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Divendres, 22 de febrer del 2013

Cuatro
07.00 El zappingde surferos.
08.45 Lo sabe, no lo sabe.
09.45 Caso abierto.
12.30LasmañanasdeCuatro.

TARDA

14.00Noticias Cuatro. Presen-
tat per Hilario Pino.

14.50Deportes Cuatro.
15.45 Castle. Sèrie.
17.45Tevas a enterar.Presen-

tatper JesúsGallego iÁlva-
ro de la Lama.

NIT

20.00Noticias Cuatro. Presen-
tat per Roberto Arce i Mó-
nica Sanz.

20.30DeportesCuatro2.Amb
LuisGarcía i RicardoReyes.

21.30 Hermano mayor. Ego,
Aritz iAitor.

23.30Callejeros.Bellezadebis-
turí. El culte a la imatge i la
joventuthadisparat l’ús de
la cirurgia estètica.

00.15 Callejeros. Tomárselo a
pecho i Poligoneros.

Lleida TV
00.00Televenda.
00.30Notícies vespre. Reposi-

ció. Edita Ares Escribà.
01.15 Cafeïna. Reposició.
02.00BonusMusic.
07.00 Cafeïna. Reposició.
07.59Lacançódelbondiadel

ClubBanyetes.Tira diària
d’animació, en què arriba
l’hora de llevar-se per a
tothom, fins i tot per als ca-
ragols.

08.00 ClubBanyetes.
08.15Notícies vespre. Reposi-

ció. Edita Ares Escribà.
09.00 Lleida al dia. Reposició.
10.30 Cafeïna. Reposició.
11.30Universde formació.Re-

posició.
12.00Aventura’t.
12.30 Fórmula pi. Reposició.
13.00 Gaudeix la festa. Repo-

sició.
13.30 Central de neu. Reposi-

ció.

TARDA

14.00Notíciesmigdia.Tota l’ac-
tualitat informativa de Po-
nent.

14.45AranTV.Espai informatiu
que s’emet en aranès.

15.00Cafeïna.Magazín de cul-
tura i societat amb entre-
vistes, seccions i reportat-
ges, quepresenta cada tar-
daMariví Chacón.

16.00Notíciesmigdia. Rep.
16.45Mirades. Rep. Cap 9.
17.00 La 7mana aPonent.
17.30 Info 7.
18.00 Catsons.
18.30 ClubBanyetes.
18.45 Estació digital.
19.15AranTV. Reposició.
19.30 Esports en xarxa.

NIT

20.00 Notícies vespre. Edita
Ares Escribà.

20.45ElTemps.Espaid’informa-
ció i previsiómeteorològi-
ca.

20.49Anemadormir.Espaique
animaelsnensaanarador-
mir aviat.

20.50Apeude carrer.
21.30 Lleida al dia.
23.00Notícies vespre. Rep.
23.45Televenda.

8TV
07.10 Documental. El zoo de

Ben.
08.05 8Al diamatí.
09.05Televenda.
11.05Dharma&Greg.
11.50 LadoctoraQuinn.
12.40 Documental. El color de

laguerra: laguerradel Japó
en color.

TARDA

13.30Arucitys.
16.30 LadoctoraQuinn.
17.25 Pel·lícula. Si crees.
19.058aldia.Presentat per Jo-

sep Cuní.

NIT

22.15 La competència en co-
lor.Programad’humorba-
sat en fets reals, dirigit i pre-
sentat per Òscar Andreu i
Òscar Dalmau.

23.15Cinestudi.Fortaleza infer-
nal2.Un fugitiu s’amagaal
camp.

00.55 PrisonBreak.
01.35 Clips.

La Sexta
06.00 La Sexta en concierto.
07.45Al rojo vivo redifusión.
09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos:

ricos y famosos.
11.30 Informe criminal.
12.30Al rojo vivo.

TARDA

14.00 La SextaNoticias 1ª ed.
15.00LaSextaDeportes1ªed.
15.25 La SextaMeteo 1ª ed.
15.30Asínosva.Espai queana-

litza l’actualitat desdel cos-
tatmés divertit.

16.30Bones. Sèrie.
18.05Más vale tarde.

