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TV-3 s’endinsa 
a ‘Gran Nord’
3Aina Clotet, Roger Coma, Pep Cruz i 
Nacho Fresneda protagonitzen la sèrie

O. L.
BARCELONA

«¿Això de Gran Nord és tan avor-
rit com sembla?». Amb aquest mal 
peu inicia l’agent dels Mossos Anna 
Obach una nova vida en una recòn-
dita, i fictícia, zona del Pirineu, que 
dóna nom a la nova sèrie que TV-3 es-
trena aquesta nit, Gran Nord.

 Aina Clotet, recent guanyadora 
de la Biznaga de Plata a la millor ac-
triu de repartiment en el festival de 
Màlaga per Els nens salvatges, dóna vi-
da a aquesta jove inspectora que, per 
culpa d’una ficada de pota, és desti-
nada a un lloc molt peculiar, on no 
hi ha autoritats i on un sistema as-
sembleari heretat de Carlemany re-

NOVA SÈRIE geix la convivència d’uns personat-
ges atípics amb costums i creences 
que trenquen esquemes.
 «En cada capítol expliquem un 
conte que juga amb les emocions i 
l’humor», explica el director, Jesús 
Font (El comisario, Todos los hombres 
sois iguales), que afegeix que la comè-
dia –de 13 episodis– es nodreix de 
personatges que lluiten per buscar 
«el seu lloc al món». 
 Coproduïda per Televisió de 
Catalunya i Veranda.tv, Gran Nord 
compta amb un repartiment co-
ral, en què també hi ha Roger Coma 
(com a Pep, company de patrulla de 
l’Anna), Nacho Fresneda (el llibertari 
Ermengol), Mercè Arànega (mestres-
sa de la pensió Can Rita), Manel Bar-
celó (l’exalcalde Manolo) i Pep Cruz 
(l’excontrabandista Quico), entre 
d’altres. La lleidatana vall d’Àssua és 
l’escenari natural de la sèrie. H  

33 Aina Clotet i Roger Coma (centre), amb la resta del repartiment de la sèrie.
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Les postres 
de Jordi Roca, 
a ‘Cuines’
Jordi Roca, el petit dels tres ger-
mans d’El Celler de Can Roca  
–restaurant que acaba de revali-
dar la segona posició en el ràn-
quing mundial que atorga la re-
vista Restaurant Magazine–, mos-
trarà a Cuines (TV-3, 15.40) al llarg 
d’aquesta setmana quatre propos-
tes  dolces, com dulce de leche amb 
iogurt i granissat de cafè i madui-
xes amb crema de vainilla. H

COMICIS A DEBAT

‘Al rojo vivo’ i 
‘Àgora’ miren
cap a França
Els resultats de les eleccions pre-
sidencials que es van celebrar 
ahir a França serveixen de tema 
de debat en els programes Al rojo 
vivo (La Sexta, 12.30) i Àgora (TV-3, 
23.30). Antonio G. Ferreras ana-
litza com influeixen aquests co-
micis en l’economia espanyola i 
Europa, i Xavier Bosch, el pes de 
França a la UE i al món.

CANAL DE PAGAMENT

AXN White 
substitueix des 
d’avui Sony TV
El canal AXN White substitueix 
des d’avui Sony TV en les diferents 
plataformes de pagament. Cre-
at amb la voluntat de ser «obert a 
tothom», inclou sèries internaci-
onals i cine. Entre les ficcions des-
taca Smash, una producció de Ste-
ven Spielberg, que s’estrenarà el 
12 de maig vinent. H

‘Ramontxu’ torna a TVE-1 
3 Ramón García presenta el nou concurs diari ‘¿Conoces España?’

OLGA LERÍN
BARCELONA 

Q
üestions del tipus ¿quin 
és el riu més llarg de la 
península Ibèrica?, ¿on 
va néixer Lola Flores?, 

¿quantes medalles olímpiques ha 
aconseguit Rafael Nadal? integren 
la columna vertebral de ¿Conoces Es-
paña?, un nou concurs per a les tar-
des de TVE-1 amb què la cadena esta-
tal se suma també a la moda del gè-
nere, protagonista d’una edat d’or a 
la petita pantalla. L’estrena també 
té un altre al·licient, ja que suposa 
el retorn a TVE de Ramón García, sis 
anys després de retransmetre les  úl-
times campanades.
 La mecànica de ¿Conoces España? 
no té cap misteri. García, que va fer, 
no obstant, la seva última aparició 
televisiva en cadenes privades –el 
concurs Rico al instante (Antena 3 TV) 
i un cameo a la comèdia de Tele 5 Aí-
da–, insisteix que el punt de partida 
del joc és «molt fàcil» i permet una 
ràpida implicació del públic des de 
casa seva. Una cultura general «ac-
ceptable» és l’únic requisit per em-
barcar-se en el xou, de 30 minuts de 
durada.
 ¿Conoces España?, en què interve-
nen quatre concursants, consta de 
quatre fases eliminatòries, de mane-
ra que només un dels participants 
pot optar al premi diari de 4.000 eu-
ros. Si no guanya aquesta quantitat 
total, la xifra restant s’acumula en 
un pot. De l’esquema de pregunta-
resposta de la primera part es passa 
a una prova de tipus audiovisual i a 
una altra en què el mapa d’Espanya 
té un paper destacat. En la quarta, 
l’únic jugador que queda lluita con-
tra el rellotge per respondre a vuit 
preguntes.
 Allunyat del mitjà televisiu en 
els últims temps, i dedicat a les ones 

(primer a les tardes de Punto Radio 
i, en l’actualitat, en la desconne-
xió per a Madrid dels matins de la 
COPE), Ramontxu assegura que tor-
na a la petita pantalla perquè el nou 
programa de TVE li va agradar des 
del primer moment. «Sempre hi he 
sigut, però a vegades em trucaven i 
el projecte no m’encaixava», expli-
ca. I afegeix, «amb el cor a la mà», 
que no s’hi ha tornat a embrancar 
«per diners».
 Perquè del que no va sobrada la 
cadena estatal és precisament de 
solvència econòmica: està asfixia-
da per un fort ajust en els comptes 

–aquest any disposa de 204 milions 
d’euros menys en el seu pressupost– 
i per la incertesa sobre el futur tant 
a la cúpula directiva com en la defi-
nició del model de servei públic.

EL PATROCINI // Per aquest motiu, TVE 
ha recorregut a la fórmula del pa-
trocini. Al no disposar de publici-
tat a les graelles que faci engruixir 
les arques, és una manera de reduir 
costos. En aquest cas és Movistar qui 
coprodueix ¿Conoces España? amb la 
cadena estatal (també hi col·labora 
Globomedia, creadora d’Águila Ro-
ja i Luna, el misterio de Calenda, entre 

d’altres). De fet, l’operadora de tele-
fonia ja està present en altres espais 
de TVE, com Saber y ganar i Amar en 
tiempos revueltos, en què la seva par-
ticipació és visible al principi i al fi-
nal de cada emissió.
 Davant del mal temps que plana 
a l’horitzó, TVE sembla disposada a 
seguir per aquesta via per poder oxi-
genar la seva graella amb novetats. 
Per a aquest mes ja ha anunciat el 
retorn de Júlia Otero amb Entrevis-
ta a la carta, en què Movistar torna a 
aparèixer al menú. H 

ESTRENA

33 El presentador Ramón García, durant una de les gravacions del concurs de TVE-1 ‘¿Conoces España?’.
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