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LleidaTelevisió
emetel bande festa
majorde l’alcalde
■ La cadena del Grup SEGRE
ofereix aquest vespre, a les
20.50 hores, el tradicional ban
que l’alcalde, Àngel Ros, diri-
geix als ciutadans de Lleida en
vigílies de la festa major. En el
discurs, el paer en cap dedica-
rà especial atenció a la riquesa
cultural de la ciutat, ja que el
Museu Morera acull ara una
mostra commemorativa de l’ex-
posició que van fer els artis-
tes lleidatans el 1912.

L’extenistaalemany
BorisBecker visita
‘ElHormiguero3.0’
■ Pablo Motos rep aquesta nit,
a les 21.45 aAntena 3, un dels
mites de l’esport contempo-
rani, l’extenista Boris Becker.
L’alemany, que és a Espanya
amb motiu del Mutua Madrid
Open, repassarà ambMotos al-
guns dels moments més bri-
llants de la seua intensa car-
rera i explicarà les anècdotes
més divertides que li han pas-
sat dins i fora de les pistes de
tenis.

LaSextano renovarà
‘Elmillonario’ que
presentaNuriaRoca

■ Des que es va acomiadar Sé
lo que hicisteis... al maig del
2011, la sobretaula de La Sex-
ta no ha aconseguit enganxar
l’audiència. L’últim a caure és
Elmillonario, el concurs de Nu-
ria Roca, que es retirarà de la
graella el pròxim mes de juny
a causa de la baixa audiència.
Des que es va estrenar, el pas-
sat 15 de febrer, El millonario
acumula una una audiència
mitjana del 3,2% de quota.
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La cruel caçadedofinsal Japó, aTV3■ Sense ficció estrena The
Cove (21.50), que mostra la tasca dels activistes per destapar
la matança que té lloc anualment aTaiji.

TVC

Televisió i ràdio

Els actors Aina Clotet i Roger Coma, protagonistes de la ficció.

TVC

Gran Nord, la comèdia queTV3
va estrenar dilluns, és en boca
de tothom. Per bé i per mal. La
sèrie, que va registrar un bo
24,3% de share en el primer ca-
pítol —la millor estrena de fic-
ció des del gener del 2008— i
un 41,6% a les comarques de
Lleida, va causar un gran enre-
nou aTwitter, on els usuaris van
criticar la imatge que va donar
dels habitants del Pirineu, a més
de l’accent dels personatges.

“Amb els primers cinc minuts
de #GranNord ja n’he tingut
prou. SegonsTV3, la gent de po-
ble és imbècil, per defecte”, va
comentar @gcapdevila, que,mi-
nuts abans, mostrava la seua
emoció per “comprovar siTV3
subtitularà també el dialecte pi-
rinenc”. Per la seua part, @Po-
quicoses comentava: “Un dia la
gent dels pobles de Catalunya
vindrà a Barcelona i ens mata-
rà a tots. I amb raó.”

Just al contrari opinen acadè-
mics com Ramon Sistac, filòleg

La sèrie‘GranNord’debuta amb
crítiques aTwitter i suport polític
La ficcióobtéun41,6%d’audiència aLleida, el dobleque lamitjanadeCatalunya

TV3ESTRENA

i expert en dialectologia de la
UdL, que destaca que s’ha cre-
at “un model de llengua nord-
occidental amb tocs de munta-
nya, cosa que no és equivalent
al pallarès”. Segons Sistac,

l’equip que va assessorar lingüís-
ticament la sèrie, del qual forma
part, va voler que el tractament
de la llengua fos “un element
més, però sense tindre-hi un pa-
per central”. En aquesta línia

també es posiciona l’escriptor
pallarès Pep Coll, que creu que
la sèrie “només intenta crear un
món nou, coherent i diferent a
l’urbanita” i, a més, “ho acon-
segueix”.

També defensa la sèrie el pre-
sident del consell del Pallars So-
birà, Llàtzer Sibís, a l’argumen-
tar que “fa una promoció del
paisatge i el medi natural, sense
enganys”, i amb referència a les
crítiques que ha rebut la trama,
recorda que “no s’ha d’oblidar
que és una comèdia”. L’alcal-
de de Rialp, Gerard Sabarich,
també aposta per buscar-hi el
costat positiu.“TV3 creu en una
sèrie que promou els paratges
del Pallars. Si crida el turisme,
benvingut sigui.”Tot i així, va
reconèixer que els nens de la co-
marca estan dolguts perquè“ens
mostren provincians”. Gran
Nord està produïda perVeran-
da, del lleidatà Carles Gené, i
amb els actors locals Marta Ro-
mero i Eduard Muntada.

Athletic-Atlètic
deMadrid, avui
a la final de
l’Europa League

TELECINCO

Telecinco emet, aquest ves-
pre, a partir de les 20.45, el
partit de l’Europa League en-
tre l’Atlètic de Madrid i
l’Athletic de Bilbao, que pro-
tagonitzaran la seua primera
final europea conjunta.A les
20.00 hores, des de l’Estadi
Nacional de Bucarest, la ca-
dena oferirà una prèvia en
què repassarà la trajectòria
dels dos equips en aquesta
competició i recollirà les pri-
meres impressions de les au-
toritats que presidiran la llot-
ja. Després del partit, queTe-
lecinco oferirà en directe a les
20.45, arribarà l’anàlisi, que
recollirà les impressions dels
protagonistes, l’entrega del
trofeu al campió i les opini-
ons de les seues aficions.

La 1 debat
sobre el relleu
a Bankia i la
crisi financera

ECONOMIA

S’ha d’injectar diners públics
a Bankia?Afectarà al nostre
sistema financer? Revertirà
en la concessió de crèdits? Per
contestar aquestes i altres pre-
guntes, El debate de La 1
comptarà, aquesta nit (00.35),
amb l’opinió dels economis-
tes Daniel Pingarrón i José
Carlos Díez. El programa que
presenta María Casado tam-
bé debatrà els canvis i les re-
tallades en el sistema nacio-
nal de Salut amb José Igna-
cio Echániz, secretari de Sa-
nitat del PP.

A més, el programa abor-
darà altres assumptes com les
eleccions a Grècia i França,
on s’espera un canvi de rumb
polític i econòmic amb Ho-
llande.

Rosendo Manrique
Resaltado


