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boig per tu

■Dia de la mona. Hora de dinar. Fent
zàping caic a 13TV en l’informatiu que
condueixenAlfonso Merlos i Marisa
Páramo.A veure què diu el fustigador
del PSOE? I em quedo una estona ve-
ient-ho. Com a gran novetat de la jor-
nada anuncia que presentarà el gran
mapa de la corrupció a Espanya. I, efec-
tivament, mostra un mapa, deguda-
ment acolorit, d’on va informant dels
diferents tripijocs descoberts, la majo-
ria d’aquests, per no dir tots, encara
impunes. Li toca a Catalunya.CasMi-
llet. I n’etziba una a Convergència que
fa goig. Cas Oriol Pujol. Més encara.
Tema Pallerols. Unió no se n’escapa.
Amés, també aprofita l’ocasió i porta
a col·lació les enquestes d’El Mundo i
de La Razón.Als independentistes els
en fum pel broc gros.Arriba aAnda-
lusia i s’hi llepa els dits. Superant el
millor Piqueras dels seusmillors temps,

esgota adjectius apocalíptics contra el
PSOE, al qual acusa de tot el que és
dolent. I així fins al cansament. Però,
ah, amic!, del tema Bárcenas o d’al-
tres casos en els quals el, per a ell, im-
maculat PP estigui escatxigat, ni mit-
ja paraula.Alfonsito, fill, que se’t veu
el llautó.

JOSÉ CARLOS MIRANDA

Se’ls veu el llautó

AlfonsoMerlos, l’assot del PSOE.

Cuatro
07.00 El zappingde surferos.
08.30Los cazadoresdemitos.
09.30Alerta cobra.Bajo sospe-

cha, Ojo por ojo i La segun-
da vida.Sèrie.

12.20LasmañanasdeCuatro.
Invitada: la candidata socia-
lista a les europees, Elena
Valenciano.

TARDA

14.00Noticias Cuatro.
14.45Deportes Cuatro.
16.00 Ciega a citas. Hombres

perdidos. Sèrie.
17.00Castle.Retroceso iElhotel

de los corazones rotos.
18.45Mimadre cocinamejor

que la tuya. Concurs.

NIT

20.00Noticias Cuatro.
20.55DeportesCuatronoche.
21.30 C.S.I. Las Vegas. Queda

uni,Uncrimentrasotro, Cre-
mallera, Lamuertey ladon-
cella iChicas perdidas.

02.30House.

Lleida TV
02.00Bonusmusic.Videoclips
06.15Notícies vespre. Red.
07.00Notícies en xarxa.
07.59Lacançódelbondiadel

ClubBanyetes.Tira diària
d’animació, en la qual arri-
ba l’hora d’aixecar-se per a
tothom, inclosos els cara-
gols.

08.00 ClubBanyetes. Infantil.
08.15Notícies en xarxa.
10.00 Lleida al dia. L’entrevis-

ta. Redifusió.
10.30 Lleida al dia. La tertúlia.

Redifusió.
11.30 Cafeïna. Redifusió.
12.30 Catsons. Redifusió.
13.00 Sindicats. CCOO.
13.30 El temps oportú. Red.

TARDA

14.00 Documental. Dones ad-
mirables.

14.30AranTV.
14.45Al dia notícies.
15.15 Cafeïna. Especial Dia de

Sant Jordi. Des de les Bor-
gesBlanques.Magazíndia-
ri quecondueixMariví Cha-
cón.

16.15 Pica lletres AranTV. Ca-
pítol 3.

16.45 Aliments i territori. Ca-
pítol. 3.

17.00 Efectes positius. Red.
17.30 Sector primari. Red.
18.00Històries particulars.
18.30 ClubBanyetes.
18.45Mirades. Redifusió.
19.00 El problemadeGettier.
19.30 Esports en xarxa.
20.00Notícies vespre. Presen-

taMònicaMombiela.
20.40 El temps. Previsions.
20.44Anemadormir. Infantil
20.45AranTV. Redifusió.

NIT

21.00 Lleida al dia. L’entrevis-
ta. Amb Ramon Farré, de-
legat del Govern a la Pla-
na de Lleida.

21.30Al dia notícies.
22.00 Lleida al dia. La tertúlia.
23.00 El punt al dia.
00.00Notícies vespre. Red.
00.45Televenda.
01.00 Cafeïna. Redifusió.
02.00Bonusmusic.Videoclips.

