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L’«Ànima» del 33 parla amb Toni
Albà i amb el coreògraf Sidi Larbi
lafotogràfica

girona | DdG

El programa cultural Ànima (23.00, 33) entrevista aquesta nit el polifacètic actor Toni
Albà, que continua al teatre amb l’èxit de La família irreal, fent el paper del rei Joan Carles. L’actor i humorista té ara un nou repte al davant, la
direcció artística del renovat Teatre Principal de
Barcelona després d’anys d’abandó i d’obres.
D’altra banda, la reportera Júlia Bertran, acompanyada de Pau Benavent, guionista i reporter
del programa de música La Sonora, ha visitat la
Fira Mediterrània de Manresa, una cita amb els
espectacles que beuen de la tradició.
A més, l’Ànima fa un repàs a la trajectòria del
cantant d’èxit Bruno Mars, que aquesta setmana actua al Pavelló Olímpic de Badalona. Es descobriran curiositats d’aquest músic que es va
anar guanyant un lloc en el món discogràﬁc com
a productor musical ﬁns a convertir-se en l’intèrpret que és ara. Finalment, l’espai cultural de
Televisió de Catalunya també s’acostarà al per-

L’actor Toni Albà.

ﬁl de Sidi Larbi Cherkaoui, un ballarí i coreògraf
aclamat a tot el món, amb un talent únic per modelar els cossos. Ara torna a Catalunya de la mà
del Temporada Alta amb un espectacle titulat 4D.
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clau  PEL·LÍCULES  SÈRIES  INFANTIL  ESPORTS O SUBTITULATS PER A PERSONES SORDES

La Sexta
07.45 Al rojo vivo. (R)O
09.30 Crímenes imperfectos.O
10.30 Informe criminal.O
11.30 Historias criminales.O
12.25 Al rojo vivo
14.00 La Sexta noticias 1.

O
15.00 Jugones. O
15.45 Sea Patrol. O
17.40 Más vale tarde
20.00 La Sexta noticias 2.

O
21.00 La Sexta deportes 2.

O
21.30 El intermedio.O
22.30 Bones. OEl cadáver en la vaina. apareix a la
costa una càpsula plàstica
segellada amb un cos liquat.
Se l'identifica com un home
que treballa netejant escenes
de crims. la gracia del chiste.
un artista que fa pintades urbanes cau juntament amb
un pot de goma d'enganxar
sobre un cadàver. Per analitzar les restes, l'equip del Jeffersonian s’ho ha d’emportar
tot al laboratori, juntament
amb l'artista. Se sospita de la
seva xicota, del seu germà i
d'altres comediants. El caballero del tablero i El Santa
claus en la nieve.
01.45 Poker Caribbean Adventure
02.15 Astro TV. Programa
de tarot i vidència amb trucades en directe dels telespecadors.

Esport3
10.21 El Mediterrani amb
el James Martin
10.43 Forquilla i motxilla
11.09 Itineraris
11.52 Invents que van
sacsejar el món
12.39 Els colors del Pirineu
13.33 La fàbrica de menjar d'en Jimmy
14.04 Forquilla i motxilla

14.30 La costa de SudÀfrica
15.17 Itàlia des de l'aire.
15.44 Supercaçadors
16.33 Batecs de natura
16.48 Tots al tren!
17.40 Ciència básica
18.36La França salvatge
19.35 Champions Magazín
20.00 Esport Club
21.00 Futbol Cat
21.30 Motor a fons
22.00 Esport Club
23.00 Efectivament. La
ràdio en colors
00.05 Tot l'esport
00.30 Efectivament
01.35 Crackòvia
02.05 Futbol Cat
02.35 Esport Club

Teledeporte
08.00 Tenis. finals atP
londres, semifinal.
12.30 Fútbol. Estudio Estadio.
14.30 Baloncesto. lliga
acB, 5ª jornada: València
Basket club-cai Saragossa,
des de València.
16.30 Tenis. finals atP
londres: semifinal.
18.30 Conexión vintage.
19.00 Tenis. finals atP
londres: final dobles, des
de londres (anglaterra) (directe) * només s'emetrà
aquest partit si la final la
juga una parella espanyola.
20.30 Conexión Teledeporte (directe). l'activitat
poliesportiva té un punt de
trobada. aquest espai repassa l'actualitat d'una variada gamma de modalitats
atlètiques, fins i tot d'aquelles amb una menor repercussió popular.
20.55 Tenis. finals atP
londres: final, des de londres (anglaterra) (directe).
23.00 Conexión baloncesto
23.30 Fútbol. Magazín
uEfa champions league.
00.00 Fútbol. Estudio Estadio (directe).
01.45 Tenis. finales atP
londres: final.

