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L'EFEMÈRIDE

Fa 156 anys (1856)
Neix a Moràvia Sigmund
Freud, pare de la
psicoanàlisi i un dels grans
intel·lectuals del segle XX

F a tres anys, l’aposta
de la Warner per
ressuscitar Sherlock
Holmes a la gran pan-
talla va funcionarme-

ravellosament bé.
El film, protagonitzat per

Robert Downey Jr. com l’astut
detectiu britànic i Jude Law
com el seu ajudant fidel Wat-
son, va fer saltar la taquilla als
Estats Units, on va recaptar 62
milions de dòlars (46 milions
d’euros) en el seu primer cap de
setmana, i va acumular 524mili-
ons (prop de 400 milions d’eu-
ros) quan va concloure la seva
exhibició als cinemes de tot el
món.
El que va ser agosarat de l’a-

posta va ser que el film de Guy
Ritchie no respectava completa-
ment les línies del personatge
clàssic creat per Arthur Conan
Doyle el 1887, i que després de
la mort del seu escriptor va te-
nir una vida prolífica tant en
mans d’altres autors comal cine-
ma i a la televisió.
De lamateixamanera, un pro-

jecte de la BBC va anar encara
més lluny a l’hora de fer un pas
de rosca més a Holmes i Wat-
son. Mark Gatiss i Steven Mof-
fat, dos productors executius ex-
perimentats que ja havien tras-
lladat a l’actualitat la història
del Doctor Jeckyll i el senyor
Hyde, van crear una sèrie en la
qual el detectiu més famós de
Scotland Yard resol els casos al
Londres contemporani. El pri-
mer episodi de Sherlock, que avi-
at estrenarà la tercera tempora-
da, es va emetre l’agost del 2010,
amb l’ascendent Benedict Cum-
berbatch com a Holmes i Mar-
tin Freeman com el doctorWat-
son. La proposta va ser un èxit i
l’any següent la van coronar
amb un premi Bafta a la millor
sèrie dramàtica i quatre nomina-
cions als Emmy.
Considerant la gran popula-

ritat del duo d’investigadors i
que els drets de Conan Doyle
van caducar fa anys, no sorprèn
que s’hagi posat en marxa un
nou projecte per portar Holmes
a la televisió. La poderosa com-

panyia nord-americana
CBS grava actualment a
Nova York l’episodi pilot
d’Elementary (Elemen-
tal), en què els protago-
nistes també viuen a
l’actualitat. Però sens
dubte el que més ha
cridat l’atenció és que a
la sèrie, que encara no
té data d’emissió, Wat-
son és una dona, paper
que estarà a càrrec de
Lucy Liu.
L’actriu, de 43 anys, filla

d’immigrants xinesos que
van arribar a Nova York,
va passar pel seu millor
moment quan el 2000 va
acompanyar Drew Barrymore i
Cameron Diaz a la versió cine-
matogràfica d’Els àngels deChar-
lie, així com en la seva seqüela
del 2003, Els àngels de Charlie:
al límit, i també va tenir un pa-
per destacat a Kill Bill, de Quen-
tin Tarantino.
Encara que ara per ara no hi

ha detalls de quina serà l’estruc-
tura argumental de la nova sè-
rie, el que sí que se sap és que el
paper de Holmes l’encarnarà el
britànic Jonny Lee Miller, pri-
mer marit d’Angelina Jolie, i
que també formarà part de
l’elenc Aidan Quinn.
Tanmateix, les similituds en-

tre Elementary i Sherlock són
tantes que la productora executi-
va del programa britànic, Sue
Vertue, va reconèixer que eren
“extremament preocupants”.c
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LucyLiu encarnarà el famós doctor
a la nova sèrie de SherlockHolmes

