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AXN WHITE 15.50 Familia
de acogida: Confianza.
16.46 Pel·lícula: Underclassman. 18.19 Pel·lícula:
Harsh times: vidas al
límite. 20.11 Pel·lícula:
Bienvenidos al norte.
22.00 Pel·lícula: Carmina
y amén. 23.41 Pel·lícula:
Cuestión de pelotas.
#0 15.30 Pel·lícula: El
niño de Marte. 17.27 BBC
Earth. 20.09 Pel·lícula:
Atado a ti. 21.41 Los
ochenta. 22.30 El día
del fútbol. 0.30 El club
de la F1: Gran Premio de
Estados Unidos.
MOTO GP 16.55 Paddock
club: Gran Premio de Australia. 18.05 Campeonato
del Mundo: Gran Premio
de Australia. 18.30 Paddock club: Gran Premio de
Australia. 19.00 Carrera
histórica: Gran Premio
de Australia 1998. 21.00
Paddock club: Gran Premio de Australia. 21.50
Campeonato del Mundo:
Gran Premio de Australia.
F1 16.15 La gasolina de
la F1. 16.30 Fórmula
1: Gran Premio de los
Estados Unidos. 18.10
El reportaje. 18.15
Alonso enseña su equipo.
18.20 El reportaje.

18.24 Entrevista a Lewis
Hamilton. 18.30 Porsche
Supercup: Gran Premio
de los Estados Unidos.
19.05 Fórmula 1: Gran
Premio de los Estados
Unidos. 21.10 El club de
la F1: Gran Premio de los
Estados Unidos. 22.00 La
gasolina de la F1. 22.15
Inside GP: Gran Premio de
los Estados Unidos. 23.00
Porsche Supercup: Gran
Premio de los Estados
Unidos.
DISNEY JUNIOR 17.05
La guardia del león. el
regreso del rugido. 17.50
Los cuentos de Minnie.
17.55 Ricitos y Osito.
18.20 Historias de la
Doctora Juguetes. 18.25
El capitán Jake y los piratas
de Nunca Jamás. 18.50
Historias de la Doctora
Juguetes. 18.55 La princesa Sofía. 19.20 El paraíso
de las mascotas. 19.25 La
princesa Sofía. 19.50 El
paraíso de las mascotas.
19.55 La princesa Sofía.
20.20 ¡A comer! 20.25 La
guardia del león.
CANAL PANDA 17.29
Masha y el Oso. 17.59
A cuadros. 18.19 Olivia.
18.46 La oveja Shaun.
19.09 Los hermanos

Kratt. 19.34 A cuadros.
19.52 Masha y el Oso.
20.16 NaturGato. 20.41
La panda de la selva... ¡Al
rescate!
CANAL COCINA 16.30 La
cocina italiana de Silvia
Colloca. 17.00 Me voy a
comer el mundo. 18.00
Una tarta para ti. 18.30
El toque de Samantha.
19.00 El rey del pincho.
19.30 Al estilo de Heston.
20.00 Los 22 minutos de
Julius. 20.30 Muy Johann.
21.00 Me voy a comer el
mundo. 22.00 Los fabulosos hermanos panaderos.
23.00 Canal Cocina de
puerto en puerto.
CAZA Y PESCA 16.00
Corzos y rebecos de alta
montaña. 16.30 Cazando
la menor y la mayor en
Berrocalejo. 17.00 Top
water. 17.30 Galgos en
el corredor del Henares.
18.00 ¿Tendremos codornices? 18.30 Carnívoros.
19.00 Crónicas de caza.
19.30 Nice Fish Junior.
20.00 The Source-Nueva
Zelanda. 21.00 Veda
abierta. 22.00 Cartagena,
edén de la pesca. 22.30
Atunes de otoño en
la Costa Brava. 23.00
Cazadores de lances.