NIT

20.00 La SextaNoticias 2ª ed.
20.55 La SextaMeteo 2ª ed.
21.00LaSextaDeportes2ªed.
21.30#LaSextaColumna.Eles-

tadode la conmoción.
22.20Equipode investigación.

CercoaUrdangarin.Correos
con relevancia jurídica.

02.00AstroTV.

TELEVISIÓ

Canal+
08.00 Juegode tronos. El fan-

tasmadeHarrenhal.
08.55 Piezas. El extranjero.
09.05 Cine.Happy Feet 2.
10.45 Cine. Dos familias y una

boda.
12.35 La recta final.
13.20Tentaciones.

TARDA

14.15NBALive.
14.30 Louie. Bummer / Bluebe-

rries.
15.00TrueBlood (Sangre fres-

ca).Al principio yAlguiena
quien conocía.

16.55GeneraciónNBA+.
17.55 Cine. Immortals.
19.55Dok. Vidal Sassoon.
21.30 Ilustres ignorantes.

NIT

22.00 Cine estreno 3D.Men in
Black 3.

23.50Boss. Sèrie.
00.50Weeds. Sèrie.
01.20CineX3D. Pin up fussion.
03.05Cine. Elmundoesnuestro.

Música endirecte
al‘Cafeïna’de
LleidaTelevisió

MAGAZÍN

El programaCafeïna, queMa-
riví Chacón presenta cada tar-
da a les 15.00 hores a Llei-
daTV, es trasllada avui a l’es-
cola de música Pons Roselló,
on actuarà el grup musical
Amelie. En aquest context,
Mariví Chacón parlarà amb
la directora de l’escola,May-
los Ponts Roselló, i amb el
professor Josep Maria Bossa.
A més d’aquest monogràfic
musical, també passaran pel
programa el fotògraf Genaro
Massot i Cesc Jové, coach i
psicopedagog, que oferirà a
l’audiència consells per viu-
re millor.

TVC

L’ovellaxisquetaobre ‘GRPirineus’■ El 33 estrena
a les 22.00 la temporada de GR Pirineus. Així, Se-
guint el curs de la xisqueta portarà Marc de las
Heras des del pla de Corts fins a la vall d’Àssua.

boig per tu

■ Ara que a can Barça s’han ado-
nat que de vegades es perd i que
Messi també és humà i, en ocasions
—poques la veritat—, no olora la pi-
lota, sembla que la tragèdia plana so-
bre el Camp Nou, més que res, des-
prés de tantes jornades de mofa i be-
fa sobre l’etern rival.Ara arriben els
dubtes, les pors i el temor d’una eli-
minació que abans només veien al
Paseo de la Castellana. Només cal
veure i sentir les tertúlies.A Punto
Pelota estan crescuts i a RAC1 par-
len d’una nit màgica, però amb la bo-
ca petita, per si de cas. No obstant,
la gran estrella del postpartit Milan-
Barça va serTiziano Crudeli, unTo-
más Roncero elevat al cub que pa-
teix una curiosa barreja de sorollós
orgasme i de presumpte infart cada
vegada que els rossonero marquen
un gol. Fa de comentarista en un pro-

grama televisiu sense imatges (com
feia abans La Sexta aMinuto de jue-
go y resultado, per entendre’ns) i les
seues sortides de to s’han fet popu-
lars, sobretot gràcies a Arucitys, on
és un habitual cada setmana.A molts
dels d’aquí els falta poc per ser Cru-
deli.

JOSÉ CARLOS MIRANDA

L’orgasme de Crudeli

Tiziano Crudeli, en ple èxtasi.

