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I TANCAMENT

Nacho

Odioses i tedioses
er què el llibre més llegit és la Bíblia i el programa més vist no és
Pueblo de Dios?», preguntava una de les
noies d’Odiosas, el nou magazín
de TVE-1. ¿I per què un programa
conduït per noies tan guais, amb
un format tan àgil i actual, té
números per morir abrasat a la
graella de l’audiència?, deuen
preguntar-se als passadissos de
TVE. Hi ha una resposta per a les
dues preguntes: el que no funciona, no funciona.

PARA

Ruixar amb l’encant d’Els àngels
de Charly l’atreviment de Caiga
quien caiga potser tindria sentit
ajuntant Eva Hache, Patricia Conde i Yolanda Ramos, però no amb
un càsting de belleses desnaturalitzades, prestes a recitar un guió
monòton i insípid. És com si l’únic
objectiu no fos cap altre que cobrir
la quota de noies Farala de la tele
pública per aprofitar el rebuf de
Mujeres desesperadas, a anys llum
en qualitat. Però a la caixa tonta
no hi ha un terme mitjà. O ofereixes qualitat, o ofereixes vísceres, o

P

33 Les actrius d’Odiosas, que
s’emet avui (19.45) a TVE-1.

ofereixes caspa.
Odiosas, com tants programes, es
queda al mig, i per això és mediocre. Però té encerts estratègics destacables. La decisió d’escollir sis
models de noia amb les quals pugui connectar un ampli ventall de
mascles, del metrosexual al mascle, es veu realçada per la selecció
d’homes entrevistats, capaços
també d’interessar a femelles diverses: Ian Gibson, Ricky Martin,
Fernando Tejero, Antonio Gala, Alfredo Urdaci, José Saramago i Willy Toledo van sortir el primer dia.

a la tele
‘30 MINUTS’

‘SUPERVIVIENTES’

Només per veure reunits sota
un mateix logo espècimens tan
dispars mereixeria un esforç perquè l’espai no sigui devorat per
les flames del share. Però ja fa pudor de cremat. Per implicar els intel.lectuals en el món dels pagerols, en un mal plagi de Caiga
quien caiga, es necessita molt talent. I això és el que falta: «Aquí
no hi ha talent ni coratge per fer
una bona tele pública», li va dir
el brillant hispanista Ian Gibson
a una pètria reportera, més tediosa que odiosa.

pantalla
esportiva

‘MEJORAR TU VIDA SEXUAL’

‘TELEOBJETIVO’

Un especial
d’Antena 3 TV
dóna consells per
disfrutar del sexe

TVE destapa com
Julián Muñoz va
comprometre
Isabel Pantoja

En els últims temps, Antena 3 TV
s’ha entossudit a millorar la vida
dels espanyols, i ha encarregat la feina a Teresa Viejo (foto), que al desembre ens va ensenyar que era fàcil
deixar de fumar i el mes d’abril passat va explicar que també ho era
aprimar-se. Aquesta nit a la periodista li toca el tema de la vida sexual,
que el 68% dels espanyols consideren que no els resulta tan satisfactòria com els agradaria.
A Mejorar tu vida sexual es fácil no
es fa servir, com es va fer en els altres dos especials, el mètode d’Allen
Carr. En canvi, s’ofereix un decàleg
de consells fàcils i pràctics per disfrutar del sexe.
També hi haurà experts, com per
exemple Miren Larrazabal, presidenta de l’Institut Kaplan de Psicologia i
Sexologia, per assessorar els que decideixin intentar millorar la seva vida sexual. Igualment s’ha creat
una pàgina
web (www.antena3.es/vidasexual) per fer
el seguiment
d’aquells que vulguin aprendre
sexualitat.
De moment, ja
s’hi han
apuntat
m é s d e
37.000 internautes. <

El nou espai de denúncia i investigació de TVE-1 –una coproducció de
TVE i ON TV (empresa audiovisual
del Grup Zeta)– desvetlla les raons
que van moure Julián Muñoz a acostar-se a Isabel Pantoja en la trama de
Marbella, ara investigada. A través
d’un testimoni, el programa que
presenta Daniel Domenjó explica
com l’exalcalde tenia pensat pagar a
la tonadillera per ser la imatge de
Marbella.

FUTBOL: DEPORTIVO-ATHLETIC
21.00 H

CANAL+

Partit de la penúltima jornada en què el
Deportivo, setè, amb 55 punts, rep a Riazor
l’Athletic de Bilbao, 13è, amb 39, que intenta
eludir els llocs de descens.

CICLISME: GIRO D’ITÀLIA
33 Imatge de Codi Colom.

33 Concursants de Supervivientes.

Un reportatge de
TV-3 qüestiona
l’origen genovès
de Cristòfor Colom

Tele 5 inicia avui
el debat sobre
el concurs
de famosos

Quan estan a punt de complir-se 500
anys de la mort de Cristòfor Colom,
30 minuts qüestiona la identitat genovesa del descobridor d’Amèrica
en el reportatge Codi Colom. El treball revela una hipòtesi que apunta
que Colom era català.
Sis universitats i un laboratori
dels EUA que va identificar les víctimes dels atemptats de l’11-S participen en un projecte que té com a finalitat establir l’autèntic origen del
descobridor, a partir de l’anàlisi de
l’ADN d’individus de Catalunya,
València, les Balears, Catalunya
Nord i Gènova, que es diuen Colom.
El mètode consisteix a comparar
l’ADN que es troba en el cromosoma
I dels Colom i Colombo actuals amb
el del mateix Cristòfor Colom i el del
seu fill Hernando.
La hipòtesi de la catalanitat de Colom va guanyar pes al segle passat
quan l’historiador Luis Ulloa va revelar que aquest pertanyia a una
família de la noblesa catalana contrària a Joan II d’Aragó (pare de Ferran el Catòlic) durant la guerra civil
catalana (1462-1472). <

