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És un cursi: li diu ‘porcellana meva’
FERRAN

Monegal

tu i jo som tres

33 Cayetana i Alfonso, dies enrere
(¿Dónde estás corazón?, A-3).

Veg. vídeo a www.elperiodico.cat

E
nganxats a aquest cule-
bró que podríem titu-
lar Cayetana d’Alba i el
seu pollastre, els xafar-
ders de ¿Dónde estás co-

razón? (Antena 3) segueixen dis-
frutant una barbaritat. Semblen
nens petits amorrats a una teta
pintoresca i singular. Cantizano,
amb gran excitació, ahir a la ma-
tinada ens informava que la du-
quessa s’acaba de mostrar públi-
cament a Sevilla en companyia
del seu nòvio, aquest tal Alfonso,
personatge que a finals d’agost,
segons els xafarders, era antiqua-

ri però que ara han rebaixat a chama-
rilero, i prou. Els que hi eren presents
el van posar verd. Les pinzellades de
Mariñas van ser les més divertides.

Deia: No li diu Cayetana, ni Tana, ni
duquessa, ni res. Li diu ¡porcellana
meva!. Que cursi». Vam riure molt a
casa. El comentari més lúcid, el de
Rosa Villacastín. Retratant la situa-
ció segons el mètode comparatiu,
que sempre dóna bons resultats, va
advertir: «És un circ, una posada en
escena, una pel.lícula, que ja hem
vist abans amb altres protagonis-
tes: amb Gina Lollobrigida i Javier
Rigau, o amb Sara Montiel i el cubà
Toni Hernández». ¡Ah! espectacular
evolució la dels Alba: aquesta saga
de la història d’Espanya es va iniciar
confraternitzant amb els monar-

ques Joan II , Enric IV, els Reis
Catòlics i fins i tot amb Carles V.
Ara, la seva última representant ha
acabat a peus dels xafarders de la te-
l e , a b r a ç a d a a u n a e s p è -
cie de chamarilero del Rastro. Però el
més tremendo és això de «porcella-
na meva».

3ALARMISME MONETARI –. Fa
temps que la tele, en la seva perma-
nent recerca del xou i de l’impacte,
ha enterrat la sensatesa i la respon-
sabilitat informativa. Aquests dies
s’han succeït debats sobre la crisi
monetària. Han estat, majoritària-

ment, plantejaments de barra de bar
que no pretenien informar-nos sinó,
simplement, muntar espectacle. Ens
ha sorprès, per exemple, que un pe-
riodista ortodox com Roberto Arce
(360 grados, Antena 3) hagi caigut en
aquest bassal. Aquesta setmana,
amb l’enunciat «¿Perillen els nos-
tres estalvis?», va tenir una primera
part caòtica, on els fons d’inversió,
els fons de capital risc, el joc de la
borsa, l’estalvi i les pensions de jubi-
lació, sent conceptes ben diferents,
van quedar barrejats. Es va generar
un alarmisme al.lucinant. Va ser la-
mentable.
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TV-3 emet avui
la minisèrie ‘La
revolució francesa’
Klaus Maria Brandauer (com a Dan-
ton), Jane Seymour (Maria Antonie-
ta), Peter Ustinov (Mirabeau), Sam
Neill (La Fayette) i Claudia Cardinale
(la duquessa de Polignac) són alguns
dels protagonistes de La revolució
francesa (TV-3, 15.45 hores), macro-
producció de més de tres hores, diri-
gida per Robert Enrico i Richard T.
Heffron el 1989 (any del bicentenari
de la revolució francesa), que recrea
aquells històrics fets que van succeir
entre el 1789 i el 1794.

‘Alguna pregunta
més’ estrena la seva
edició dominical
TV-3 estrena aquest vespre la segona
temporada d’APM Extra (20.00 ho-
res), edició dominical de l’exitós pro-
grama que, en la seva presentació di-
marts passat, es va convertir en el
programa més vist del dia a Catalu-
nya, amb 763.000 espectadors. En
l’edició d’avui, APM Extra ho expli-
carà tot sobre Ana Rosa Quintana,
parodiarà Vacances pagades i Ranma,
mostrarà el tràiler de Barman i estre-
narà Els millors de l’Extra (aquesta set-
mana, les cinc millors caigudes.

