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Creix la quota
demercat de l’iPad
i cau la d’Android
wUn estudi de la consultora
IDC assenyala que la quota mun-
dial de mercat de tauletes
d’Apple va assolir el 68% al pri-
mer trimestre del 2012, una pu-
jada respecte al 54,7% que tenia
a l’últim trimestre del 2011,
abans de la presentació del nou
iPad. El mercat de tauletes amb
Android va experimentar un
fort descens. Amazon, amb 4,8
milions d’unitats venudes de
Kindle Fire i un 16,8% del mer-
cat al trimestre anterior, ha bai-
xat el 4%. / Agències

wLa sèrie Gran Nord obre a
partir d’avui una nova etapa a
TV3 (22.30 h) en què la cadena
busca un registre original amb
una comèdia diferent. Rodada a
localitzacions del Pirineu, Gran
Nord narra les peripècies d’una
mossa d'esquadra, l’Anna
Obach, encarnada per Aina Clo-
tet, que és destinada pels seus
superiors a una vila de munta-
nya després d’haver comès un
gran error.
Al poble d’origen de la família
de l’Anna, l’agent policial hi
descobreix una societat peculi-
ar, regida per una democràcia
assembleària, que no admet au-
toritat que vingui de l’exterior
perquè l’emperador Carlemany
els va atorgar un llibre de furs
propis. Els seus personatges són
molt singulars, se saluden de
manera especial i viuen multi-
tud d’embolics en històries ple-
nes d’humor i tendresa.
Produïda per TV3 i Veranda
TV, Gran Nord es basa en una
idea del productor Carles Gené
en què les característiques d’al-
guns personatges, els més pecu-
liars de la sèrie, estan basades
en persones reals. La producció
ha cuidat que els accents dels
actors i la manera de parlar
fossin fidels a la variant nord-
occidental del català. Acompa-
nyen Aina Clotet un reparti-
ment amb Roger Coma com el
seu company de feina i Nacho
Fresneda, que exerceix de líder
de Nord. / Redacció

El futur de Guardiola

wL’ús de Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació
(TIC) a Catalunya supera la
mitjana espanyola, segons l’infor-
me de Telefónica sobre La Socie-
tat i la Informació a Catalunya.
El 2011, tres de cada quatre llars
catalanes, el 75,7%, tenien ordi-
nador. Alhora, el 71% tenien
connexió a internet, mentre que
a la resta d’Espanya la mitjana
del percentatge d’habitatges
connectats a la xarxa és del
63,9%, xifra que suposa set
punts de diferència. / Agències

El programa satíric de
l’esport, Crackòvia (TV3,
21.50 h), especula des
d’un punt de vista humo-
rístic sobre el futur de Pep
Guardiola després d’anun-
ciar que plega com a en-
trenador del Barça.
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Les sèries són cada vegada més
el filó que té més pes a la televi-
sió, i avui es produeix una nova
estrena en aquesta línia. El ca-
nal SonyTVdeixa d’estar dispo-
nible. A les plataformes de paga-
ment en les quals s’emetia arri-
ba AXN White, un canal basat
en sèries de qualitat, que sem-
bla seguir la línia de la gran
referència dels canals temàtics
dedicats a les sèries, Fox. Aques-
ta mateixa setmana, el nou ca-
nal de Sony Pictures estrenarà
Smash, una sèrie produïda per
Steven Spielberg i ambientada
en el competitiumón delsmusi-
cals de Broadway.
Si a AXN es poden trobar sè-

ries d’acció, AXN White
(Canal+, Imagenio, Orange,
Ono) ofereix registres dife-
rents, amb sèries de comèdia i
drama variades. La sèrie estre-
lla amb què aterra s’estrenarà
dissabte (21 h). Smash és un dra-

ma que relata els secrets entre
bastidors de la creació d’unmu-
sical basat en la vida deMarilyn
Monroe. Dues actrius, encarna-
des perKatherineMcPhee iMe-
gan Hilton, s’embrancaran en
una lluita entre una principiant
i una veterana per aconseguir el
paper principal de l’obra.
Smash compta amb personat-

ges interpretats per actors com
Anjelica Huston, que dóna vida
a una tenaç productora d’espec-
tacles de Broadway, o Brian
D’Arcy, un intèrpret que té una

gran reputació en musicals als
Estats Units.
Amés de les sèries, una de les

senyes d’identitat d’AXN Whi-
te serà el cinema. Cada dia de la
setmana, en horari de prime ti-
me, emetrà una pel·lícula. Entre
els títols ja anunciats pel canal
hi ha Billy Elliot, Mickey Ojos
Azules, La mandolina del capi-
tán Corelli, Orgullo y prejuicio,
Mar adentro, Mamma mia!, El
hombre que nunca estuvo allí,
La feria de las vanidades i Abre
los ojos.

