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Antena3presenta la
comèdia ‘Fenómenos’,
quearribaràal gener

■La cadena de Planeta va pre-
sentar ahir al FesTVal deVitò-
ria la seua nova aposta per a la
temporada, la comèdia Fenó-
menos. La ficció, que arribarà
al gener, narrarà les anades i
vingudes dels treballadors d’un
programa de ràdio sobre fenò-
mens paranormals. La cadena
també té previst estrenar al ge-
ner Tiempo entre costuras, i el
més nou d’El Barco i de Gran
Hotel.

RTVE substitueix
els directorsd’onze
centres territorials

■ RTVE va continuar diven-
dres amb la renovació de direc-
tius que va començar amb l’ar-
ribada al juny del nou presi-
dent, Leopoldo González-
Echenique, i va comunicar el
relleu en la direcció de nou cen-
tres territorials deTVE. La pú-
blica substitueix els directors
dels centres deTVE aAndalu-
sia,Aragó,Astúries, Castella-la
Manxa, Galícia, la Rioja,Múr-
cia, Navarra i el País Basc.

TV3 iAntena3emeten
els entrenamentsdes
del circuit deMonza

■El Gran Premi d’Itàlia de Fór-
mula 1 es disputa aquest cap
de setmana aTV3 iAntena 3.
Després d’oferir els entrena-
ments lliures, les dos cadenes
emeten els classificatoris, que
tindran lloc avui a les 13.30, i
fixaran l’ordre de sortida per a
la cursa de demà. Fernando
Alonso ja ha dit que es troba al
100% físicament per afrontar
la cursa davant del “seu pú-
blic”, a la casa de Ferrari.

NOVETATS CANVIS FÓRMULA1

LaSextaestrena ‘Pesadillaen la cocina’■ El cuinerAlberto Chi-
cote recorrerà la geografia espanyola per salvar negocis d’hos-
taleria al límit de la fallida, com el mític xef Ramsay.

LA SEXTA

Televisió i ràdio

Gran Nord continua d’actuali-
tat.Així ho demostra els més de
200 interessats a participar com
a figurants en la segona tempo-
rada de la sèrie, que es van do-
nar cita ahir en el càsting que va
tindre lloc a Sort. I és que l’em-
presaActor’s Gallery busca ho-
mes i dones d’entre 18 i 70 anys
ben diferents. Frank Panisello,
el responsable de la selecció, afir-
ma que la sèrie necessita gent
amb coneixements d’esports de
muntanya, d’altra que tingui pas-
sió pel ball, gent amb tatuatges,
persones de color i també indi-
vidus amb trets facials caracte-
rístics dels pobles de muntanya.
Després del càsting, Panisello es
va mostrar satisfet.“S’han supe-
rat les previsions de la convoca-
tòria, no ens esperàvem tanta
gent”, va afirmar.Amés, els per-
fils que s’han presentat són “fa-
bulosos”. En aquesta segona
temporada de la sèrie, que
comptarà amb 13 episodis, hi

haurà seqüències molt diferents,
així que es necessitarà gent molt
diferent.“Entre els que han vin-
gut al càsting hi ha una gran di-
versitat, de manera que la ma-
joria ens serviran”, va afegir Pa-
nisello.

Entre els aspirants hi ha gent
del Pallars Sobirà, però també
de les comarques veïnes com la
Ribagorça, el Pallars Jussà i l’Alt
Urgell.A l’ajuntament de Sort,
lloc on va tindre lloc el càsting,
també es van atansar diversos
estudiants d’interpretació de
Lleida, així com actors debutants

Més de 200 aspirants a actuar
de figurants a‘GranNord’
Sort va acollir ahir el càsting per a la segona temporada de la sèrie de TV3

TELEVISIÓNOVATEMPORADA
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‘Salvados’utilitza
coma reclamels
acomiadaments
polèmics deTVE

NOVETATS

Ana Pastor, Juan Ramón Lu-
cas i Toni Garrido, coneguts
extreballadors de RTVE,
acompanyaran Jordi Évole
demà a les 22.19 a La Sexta
per protagonitzar l’espot es-
pecial de Salvados en què
s’anunciarà l’inici de la no-
va temporada. Segons Évole,
“l’anunci de la data es farà
juntament amb els tres peri-
odistes”, però tot apunta que
Salvados tornarà el pròxim
16 de setembre.

Évole ja va anunciar fa dos
setmanes la tornada del seu
programa amb un anunci en
què mostrava algunes de les
prediccions que va fer el seu
programa durant el curs an-
terior: les retallades del Go-
vern i la sortida d’Ana Pastor
deTVE, entre d’altres. El pro-
grama va tancar al juny la mi-
llor temporada de la seua his-
tòria, amb un 9 per cent de
mitjana.

ERCdiu queTVE
se“salta la llei”a
l’emetre els toros

POLÈMICA

Els diputats d’ERC Oriol
Amorós i Carmel Mòdol, a
través d’una proposta de re-
solució registrada ahir al Par-
lament, insten el Govern a fer
complir la legislació davant
de les emissions de corrides
de toros deTVE que, segons
el CAC, podrien ser il·legals.
Amorós, va explicar que “és
lamentable que un servei pú-
blic sigui utilitzat per pro-
moure pràctiques cruels amb
els animals”. Segons ERC, el
Govern no pot quedar impas-
sible davant d’“un atac fla-
grant com el deTVE a Cata-
lunya, on els toros estan pro-
hibits”.

Unmembre de l’equip d’Actor’s Gallery fa una foto a un dels aspirants.

LESCLAUS

Un començamentdifícil
❚ Gran Nord es va estrenar la
temporada passada a TV3 i ja en
el seu primer episodi va generar
nombroses crítiques, tant per la
imatge que oferia dels habitants
del Pirineu com pel llenguatge
que utilitzaven a la ficció. Mal-
grat la polèmica, la sèrie va saber
enganxar l’audiència i finalment
va tancar la temporada amb un
16,3% de quota mitjana i amb
una segona temporada pendent.

Escenaris reals del Pirineu
❚ La ficció, una comèdia per a
tots els públics, està ambienta-
da al Pirineu. Els exteriors es gra-
ven a la vall d’Àssua, al poble de
Sorre (el Nord de la sèrie) i Sort
(Fogony).

L’ajuntament de Sort va acollir el càsting de la sèrie.

ACTOR’S GALLERY

que busquen ampliar el seu cur-
rículum.Tampoc hi van faltar els
amants del cine i del teatre i la
gent que està a l’atur i que veu
en el rodatge una ocasió per in-

gressar diners. Les escenes d’ex-
teriors de la segona temporada
deGranNord començaran a gra-
var-se a finals del mes de setem-
bre.

PERFILS “FABULOSOS”

Segons el responsable del
càsting, Frank Panisello,
“la majoria de la gent que
s’hi ha presentat, servirà”
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