Watson
técara
dedona

AL VOLANT. Programa més aviat cafre: Famosos al
volante (La Sexta). Consisteix en una colla de famo-
sos entaforats durant dues setmanes en una autoes-
cola. Se’ls filma a l’aula i al cotxe, es munten i es
juxtaposen les imatges més pintoresques i grotes-
ques.., i ja tenim programa per al vespre del diven-
dres (no ha tingut gaire audiència, un 6%). Aquests
famosos són Rafa Méndez, Falete, Soraya, Ana Fer-
nández i Agustín Jiménez: cap ni un amb carnet de
conduir, ara han decidit intentar treure-se’l davant
de les càmeres, per cortesia de La Sexta. Quina idea
més escalabrada. Els famosos ofereixen el seu cos en
sacrifici per a l’espectacle televisiu, tot per estalviar-
se el cost d’unes quantes classes de conducció i per
deixar-se veure una mica a la pantalla en aquestes
hores baixes de les seves carreres. Som davant d’un
docu-reality temàtic i damunt de quatre rodes: una
proposta curiosa, però d’un valor televisiu molt in-
cert. Digressió molt col·lateral: amb Famosos al vo-
lante m’adono que ben rarament Conca surt a la
televisió. Els habitants de Conca són teleespectadors
com qualssevol altres, però en canvi no recordo con-
cursants de Conca de reality, ni arguments televisius
de Conca, ni res de Conca a la tele. Benvingut,
doncs, Famosos al volante, que posa Conca al mapa
de la tele, gràcies a l’autoescola. Fora d’això, el pro-
grama és cafre, ja ho dic: explota com a espectacle
televisiu un assumpte tan delicat com l’aprenentatge
de la conducció viària, i no puc deixar de pensar que
l’any passat van perdre la vida a les carreteres d’Es-
panya 1.479 conciutadans (sense comptar-hi les per-
sones que carreguen amb el dolor de la pèrdua d’és-
sers estimats o de la mateixa autonomia personal).
Potser exagero en veure molta frivolitat en aquest
programa pel fet de jugar amb la imperícia i el mal
cap d’aquests famosos de pa sucat amb oli a l’hora
d’agafar el volant, i perquè banalitza aquesta qüestió
(el professor els qualifica d’això de les maneres més
variades: Rafa Méndez: “problemàtic”; Falete: “gan-
dul, molt gandul”; Ana: “esponja”; Soraya: “angoixa-
da, por dels accidents;” Agustín Jiménez: “por del

fracàs”)... Però la
veritat és que no
veig la gràcia a
l’invent. I, ja ho
dic, em resulta
estrident banalit-
zar sobre això, ja
que no em sem-
bla que sigui un
assumpte de no
res, una qüestió

menor, una cosa de broma. L’única cosa de broma
podria ser cert col·loquial joc de paraules sexual, i és
que aquest reality posa el 6% dels televidents... mi-
rant cap a Conca, ha, ha. Tot i que, tot seguit, em
demano: per poder adaptar aquesta expressió al seu
repertori de frases fetes, cap a on fan mirar els habi-
tants de Conca els seus interlocutors sexuals?

GRAN NORD. TV3 estrena demà dilluns una sèrie
nova, Gran Nord, una ficció d’ambient rural en clau
de comèdia, la protagonista de la qual és una jove
subcomissària dels Mossos d’Esquadra expedienta-
da i desterrada a un pintoresc poblet del Pirineu
català, Nord, de la comarca Gran Nord (una transpo-
sició del Pallars?). He pogut tastar alguns minuts
del primer capítol, en el qual detecto registres que
evoquen creacions audiovisuals com Amanece que
no es poco o Doctor en Alaska. Un poble en el qual
tots estan sonats, amb protagonisme del paisatge i
aire caricaturesc, un còmic lleuger, una distracció
en hores de crisi.., i un Pep Cruz –en el paper d’un
vell disfressat d’ós que ho sap tot dels óssos– que
clava un personatge singular, en un cor de personat-
ges peculiars. Enamorarà els teleespectadors aquest
grupet de guillats?

Lucy Liu interpreta el paper de mestra a Detachment

Mirant
aConca

Banalitzar la qüestió
de la conducció
d’automòbil grinyola
en un país amb 1.479
morts a la carretera
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