8 TV
07.15 Jet lag. Sèrie.
08.008de8.Programadedicat

a lamúsica de sardanes.
08.30 CatalunyaBlues.
09.05Televenda.
11.05Dinamita. Sèrie.
11.30 Jet lag. Sèrie.
12.00Migdia.Magazín informa-

tiu, amb Ruth Jiménez.

TARDA

14.00Arucitys. Entreteniment,
ambAlfons Arús.

16.55 El jardí deCarlesHerre-
ra. Espai dedicat a la cura
de lesplantes i espais exte-
riors.

17.30 Pel·lícula. Jane Doe: De-
saparecidosin rastro (2005).
Director: James A. Conter.

19.00 8 al dia. Informatiu diari,
amb Josep Cuní.

NIT

22.30 Gran cinema. Causa jus-
ta (1995). Dir.: Arne
Glimcher.

00.25 PerryMason. Sèrie.

La Sexta
06.00 La Sexta en concierto.
07.45Al rojo vivo. Redifusió.
09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Investigadores forenses.
11.30 Informe criminal.
12.30Al rojo vivo.Magazín in-

formatiuambAntonioGar-
cía Ferreras.

TARDA

14.00 La SextaNoticias 1ª ed.
14.55 Jugones. Els esports.
15.30 La SextaMeteo 1ª ed.
15.45 Zapeando.Humor.
17.15Más vale tarde.

NIT

20.00 La SextaNoticias 2ª ed.
20.45 La SextaMeteo 2ª ed.
21.00LaSextaDeportes2ªedi.
21.30 El intermedio.
22.30Elmentalista. Jane se ci-

ta amb una implicada en
unassassinat ambdrogues
i, en el segon episodi, Ja-
ne investiga la mort d’un
cartògraf.

00.45 En el aire.

TELEVISIÓ

Canal+
06.20 Cine. Esperanzamortal.
07.50Documental. Karl Lager-

feld se dibuja.
08.45Veep.Mitad de legislatu-

ra, Fiesta country, Rehenes,
La cena Vic Allen, Helsinki,
Andrew,CierredeGobierno,
Primeros auxilios, La ca-
rrera i Episodio 10.

TARDA

13.45 Shameless. Sèrie.
14.45NBALive.
15.00 Cine. El granGatsby.
17.25 Cine.Hitchcock.
19.05 Canal+ enHollywood.
19.25 Cine. Frankenweenie.

NIT

21.00Believe. Sèrie.
22.30 Juego deTronosT4. Ex-

tras: los personajes de la 4ª
temporada.

22.45NochedeChampions.
23.50 Documental. El culo del

mundo. De Andreu Buena-
fuente.

01.20 Cine.AnnaKarenina.

Resintonitzar la
TDT costarà de 20
a 23 €per família

CONSUM

Abans que acabi aquest any,
la indústria televisiva haurà
d’abandonar les bandes de
freqüència de 800 MHz, per
cedir-les a la telefonia mòbil,
la qual cosa es diu dividend
digital.Aquest trànsit de fre-
qüències obligarà més de vuit
milions de llars a reajustar les
antenes si volen veure tots els
canals, una operació que In-
dústria ha xifrat en uns 200
milions d’euros. La seua pre-
visió és que cada família que
depengui d’una antena
col·lectiva hagi de pagar en-
tre 20 i 23 euros per la resin-
tonització.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

NovaetapadeRàdioRosselló
Ràdio Rosselló inicia avui una nova etapa amb
programació pròpia, després de desvincular-se
del consorci EMUN Terres de Ponent. Compta
amb nous col·laboradors, veïns de la localitat, amb
una graella formada per un magazín matinal amb
entrevistes i reportatges, una agenda cultural i de-
bats amb els portaveus municipals, entre altres.

