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pel·lículesdeldia
LA SEXTA 3 20.00

‘Los amigos de Peter’
R.U. 1992. Kenneth Branagh dirigeix
aquesta comèdia agredolça a l’entorn
d’un grup d’amics que decideixen assis-
tir a una festa de cap d’any organitzada
pel més excèntric de tots ells. Fa anys
que no es veuen i el fet de tornar a com-
partir alcohol i conversa farà que tots ex-
posin les seves debilitats. Amb una ban-
da sonora plena d’èxits dels anys vuitan-
ta, la cinta va suposar la fama interna-
cional per a Kenneth Branagh i qui
aleshores era la seva parella, Emma
Thompson. Stephen Fry compon un Pe-
ter interessant. També és destacable el
paper que interpreta Hugh House Laurie
(exnòvio també de Thompson, per cert).

TV3 21.50

‘25 quirats’

LA 2 22.00

Espanya, 2009. Francesc Garrido fa d’un
noi solitari que treballa cobrant deutes a
morosos amb mètodes expeditius.
Somnia a deixar-ho i marxar amb el seu
fill a una casa al costat del mar. Dirigeix
Patxi Amezcua.

‘Besos de gato’
Espanya, 2003. Fran és un advocat
d’èxit però un fracassat en la vida fami-
liar que viu una nit que li fa replantejar-
s’ho tot. Juanjo Puigcorbé, Leticia Dóle-
ra, Imanol Arias, Antonio Resines i José
Sancho són els actors principals.

ANTENA 3 22.00

‘Jumper’
EUA, 2008. Una anomalia genètica
permet a un jove teletransportar-se.
Descobreix, però, que el seu do ha
existit durant segles i els que el pos-
seeixen han estat lliurant una batalla
secreta durant tots aquests anys.

Estiuet
A grans mals, pitjors remeis

ENRIC GOMÀ
ESCRIPTOR

tecnologia
l’imprescindible

Els que no desconnecten per va-
cances poden afegir un criteri
més als clàssics (clima, gastrono-
mia, visites culturals...) a l’hora
d’escollir destinació: la velocitat
de la seva banda ampla. Si
aquest és un factor, aleshores el
Japó hauria de ser destí prefe-
rent, ja que el país nipó col·loca
36 ciutats entre les 40 ciutats
més ràpides del món (les altres
són Hong Kong i tres de Corea
del Sud) segons l’informe Aka-
mai. Lyse, a Noruega, és la ciutat
europea que apareix més
amunt, a la posició 33 de la llista.
Pel que fa als Estats Units, la lí-
der és Riverside, a Califòrnia,
que ocupa el lloc 39, un per so-
bre de Staten Island, a Nova
York. València és l’única ciutat
de l’Estat espanyol i està situada
a la posició 77. Àlex Gutiérrez

els recomanats

GAS CUBBY
● per a: iOS
● http://www.appcubby.com

Si sou dels que us agrada fer
milles (o quilòmetres) aques-
ta aplicació permet fer un
bon manteniment del cotxe.
Recorda els canvis d’oli, l’au-
tonomia de la gasolina, etcè-
tera.

C25K
● per a: iOS
● http://www.c25kapp.com

Per a l’operació biquini ja no
hi ha temps, però aquesta
aplicació proposa una taula
d’exercicis diaris que té l’ob-
jectiu de posar-nos en forma
i que augmenta progressiva-
ment d’intensitat. 2,39 €.

Les ciutats amb
banda ampla
més ràpida

Un dels grans entreteniments que conec
–i no sóc l’únic, només han de llegir al-
guns articles– és convertir-me, breu-
ment, en conseller de Cultura amateur.
És una mica com el teatre d’aficionats tot
i que, en comptes d’actuar en una sala
parroquial, et converteixes en conseller
de Cultura durant una estona, havent so-
pat, a casa teva, amb tota comoditat.
Imaginàriament, t’entrevistes amb el di-
rector del Macba i us plantegeu per què
no hi va gairebé ningú, presideixes l’es-
trena del Grec i t’avorreixes estoica-
ment, amonestes els membres del CoN-
CA amb fredor displicent.

Exercint de conseller de Cultura ama-
teur, he mirat de resoldre dos enigmes:
per què a l’agost es tanca la Filmoteca i
per què aquest mes gairebé no hi ha te-
atre a Barcelona. Sobre la suspensió
agostenca del teatre, entenia que és per
falta de públic i per això vaig idear una
solució que –la ignorància és atrevida–
vaig jutjar encertada: a l’agost s’havien
de muntar obres destinades a la població

turística, que hi acudirien a corrua feta:
famílies senceres, colles d’amics, comi-
ats de solters (aquests veurien Tot espe-
rant Godot: ben borratxo i amb unes
grans mamelles de plàstic potser passa
millor).

He estat llegint aquests dies Manifies-
to de David Mamet, un assaig sobre tea-
tre editat a Seix Barral, i m’he adonat de
la meva candidesa: “El turista va al tea-
tre, en gran mesura, com jo vaig anar a
Londres a veure les joies de la Corona.
Cap londinenc adult no aniria a veure les
joies de la Corona, com cap novaiorquès
adult no aniria a veure Mamma mia!,
perquè fer-ho seria incórrer en allò
culturalment repugnant i
el faria passar per un tu-
rista o per un tanoca”.

Només faltaria que, a
Barcelona, els turistes
acabessin fent
amb el teatre el
que han fet amb
la ciutat.❋