No obstant això, el segell
d’identitat del canal seran les sè-
ries. Destaquen, entre les estre-
nes, Call the midwife (truca a a
la llevadora), una producció de
la BBC que té en el repartiment
Vanessa Redgrave; GCB (golfas,
cursis y beatas); iDoctora enAla-
bama, les aventures d’una met-
ge jove procedent de la ciutat
que s’enfronta als reptes que su-
posa arribar a una zona rural, i
que recorda en el plantejament

a la coneguda sèrie Doctor en
Alaska.
Per anar fent boca, l’estrena

d’una sèrie avui a AXN White
(21.25 h) és La Reina de las
Sombras, una sèrie protagonit-
zada per Anna Silk, que inter-
preta Bo, una dona que desco-
breix horroritzada en arribar a
l’edat adulta que forma part
dels fae, una mena de criatures
sobrenaturals que es fan passar
per humans, però que en reali-
tat se n’alimenten de diverses
formes.c

L a segona temporada de Me
cambio de familia (els diven-
dres a la nit a Cuatro) no
podia pas començar més

bèstia. El programa, entestat com està
a barrejar bous i bèsties grosses per
veure si així s’estiren els cabells i amb
una mica de sort es maten a cops de
cap, aquesta vegada ha optat per radi-
calitzar encara més les diferències
irreconciliables que hi pogués haver
entre famílies tan oposades en matè-
ria ideològica, cultural, nutricional,
sociològica, política, religiosa, moral o
econòmica com les que van protago-
nitzar aquest primer programa.
El casus belli d’aquesta setmana

consistia senzillament a enviar la Pa-
tricia, matriarca dels Moral de tota la
vida, una malaguenya casada amb un
carnisser amant de la caca, els toros,
el colesterol en vena i els electrodo-

mèstics a terminis, a substituir durant
uns dies la Pilar, la dels Muñío, una
lleidatana desinhibida que, a més de
declarar-se ecologista militant, amant
a mort dels animals i vegetariana re-
calcitrant, viu amb la seva família
“com Déu la va portar al món” en un
poble naturista al marge de tota civi-
lització i tecnologia. El programa,
com era d’esperar, va donar força de
si pel que fa a tensions domèstiques i
mals rotllos adoptius, sobretot quan
l’una i l’altra van començar a pixar-se
a camp contrari per marcar les seves
pròpies normes de conducta i a posar
les famílies d’acollida respectives
contra les cordes i les parets mitge-
res. Curiosament, el que no va gene-
rar cap mena de problema ni picaba-
ralla territorial (i mira que precisa-
ment la cosa està que bufa) va ser el
fet que l’una fos andalusa i l’altra

catalana. Deu ser que això dels greu-
ges autonòmics no importa gaire
quan el que realment hi ha en joc és
la supervivència domèstica en règim
de societat de guanys, i no pas la de-
nominació d’origen.
I jo dic: vist això, quan s’animaran

a fer un Me cambio de familia VIP?
Imagineu-vos el joc que podria arri-
bar a donar, del pal Enemigos íntimos
extreme, veure Fernando Sánchez
Dragó a casa de Carmen de Mairena
(i viceversa), Belén Esteban a ca la
Campanario, Jaime Peñafiel a ca l’Al-
mudena Martínez Chiqui, Risto Meji-
de a cal Fernando Alonso, Paco Por-
ras a ca l’Íker Jiménez, Tomás Ronce-
ro a cal Joan Laporta, Pipi Estrada a
ca la Paloma Gómez Borrero, Ruiz
Mateos a ca la Preysler, o l’excel·len-
tíssim Felip Puig en una casa okupa.
Trending topic assegurat.

El repartiment complet de la sèrie Smash
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Abusem dels antibiòtics?
El programa Para todos La
2 (La 2, 12 h i 19.30 h)
parla amb experts per
conèixer els problemes
que provoca l’ús inade-
quat d’aquests medica-
ments.

El nou canal de
pagament substitueix
Sony TV i estrenarà
produccions com
‘Smash’, produïda
per Spielberg

Para todos La 2

AXNWhite, unnoucanal
de sèries en la línia deFox
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Massa antibiòtics?
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