L’abast de la
crisi econòmica,
a ‘30 minuts’
30 minuts (TV-3, 21.50 hores) analitza
el fenomen de la interconnexió fi-
nancera mundial, que ha deixat el
món vulnerable al col.lapse del siste-
ma creditici. Segons Joseph Stiglitz,
premi Nobel d’Economia el 2001, la
crisi de Wall Street està arrossegant
el sistema financer i l’economia
mundial, cosa que demostra que el
model de mercat no funciona. Igual
que ell, molts economistes de presti-
gi asseguren que res tornarà a ser el
mateix.

TVC

TV-3 adapta l’obra de Jaume
Cabré ‘Les veus del Pamano’
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CARME ESCALES
SORT

La novel.la va ser
una de les estrelles a
la Fira del Llibre de
Frankfurt del 2007

L
a vella escola d’Enviny (un
poble del municipi de Sort
de tan sols nou habitants) va
tancar les portes fa 40 anys.

Però a partir de demà, i durant les
pròximes nou setmanes, tornarà a
acollir nens i nenes als seus pupi-
tres. Ho farà possible el rodatge de
Les veus del Pamano, minisèrie copro-
duïda per TV-3, Diagonal TV i Malle-
rich-Films que adapta per a la petita
pantalla la novel.la homònima de
Jaume Cabré.

El text de Cabré és una història
d’amors, de passió i de violència am-
bientada al Pallars Sobirà durant la
postguerra espanyola. «Pensem que
és una història molt potent, amb
elements de proximitat molt inte-
ressants –explica Susanna Jiménez,
responsable de coproduccions de
TV-3–. A més, l’autor és català i re-
cull un fragment important de la

nostra història, que es desenvolupa
a nivell molt local, però que resulta
pròxima perquè conté elements uni-
versals. És un tema –sentencia
Jiménez– perfectament exportable a
altres països, com ho ha demostrat
la mateixa novel.la». [Les veus del Pa-
mano va ser un dels llibres catalans
que va tenir més repercussió en l’úl-

tima edició de la Fira del Llibre de
Frankfurt]

La minisèrie, que constarà de dos
capítols de 90 minuts, la dirigeix
Lluís Maria Güell (Ventdelplà, La seño-
ra, Amar en tiempos revueltos...), i la pro-
tagonitzen Roger Coma (Porca
Misèria), Montse German (Laberint
d’ombres) i Francesc Orella.

L’obra (adaptada per Xesc Barceló
i Eduard Cortés) se situa el 1943,
quan l’Oriol (Roger Coma), un jove
mestre d’escola, és destinat a un po-
ble del Pirineu, al qual es trasllada
amb la seva dona embarassada. Allà
topa amb l’alcalde del poble, el fa-
langista Valentí Targa (Orella), que
s’encarrega de neutralitzar els ma-
quis que pul.lulen per la zona.
L’Oriol, que s’enamora de la terrati-
nent del poble, Elisenda (Germán),
acabarà sent còmplice de l’alcalde
en l’assassinat del jove ostatge, fill
del cap dels maquis.

A més d’Enviny, el rodatge recor-
rerà altres nuclis del Pallars Sobirà
(Llessui, Sorre, Isil, les Bordes de
Viròs, Alins) i Espot. Per això, a la co-
marca acullen el rodatge com tot un
esdeveniment. «Significa una pro-
moció important i, a més a més,
serà un bon incentiu, pel moviment
que comportarà», comenta l’alcalde
de Sort, Agustí López Pla, que asse-
nyala que la gravació té lloc «en la
nostra època baixa, turísticament».
A Barcelona també s’hi rodaran al-
gunes escenes d’aquesta minisèrie
que, segons va apuntar Jiménez, es
podria estrenar a TV-3 a finals de
l’any que ve. H

RAMÓN GABRIEL

33 Francesc Orella, Montse Germán i Roger Coma, a Lleida.

Un èxit editat
en nou idiomes

33 Publicada el gener del 2004
(Proa, en català, i Destino, en
castellà), la novel.la de Jaume
Cabré Les veus del Pamano (que
fa referència al riu de la zona)
s’ha convertit en un dels títols li-
teraris catalans de més èxit dels
últims anys, i a més a més ha
tingut una gran acollida interna-
cional: l’obra ha estat traduïda a
nou idiomes, i només l’edició
a lemanya ha venut més de
40.000 exemplars. La portada del
llibre, que és una foto del 1940
amb els autèntics nens i nenes
d’Enviny, «s’ha mantingut en to-
tes les edicions de l’obra», cele-
bra l’autor.
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