03.45 Conexión baloncesto

TV Girona
09.30 camí de vida 10.00
Empresa x tots 11.00 De
tee a green 11.30 la setmana 12.00 té de tot
13.00 cultura’t 13.30 notícies migdia 14.00 al dia
14.30 7 dies 15.30 notícies migdia 16.00 tot recordant 16.30 Museus
17.00 notícies migdia
17.30 té de tot 18.30
Sector primari 19.00 famílies i escola 19.30 Esports
en xarxa. informatiu diari
d'esports que repassa l'actualitat esportiva genèrica
20.00 notícies vespre
21.00 tot rodó 22.00 té
de tot 22.30 notícies vespre 23.00 al cap del dia
00.30 notícies vespre

8TV
08.40 Vaughan en vivo
09.05 televenda 11.05
Vaughan en vivo 11.30 El
jardi de carles Herrera
12.00 Migdia. Magazín informatiu presentat per
ruth Jiménez 14.00 arucitys 16.50 Jet lag 17.15
Pel·lícula: la liberación de
Elaine. Sent una nena, l’Elaine Hodges va presenciar
l’assassinat de la seva
mare. Vint anys després, un
exconvicte que diu saber
tot el que va passar arriba a
la ciutat per intentar posarse en contacte amb ella
18.55 8 al dia 22.30 gran
cinema: aliens, el regreso.
57 anys després d’haver
abandonat la nau espacial
nostromo a causa de la incursió en ella d’un organisme extraterrestre, la tinent
ripley és trobada en estat
d’hibernació dins una càpsula de salvament i portada

a la terra 01.00 Poirot

Canal Català
Canal 10

La Selva

Empordà
14.00 10 notícies 14.15
Parlem 14.45 De cine
15.15 Setmana girona
15.40 infotext 19.30 Esports en Xarxa 20.00 Minuts musicals 20.05 la
Setmana 20.30 10 notícies 21.00 families i Escoles 21.30 al dia Vespre
22.00 la casa de la villa
22.30 El partit 00.00 Sector Primari 00.25 les nostres ...

Banyoles TV
13.00 redacció Banyoles
14.00 la tribu. 15.00 redacció Banyoles 15.30 la
Setmana. 16.00 fórmula
tarda 17.00 redacció Banyoles 18.00 fórmula tarda
19.00 Digital Hits Magazine. 20.00 redacció Banyoles 20.30 Esports en Xarxa 21.00 redacció Banyoles 21.30 al Dia informatiu. 22.00 Digital Hits Ma
gazine

17.30 D´kids 18.00 todos
los hombres 19.00 Pepe
carbalho tirando 20.30
actualitat setmanal 21.00
El cinematògraf y Enderrock tV

Olot TV
12.15 El poble del costat
12.30 Sector Primari
12.55 la 7mana girona
13.20 Mac Exprés 13.45
Del paisatge a la taula.
14.00 les notícies-El
temps 14.40 la banqueta
15.35 amb identitat
16.00 les notícies-El
temps 16.35 Del paisatge
a la taula 16.55 Mac exprés 17.25 Sector primari
17.50 families i escola
18.20 Mirades 18.35 la
banqueta 19.30 Esports
en xarxa 20.00 les notícies 20.40 D’olot i de la
garrotxa 21.20 Del paisatge a la taula 21.30 al dia
22.00 les notícies-El
temps 22.40 la baqueta
23.30 al cap del dia

LES PEL·LÍCULES D’AVUI
oBra MEStra Molt Bona Bona intErESSant rEgular DolEnta l
Diari DE girona