MITJANSRÀDIO

Te amaré hasta que te mate 15.30 Paramount ★★★ ★★★ Comèdia

Algo que contar 22.05 La Sexta 3 ★★ ★★★ Comèdia

Sospechosos habituales 22.05 Paramount ★★★★ ★★★★ Thriller

El sustituto 22.10 Nitro ★★ ★★ Acció

Los forajidos de Baytown 22.10 Neox ★★ ★★★ Acció

Causa justa 22.30 8TV ★★★ ★★★ Thriller judicial

Confesiones verdaderas 00.00 La Sexta 3 ★★★ ★★★ Thriller

El cementerio viviente 00.15 Paramount ★★★ ★★★ Terror

PEL·LÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLIC GÈNERE

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta★ Sense qualificar ◗

Te amaré hasta que te...
PARAMOUNT CHANNEL / 15.30
EUA. 1990. 96’.Gèn.: Comèdia ne-
gra.Dir.:LawrenceKasdan. Int.:Ke-
vin Kline,TraceyUllman.Com.:Una
esposa, amb els empleats del seu
restaurant ajudant-la, intenta as-
sassinar el seumarit infidel.

Algo que contar
LA SEXTA 3 / 22.05
EUA. 2000.102’. Gèn.: Comèdia
romàntica.Dir.:DonRoos. Int.:Ben
Affleck,GwynethPaltrow.Com.:Un
executiu intercanvia el seu bitllet
d’avió amb un altre passatger per
poder tenir una aventura sexual
d’una nit, però l’avió s’estavella.

Sospechosos habituales
PARAMOUNT CHANNEL / 22.05
EUA. 1995. 105’.Gèn.:Thriller.Dir.:
Bryan Singer. Int.: Kevin Spacey,
Chazz Palmintieri. Com.: Amb re-
partiment de luxe, l’oscaritzada

història d’un crim, cinc sospitosos i
on res no és el que sembla.

El sustituto
NITRO / 22.10
EUA. 1996. 114’.Gèn.: Acció.Dir.:
RobertMandel. Int.:TomBerenger,
Ernie Hudson.Com.:Un exmarine
ocupa laplaçade la sevanòvia, una
professora brutalment apallissada
en un institut marginal, per re-
establir l’ordre.

Los forajidos deBaytwon
NEOX / 22.10
EUA.2012. 98’.Gèn.:Acció.Dir.: Ba-
rry Battles. Int.:Billy Bob Thornton,
EvaLongoria.Com.:Unamare con-
tracta tres germans per recuperar
el seu fill a lesmans del seu exma-
rit.

Causa justa
8TV / 22.30
EUA. 1995. 102’. Gèn.: Thriller ju-

dicial.Dir.:ArneGlimcher. Int.:Se-
an Connery, Laurence Fishburne.
Com.:Un catedràtic en lleis torna
a l’estrada per defensar el cas d’un
assassinat quenoofereix capdub-
te a la policia.

Confesiones verdaderas
LA SEXTA 3 / 00.00
EUA. 1991. 110’.Gèn.:Thriller. Dir.:
UluGrosbard. Int.:RobertDeNiro,
Robert Duvall. Com:Un alt càrrec
de l’església de Boston i el seu
germà policia investiguen el crim
d’unaprostituta enel qual el sospi-
tós és un gran benefactor de l’es-
glésia.

El cementerio viviente
PARAMOUNT CHANNEL / 00.15
EUA. 1989. 103’.Gèn.: Terror.Dir.:
Mary Lambert. Int.: Dale Midkiff,
FredGwynne.Com.:Cementiri in-
di capaç de ressuscitar els cossos
enterrats en aquest.

CINE A CASA

Espanya. 2011. 104 minuts. Gènere: Thriller. Di-
rector:EnriqueUrbizu. Intèrprets: JoséCoronado, Ro-
dolfo Sancho,HelenaMiquel, Juanjo Atero,YounesBa-
chir, Pedro María Sánchez, Eduard Farelo. Comen-
tari:Quan José Coronado va aixecar el Goya al millor
actor pel seu paper de l’alcoholitzat policia SantosTri-
nidad, hi va haver un aplaudiment generalitzat
perquè ningúmillor que ell, aquell any, per al premi

traient tots elsmatisos a un sucós personatge que, en
un darrer intent per redimir-se d’uns assassinats que
ell mateix ha provocat, portarà una investigació que
arribarà fins als preparatius d’un atemptat terrorista is-
làmic a Madrid (en una clara picada d’ull als suc-
cessos de l’11-M). Cine negre en estat pur, cruel i de-
sencisat, quevaguanyar setGoyasmés (entre els quals
pel·lícula i director) de 14 nominacions.

FACTORIA DE FICCIÓN / 22.25 ★ ★ ★

Nohabrá paz para losmalvados


