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Tu i jo som tres 33

33Massotkleiner, Corvillo
i Casanovas (El cor..., TV-3).

Tocat i enfonsat Ferran

MONEGAL

Dial 33

E
l sentit tràgic de la vi-
da torna a impregnar
els guionistes d’El cor
de la ciutat (TV-3). Aca-
ben d’enfonsar el vai-

xell del Quim, matant-lo a ell
també, i fins i tot un turista mi-
lionari que passava per allà. O si-
gui que a l’estimable actor Pere
Molina no solament el condem-
nen a l’atur, sinó que també l’in-
cineren i escampen al mar les se-
ves cendres. ¡Ah! Als culebrons de
la teva l’esport preferit és el tocat i
enfonsat. A casa ens refugiem sem-

pre en els actors i les actrius, mai
en els guions, que semblen disse-
nyats per verdaders masoquistes.
Com que en aquesta nova etapa es-
tan eliminant a tot déu, veiem
com va entrant el nou elenc de
protagonistes. I és reconfortant
comprovar que l’escena catalana té
planter d’alta qualitat per anar
substituint els que van matant a
TV-3 tots els dies. En el capítol
d’ahir vam veure Àlex Casanovas
i Joan Massotkleiner. ¡Ah! Són dos
bons elements, molt bregats, amb
molta mili en aquest pèrfid art de

la culebrística. Al seu costat, també
hem vist alguna incorporació de
l’àrea dels novíssims, com Tony
Corvillo, que interpreta el Jon.
Aquest jove ens ha sorprès. A pesar
del poquíssim paper que li ha to-
cat en el seu debut, ha aconseguit
agafar-s’hi i en un tres i no res ha
creat un tipus simpatiquíssim. Pre-
guem als guionistes que a aquests
actors i actrius nous, que com qui
diu acaben de sortir de l’escola, no
els matin de seguida. Deixin que
volin una mica. No els incinerin
encara.

3 La Campos ja no surt. La que
ja no vola pels carrers buscant
criatures necessitades és la Cam-
pos (T-5). Poc li ha durat la nova
secció (¡A la calle!) que protagonit-
zava ella mateixa. Ahir ens va dir
que ja té substituta. O sigui, Tere-
lu, la filla. A casa ens agradava
Doña Tere, amb la bossa, i el des-
enfadat estil de maruja, a la caça
d’algun desgraciadet que necessi-
tava una banyera o una cuina.
Era una Teresa de Calcuta molt
particular: feia caritat sense mou-
re’s d’El Corte Inglés.

‘Els 80’ s’estrena amb les vivències de José Corbacho i Empar Moliner

TV-3 reuneix 12 personatges per
narrar anècdotes dels anys 80
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Els 80 no van ser una dèca-
da prodigiosa, però, més

enllà de la movida madrilenya, en
aquest decenni es van produir al-
guns fets que van marcar la història:
va caure el mur de Berlín; Espanya
va entrar a la Unió Europea; Barcelo-
na va ser designada ciutat olímpica;
Ali Agca va atemptar contra Joan
Pau II; va explotar la central nuclear
de Txernóbil, i un tinent coronel de
la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, va
segrestar el Congrés dels Diputats en
el cop d’estat del 23-F. Amb aquestes
trames de fons, TV-3 estrena Els 80,
en què 12 personatges, que en l’ac-
tualitat ronden els 40 anys, expli-
quen en sis capítols els seus records
d’aquesta època.

q SUMA DE FLAIXOS
Aquesta docusèrie, que avui co-
mença amb l’anecdotari de l’actor
José Corbacho i l’escriptora Empar
Moliner, no pretén ser un recopila-
tori històric, sinó una suma de flai-
xos en què els dos personatges nar-
ren vivències curioses, intranscen-
dents o frívoles d’aquella època. En
el capítol d’aquest vespre, per exem-
ple, Corbacho explica els seus pri-
mers passos a La Cubana i la percep-
ció que va tenir de l’assalt a la seu
del Banco Central a Barcelona, l’es-
tiu de l’any 1981, mentre que Moli-
ner recorda la seva experiència per-

sonal en una comuna hippy de Ga-
llecs.

En les pròximes cinc setmanes
agafaran el relleu Espartac Peran i
Txe Arana, l’actor Jordi Sànchez i el
cantant Marc Parrot, Maite Martín i
Elsa Anka, Oriol Grau i el cuiner Ser-
gi Arola i Joan Laporta i el director i
autor teatral Sergi Belbel.

Segons l’opinió de la directora de
Programes de Televisió de Catalunya
(TVC), Carme Basté, aquesta produc-
ció «permet fer un passeig agrada-

ble, gens superficial ni frívol, per
una dècada» i l’objectiu és ben clar:
«Atraure tota mena de públic i no
només gent que té al voltant dels 40
anys». Una apreciació que també és
ratificada per Miquel Garcia, respon-
sable de Documentals i Nous For-
mats de TV-3, per qui el nou progra-
ma no té res a veure amb altres pro-
duccions del departament, com ara
Històries de Catalunya, Dies de transi-
ció i Efecte mirall.

En la gravació es va optar en la

majoria dels casos per fer que els
personatges expliquessin què recor-
daven d’aquella època i, en funció
d’això, van seleccionar les imatges i
la música, com reconeix el director
de la sèrie Lluís Bernabé. En definiti-
va, una manera d’amortitzar els ar-
xius de TV-3, que, curiosament,
també va néixer a la dècada dels
anys 80.<

Els 80. TV-3, 21.30

33 De dalt a baix: José Corbacho, Empar Moliner, Joan Laporta i Sergi Belbel.

TVC

33 Reportatge

El programa 60 minuts emet el do-
cumental Els directors i el moca-
dor islàmic (23.00 hores), que se-
gueix un grup de joves estudiants
que planten cara a la llei francesa
que prohibeix l’ús de símbols reli-
giosos a l’escola. En concret, inda-
ga en les raons de dues adoles-
cents per portar el vel islàmic a
l’institut Eugène Delacroix de
París.

El 33 segueix la
polèmica del vel islàmic

33 Humor

La nota musical del programa
(0.00 hores) va a càrrec d’aquest
artista italià, que ha venut més
de 20 milions de discos al llarg de
la seva carrera. Al late show d’An-
tena 3 TV, Tozzi presenta un te-
ma del seu nou treball, titulat
Sólo palabras. Buenafuente també
inclou una nova edició de la sec-
ció Borbonmanía, amb l’humoris-
ta Toni Albà.

‘Buenafuente’ rep el
cantant Umberto Tozzi

33 Divulgatiu

Coincidint amb el centenari de la
mort del precursor de la ciència-
ficció (1828-1905), autor de no-
vel.les com La volta al món en 80
dies, Viatge al centre de la terra i
Miquel Estrogoff, el programa cul-
tural de La 2 (0.30) de Javier Rio-
yo li rendeix homenatge. L’espai
compta amb la presència de l’es-
criptora Almudena Grandes, la
traductora Juana Salabert i el
científic Jorge Wagensber.

‘Estravagario’ rendeix
homenatge a Jules Verne

sintonia
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