LA 2  22.00 []

Fish Tank
 2009. Gran Bretanya. Director: Andrea Arnold. Intèrprets: Katie Jarvis, Kierston Wareing. 124 minuts. Color. Mia és una adolescent rebel
i esquerpa, amb un quadre familiar complex, ja que viu amb la seva immadura mare soltera i una germana petita. amb diﬁcultats de comunicació,
agressiva, fumadora i bevedora de cervesa, aquesta noia de quinze anys
només sembla sentir-se a gust quan practica en soledat la seva passió secreta, el ball. amb aquest panorama, no és estrany que rebi amb mala cara
connor, el nou xicot de la seva mare. Però el cas és que el tipus sembla força decent, té detalls amb Mia, i amb la seva presència a casa allò comença
a assemblar-se una mica a una família. Sòlid drama de la guionista i directora britànica andrea arnold, que va guanyar el Premi del Jurat a canes
amb aquest ﬁlm, la seva segona vegada, ja que tres anys abans havia fet
el mateix amb red road.

LA CASA
(COLD CREEK MANOR)

EL INOCENTE

DINERO SUCIO

LA 2  00.30 []
 1976. Itàlia. Director: Luchino Visconti. Intèrprets: Giancarlo Giannini, Jennifer O'Neill,
Laura Antonelli. 123 minuts.
Color. tullio i giuliana són dos
joves toscans que estan enamorats, però que tenen idees liberals sobre l'amor. Malgrat això,
quan giuliana s'adona que espera un ﬁll d'un altre home, tullio,
en assabentar-se’n, pren una
terrible decisió. adaptació d'una
novel·la de gabriele D'annunzio
que segueix les tribulacions d'una parella d'enamorats, quan
ella es descobreix encinta d'un
altre home. És el ﬁlm que tanca
la ﬁlmograﬁa de luchino Visconti.

PARAMOUNT CHANNEL 
23.55 []
 2002. EUA. Director: Peter
Antonijevic. Intèrprets: Christian Slater, Val Kilmer, Sara
Downing. 99 minuts. Color.
taylor, un famós lladre, acaba de
sortir de la presó i ha tornat a la
vida «activa». Està planejant dirigir un gran cop amb la seva
nova banda, però descobreix
que el camp ja ha estat marcat
per altres i que les regles del joc
han canviat mentre ell complia
condemna. Haurà d'aprendre qui
és qui i com es fan les coses ara,
però també haurà de lidiar amb
els nous capos i l'fBi, a més d'intentar que la vida de la seva família no corri perill.

LA 1  00.30 []
 2007. EUA. Director: Isaac
Webb. Intèrprets: Elisabeth
Shue, Steven Mackintosh,
Kathleen Chalfant. 95 minuts.
Color. una dona espera el seu
primer ﬁll. Viu en una gran casa
allunyada de la gent, el seu marit treballa ﬁns tard i li dedica
poc temps. Ella es va obsessionant més i més. Quan arriba el
nadó la tensió psicològica comença a superar-la... Decebedor
ﬁlm, entre el thriller angoixant i
el drama, l’única basa del qual és
l'atmosfera angoixant que va
creant la protagonista al seu voltant.

LA SEXTA 3  22.00 []
 2003. EUA. Director: Mike
Figgis. Intèrprets: Dennis
Quaid, Sharon Stone, Stephen
Dorﬀ, Juliette Lewis, Christopher Plummer. 118 minuts. Color. Per allunyar-se de la frenètica vida urbana, gothamites
cooper tilson i la seva dona
leah decideixen mudar-se amb
els seus ﬁlls a una casa als afores de nova York que en altre
temps va ser una gran mansió,
però ara està en ruïnes. no obstant això, cooper i leah estan
disposats a tornar-li el seu antic
esplendor.

OBSESIÓN MATERNAL

Vols aprendre a cuinar plats
orientals com el sushi?
Nosaltres te n’ensenyem
i et garantim que amb una
classe dominaràs molt bé
com elaborar aquest plat a
casa teva!
Durada de la classe: 3 hores
PREU MOLT ECONÒMIC
T. 658 88 55 07 - 696 16 45 35