7.57 Loopdidoo. (ST) 8.32
El Mic i els seus amics.
9.02 Doraemon. (ST)
10.00 Prodigiosa: Les
aventures de Ladybug i
Gat Noir. (ST) 10.40 La
Festa dels Súpers. (ST)
12.15 Doraemon. (ST)
12.40 Salve, rei Julien!
(ST) 13.26 Quin crac,
l’Angelo! (ST) 14.13 Flying
Squirrels. (ST) 14.40 Salve,
rei Julien! (ST) 15.27
Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. (ST)

16.35 Les aventures del
Gat amb Botes. (ST) 17.20
El xou del Sr. Peabody i en
Sherman. (ST) 18.09 K3.
(ST) 18.35 Prodigiosa: Les
aventures de Ladybug i Gat
Noir. (ST) 19.01 Zoom, el
dofí blanc. (ST) 19.27 Els
germans Kratt. (ST) 20.12
Tom & Jerry. (ST) 21.02
La Festa dels Súpers. (ST)
21.35 Blog Europa. (ST)
21.45 Tria 33 Extra. (ST)
21.55 Cronos. (ST) 23.40
El documental. Inclou:

Temps de CanVi(e)s: Realitzat per alumnes del Taller
de Cinema Documental
de l’escola DateCuenta,
aquest treball presenta
una crònica dels fets que
van tenir lloc el 26 de
maig de 2014 arran del
desallotjament i posterior
enderrocament del Centre
Social Autogestionat Can
Vies, al barri de Sants de
Barcelona. (ST) 0.35 Rutes
d’Europa: Portugal: La Via
Pública.

11.00 BTV Notícies 73.
(Rep.) 11.25 #aranèsoc.
11.30 Slow BTV. (Rep.)
12.25 Western. 14.00
BTV Notícies migdia. (ST)
14.20 Monty Python’s
Flying Circus. (Rep.)

14.55 Feeel. (Rep.)
15.25 Clàssics sense
interrupcions. 17.00 Va
passar aquí. (Rep.) 17.30
Slow BTV. (Rep.) 18.40
Les 10 notícies. (Rep.)
19.30 Doc’s. 20.00 BTV

Notícies vespre. (ST) 20.25
BTV Esports. 20.50 Codi
de barris. (Rep.) 21.50
Música moderna. 22.55
Última sessió. 0.55 Clàssics sense interrupcions.
2.30 La cartellera. (Rep.)

L’

encert d’OT. El
reencuentro (TVE)
és haver mantingut els propòsits
de la fórmula original, que,
contra pronòstic, va desmentir
molts tòpics televisius. Encara
que pugui semblar mentida, fa
15 anys subratllar públicament
les virtuts d’OT era una extravagància. Per sort, l’emissió del
programa va coincidir amb
l’enlairament definitiu de les
edicions digitals dels diaris (i
dels xats), que de seguida es
van adonar que l’interès massiu i sense complexos del públic no tenia res a veure amb
l’elitisme reticent dels que, per
mandra o dogmatisme, el
menyspreaven.

LA GALLINA DELS OUS D’OR. La
prova que la primera edició
d’OT va propiciar una tempesta professional perfecta és que
gairebé tots els seus protagonistes s’han mantingut en l’elit.
¿Per què? Doncs perquè l’experiència es va posar al servei
del talent. Talent en el plantejament de la producció, en la
gestió de les pressions i dels
atacs de pànic corporatius, en
la tria dels acadèmics i alguns
alumnes i, sobretot, talent a
l’hora de dirigir-los fugint
deliberadament de la crispació
recreativa que predominava en

altres àmbits de la graella.
D’aquell OT n’ha quedat l’evidència d’un equip de televisió
que continua oferint productes
de primer nivell, alguns artistes i el prestigi dels professors.
En canvi, l’element més dèbil,
el jurat, ha estat devorat per
l’implacable tribunal del
temps. De fet, quan el format
va canviar de cadena i va buscar una nova vida a Telecinco,
va adaptar-se al que millor
domina la cadena i va reforçar

L’element més dèbil
del programa, el jurat,
ha estat devorat
per l’implacable
tribunal del temps
la tensió de la confrontació
entre alumnes i jurats (encarnat en Risto Mejide). Però
precisament gràcies al talent
de Risto per la discòrdia, la
resta d’elements van perdre
rellevància i equilibri. Aquestes evolucions també van ser
exitoses, però, a causa de les
inèrcies de la nostàlgia, han
reforçat l’autenticitat d’una
primera aventura que els documentals OT. El reencuentro han
sabut preservar amb l’ofici de