Tot reality com cal necessita el seu
corresponent espai complementari
en què s’analitzen i disseccionen les
actuacions dels concursants. Aquesta nit Tele 5 estrena El debate: Supervivientes: perdidos en el Caribe, en què
Óscar Martínez modera els comentaristes del món del cor, al voltant de
les aventures del grup de famosos
en una platja de la República Dominicana.
Les situacions clau de la convivència dels concursants, les estratègies
de cada un d’ells i la seva capacitat
de resistència al mig de la selva seran comentades per Víctor Sandoval, Alessandro Lecquio i Mar Torres,
reportera d’Aquí hay tomate.
Aquesta nova entrega de Supervivientes, a què Tele 5 ha tornat el format habitual després de passar per
Antena 3 TV, es va estrenar dimarts
amb l’arribada dels 13 famosos nedant a la platja. Aquell dia ja va ser
expulsada la primera concursant:
Marlene Mourreau. Va ser el programa més vist del dia a tot Espanya,
amb el 26,2% de quota de pantalla i
3.972.000 teleespectadors. <

16.40 H

LA 2

Segona etapa del Giro, un recorregut de 203
quilòmetres entre Mons i Carleroy (Bèlgica).
Paolo Savoldelli defensa el mallot rosa
aconseguit en l’etapa pròleg d’ahir.

FUTBOL SALA
14.00 H

LA 2

Partit de tornada de la final de la UEFA Futsal
Cup, en què el Boomerang Interviú visita el
Dinamo de Moscou, al qual va derrotar a
l’anada per 6-3 a Alcalá de Henares.

BÀSQUET: AKASVAYU-BARÇA

TVE-1 / 1.00

12.25 H

‘DOCUMENTAL’

Un treball de la
BBC analitza
quatre possibilitats
de la fi del món
El final de la humanitat és una preocupació humana sobre la qual s’ha
especulat en totes les cultures. Cuatro ofereix aquesta nit un treball de
la BBC en què es mostren el que podrien ser els quatre genets de l’apocalipsi del segle XXI: un tsunami de
proporcions gegantines, un meteorit, un virus mortal i un desastre nuclear. Malgrat que Cuatro maneras de
acabar con el mundo sigui una obra
basada en prediccions científiques,
el seu format és el d’una història de
ciència-ficció. <

EL 33

Partit de la lliga ACB en què el Barça, segon,
amb 22 victòries, dues menys que el líder,
l’Unicaja, visita la pista de l’Akasvayu Girona,
sisè classificat, amb 17.

FÓRMULA 1
13.00

TELE 5 / TV-3

Des del traçat alemany de Nürburgring,
retransmissió del GP d’Europa, en què Alonso
defensa el seu liderat en territori favorable a
Michael Schumacher.

HOQUEI SOBRE PATINS
TV-3 / 21.30

TELE 5 / 0.00

ANTENA 3 TV / 23.30

18.00 H

CUATRO / 21.55
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Des de Torres Novas (Portugal) retransmissió
dels dos partits de l’última jornada de la
‘final four’ de la Lliga Europea: Porto-Reus
(18.00) i Follonica-Noia (19.30)
93
92.5
iCat
FM

Radio 1
Girona

40
Principales

Europa FM
Barcelona

Ràdio
Hospitalet

93.3

93.9

94,9

96.3

93.1

Flaix FM
Lleida

93,5

Onda Cero
Barcelona

Radio
Teletaxi

Radio 5
BCN

97,7

99,0

Flaix
Girona

Catalunya R.
Tarragona

Ràdio
4

COPE
BCN

Catalunya
Ràdio Girona

Ona
RF1
Barcelona 105.3

99.6

100.2

100.8

102.0

102.2

103.5

Flaix FM Ràdio
BCN
Estel

105.3

94,6

95.6

96.9

98.7

99,4

100.0

100.7

101.5

102.1

102.8

Radio
Sabadell

Ràdio
Club 25

105.0

Ràdio
Barcelona 2

Radio 3
BCN

Cadena
Dial

Cadena
100

Catalunya
Ràdio Lleida

Catalunya
Música

Flaix FM
Tarragona

Catalunya R. RAC
Barcelona
105

105.7

106.6

105.4

106.1

RM
Radio

Flaixbac

540

576

612

666

693

738

783

828

882

1008

1026

1143

1152

1224

1269

1287

1314

1539

Onda
Cero

Radio 5
Barcelona

Radio 1
Lleida

Ràdio
Barcelona

Radio 1
Tortosa

Radio 1
Barcelona

COPE

Radio
Terrassa

COM
Ràdio

Ràdio
Girona

Ràdio
Reus

COPE
Reus

Ràdio 5
Lleida

COPE
Lleida

COPE
Girona

Ràdio
Lleida

Radio 5
Tarragona

Ràdio
Manresa

FM

SUPERBIKES

AM

Des del mític traçat de Monza (Itàlia), quarta
prova del campionat que lidera l’austríac
Troy Bayliss, amb 125 punts, 22 més que el
també austríac Troy Corser.

11.30 H
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