Moby Dick 15.10 Nitro ★★★★ ★★★ Aventures

Acción civil 20.10 Paramount ★★★ ★★★ Thriller judicial

Casa de arena y niebla 22.00 La Sexta 3 ★★★ ★★ Drama

El expreso de medianoche 22.00 Paramount ★★★★ ★★★★ Drama

Els ulls de la Júlia 22.20 TV3 ★★★ ★★★ Terror

xXx 22.30 La 1 ★★ ★★★ Acció

Cónan, el bárbaro 22.30 Neox ★★★ ★★★ Aventures

Una casa en las afueras 00.15 La Sexta 3 ★★ ★★ Terror

PEL·LÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLIC GÈNERE

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta★ Sense qualificar ◗

MobyDick
NITRO / 15.10
EUA. 1956.116’.Gèn.: Aventures.
Dir.: John Huston. Int.: Gregory
Peck,OrsonWelles.Com.:Lamillor
adaptació de la novel·la deMelvil-
le ambuncapità embogit queper-
segueix a través de l’oceà la gran
balena blanca.

Acción civil
PARAMOUNT CHANNEL / 20.10
EUA. 1998. 115’.Gèn.:Thriller judi-
cial.Dir.:StevenZaillian. Int.: John
Travolta, Robert Duvall. Com.:Un
expert advocat s’enfronta en soli-
tari aunamultinacional acusadade
contaminació.

Casa de arena y niebla
LA SEXTA 3 / 22.00
EUA. 2003. 129’.Gèn.:Drama.Dir.:
VadimPereiman. Int.: JenniferCon-
nelly, BenKingsley.Com.: Unadro-
goaddicta en fase de rehabilitació

i unmilitar iranià exiliat als EUA li-
tiguenper la casadels seus somnis
made inAmerica.

El expreso de...
PARAMOUNT CHANNEL / 22.00
EUA. 1978. 121’.Gèn.:Drama car-
cerari.Dir.: Alan Parker. Int.: Brad
Davis, John Hurt.Com.:Basada en
fets reals, l’infernd’un jove americà
empresonat en una presó turca.

Els ulls de la Júlia
TV3 / 22.20
Espanya. 2010. 112’.Gèn.: Terror.
Dir.: GuillemMorales. Int.: Belén
Rueda, Lluis Homar. Com.: Psico-
trhiller, amb picades d’ull a Hit-
chcock, amb una turmentada do-
na a punt de quedar-se cega.

xXx
LA 1 / 22.30
EUA. 2002. 124’.Gèn.: Acció.Dir.:
RobCohen. Int.:Vin Diesel, Samuel

L. Jackson.Com.:Barrejad’aventu-
res i problemesamb la llei i d’un in-
vencible superagent. El resultat és
unaentretingudapel·lícula d’acció
portada a l’extrem.

Conan, el bárbaro
NEOX / 22.30
EUA. 1982. 129’.Gèn.: Aventures.
Dir.: John Millius. Int.: Arnold
Schwarzenegger, JamesEarl Jones.
Com.: Rodada a Espanya, la ven-
jança d’un guerrer sobre els que
van assassinar la seua família. Jor-
ge Sanz és Schwarzenegger de jo-
ve.

Una casa en las afueras
LA SEXTA 3 / 00.15
Gran Bretanya. 2010. 89’.Gèn.: Te-
rror. Dir.: Reg Travis. Int.: Cha-
rismaCarpenter, DarrenBransford.
Com.:Un novel·lista amb depres-
sió se’n vaa fer una curade salut en
una casa amb fantasmes a dins.

CINE A CASA

Estats Units. 1999. 107 minuts. Gènere: Thriller
sobrenatural.Director:M. Nigth Shyamalan. Intèr-
prets: BruceWillis, Toni Collette, Haley Joel Osment,
OliviaWilliams. Comentari:Opera prima de Shyama-
lan (que ja mai aconseguiria, en una carrera molt
desigual, repetir elmateix èxit) aplaudida als cinc con-
tinents a partir de la relació d’un psiquiatre i un nen
que, de vegades, veumorts. El film, trampós enel guió

però irresistible en la trama, transporta l’espectadorde
sorpresa en sorpresa fins a l’espectacular final. L’aspec-
te negatiu de la pel·lícula és que, una vegada se’n co-
neix el desenllaç, perdmolt interès. Així que si ja el co-
neixeu, podeu entretindre-us a descobrir les trampes
del guió que enganyen l’espectador per fer-li creure el
que no és. El film va tindre sis nominacions als Oscar,
encara que no es va endur cap premi.

LA 1 / 00.20 ★★★★

El sexto sentido
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