessiódecontrolde

l’activitatdelaCCMAquelacorporació
tédiversosreptes iprojectesestratègics
en curs que exigirien l’aval d’un nou
Consell de Govern. “Jo fa sis anys que
exerceixoenfuncions, idiversosconse-
llers, tres. Seguim fent la feina ambges-
tió rigorosa, però ha arribat el moment
de renovar; vostès tenenuna feinamolt
important per a la Corporació”, va re-
cordaralsdiputats.
Llorach va fer aquesta reclamació

desprésque se li preguntéspel renaixe-
ment de BonDia TV, la televisió digital
queuneixelscontingutsdeTV3, IB3 iÀ
Punt, i que va definir com un “projecte
estratègic” que ha de créixer els prò-

xims anys. En concret, la màxima res-
ponsablede laCCMAvaavançarquees
treballa perquè s’hi sumi també la tele-
visió andorrana i per oferir continguts
exclusiusquenosiguinnomés“larèpli-
ca” dels continguts que ja emeten les
respectives televisions.
Llorach va defensar la importància

d’aquest projecte “normal quan com-
parteixesunallenguaiunacultura,però
històricperquèmaiabanshaviapassat”.
Vaaprofitarperreafirmarque lacorpo-
ració treballa “per enfortir la llengua, la
sevapromoció i el seuús social”, enuna
sessiódecontrolparlamentarienquèel
grupdeCiutadansvaacusarTV3d’”ex-

cloure sistemàticament de les tertúlies
lespersonesquenoparlencatalà”.
Des del grupmixt, la diputada del PP

LorenaRoldántambévaqüestionarque
el programa FAQS entrevistés Cayeta-
naÁlvarezdeToledoencatalà ioferint-
li traducciósimultàniaalcastellàperun
auricular. Vicent Sanchis, director de
TV3, li va respondrequeel llibred’estil
diu sobre laqüestióqueendebats o ter-
túlies amb més persones es disposa
aquest aparell perquè la convidada pu-
guientendretotes“les intervencionsde
tothom”, sense que hagin de canviar
“tots” d’idioma “perquè una no els en-
tén”. c

NeixVerdiClassics, unnou
canal de televisió enobert
REDACCIÓ Barcelona

Els cinemes Verdi de Barcelona han
llançat aquesta setmanaVerdiClassics,
un canal de televisió en obert especia-
litzatenl’emissiódecinemaambcober-
turaaCatalunya.Elnoucanal,encol·la-
boració amb Emissions Digitals de Ca-
talunya (Edica) –propietària del múl-
tiplex privat català compost pels canals

Richard Linklater, fins al cinema co-
mercialméspopular.
Lafranjadelprimetimeestaràdedica-

da a una temàtica diferent cada dia de la
setmana: joies del cinema europeu com
Cinema Paradiso (dilluns), comèdia feel
goodcomLacenadelosidiotas(dimarts),
cinemad’època comRegreso aHowards
End (dimecres), autors imprescindibles
com Los verdugos también mueren de
FritzLang(dijous),cinemafamiliarcom
films de Louis de Funès (divendres),
pel·lícules amb temàtica d’actualitat o
efemèrides com El fotógrafo del pánico,
que aquest mes fa 60 anys (dissabtes) i
viatges,accióiaventures,ambpel·lícules
comNoselodigasanadie(diumenges). c