qui ha d’enfrontar-se a un
repte d’agendes i a la necessitat
de rodar, en 24 hores, tres
documentals. I és interessant
constatar com altres programes i mitjans de comunicació
busquen, des d’una actitud més
mesquina i mediocre, nous
elements de discòrdia per
explotar la gallina dels ous
d’or. El pas del temps també
ens ha confirmat una sospita
vanament repetida aleshores:
que el paper de la música a OT
era instrumental però indispensable per construir un gran
format de televisió. I la prova
és que OT inaugura l’època que
marca el final de la indústria
musical tal com s’havia conegut i no va aconseguir que la
música fos tractada amb més
respecte i rigor divulgatiu a la
televisió. Ara, amb les diòptries
indulgents de la distància,
constatem que en realitat el
famós experiment sociològic
de què parlava Mercedes Milà
referint-se a Gran Hermano,
s’hauria d’aplicar a aquella
inoblidable primera edició
d’OT, que va canviar, entre
moltes altres coses, la manera
d’escriure sobre televisió i
és –ara ens n’adonem– una
referència de l’educació
sentimental televisiva pròpia
de quan només hi havia una
cadena de televisió.

La Festa dels Súpers celebra
aquest cap de setmana la 20a edició
El repte d’enguany és aconseguir que el cor del robot 6Q torni a bategar
FRANCESC PUIG Barcelona

6.30 Herois del planter.
6.58 800’’. 7.13 600’’.
Selecció dels partits de
temporades passades
amb més interès. 7.30
Hora B. (Rep.) 9.00 Roda
de premsa. (Rep.) 9.30
El partit. 11.15 Seguim
en joc.

11.45 600’’. Selecció dels
partits de temporades passades amb més interès.
12.00 El partit. 14.00
El marcador. 14.15 La
prèvia. Programa previ als
partits del FC Barcelona
que aporta dades i estadístiques dels seus rivals,

així com del propi Barça.
14.30 Roda de premsa.
(Rep.) 15.00 El Marcador.
Cap de setmana. 23.00
El partit de bàsquet.
(Rep.) 0.30 El Marcador.
Cap de setmana. (Rep.)
2.00 El Marcador. Cap de
setmana. (Rep.)

Aquest cap de setmana la Festa
dels Súpers fa 20 anys. Avui de 10 h
a 19 h i demà de 10 h a 18 h l’anella
olímpica del parc de Montjuïc
s’omplirà de súpers que podran
participar en més de 150 activitats i
gaudir d’una cinquantena d’espectacles, entre els quals l’actuació de
la família del Super3 amb Tots
junts, l’acte central, que es podrà
veure fins a tres vegades sobre l’escenari principal de l’Estadi Olímpic: avui a les 16 h i diumenge a les
12 h i a les 16 h.
En aquesta 20a edició, que porta
per títol 6Q, es podran conèixer els
presentadors de tots els programes
del canal Super3, participar al concurs Carnet i obtenir una edició
especial i limitada del carnet de súper dedicada al 25è aniversari del
Super3. La festa, oberta i gratuïta
per a tothom, es podrà seguir en directe pel canal Super3: aquest matí
es connectarà amb l’escenari entre
les 10.40 h i les 12.15 h, i demà, a
partir de les 12 h, per oferir l’espectacle central de la família del Super3, que també s’emetrà per TV3.
Aquest any l’objectiu dels súpers
és aconseguir que el cor d’en 6Q, el
robot de cuina amb aparença humana que va construir l’Àlex, torni

TVC

La Festa serà avui de les 10 h a les 19 h i demà, de les 10 h a les 18 h

a bategar després que el malvat Senyor Pla i en Rick el portessin a una
deixalleria i el desconnectessin.
Per despertar el cor d’en 6Q cal
l’ajuda de tots els súpers que vagin
a la festa per cridar tots junts.
A banda de l’espectacle central,
per l’escenari també hi passaran
en Riff i en Flat, els titelles del programa Rat rank; Dani Jiménez,
del Dinàmiks, amb els seus expe-

riments; la Maria i en Lawrence
del Fish&Chips; en Pau del Kukurota, i els SP3, el grup musical del
Super3, que presentaran un tast del
seu nou espectacle, Sempre a punt.
I tant avui com demà al matí hi
haurà un moment molt especial
protagonitzat per Joan Dausà i
el Tomàtic, que convidaran a tothom a celebrar el 25è aniversari del
Super3.!

