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APUNTS DE PROGRAMACIÓ

TELE-5

Maribel Verdú interpreta el paper de Celeste, una companya de Gonzalo de l’època de l’institut

EL PLAT DEL DIA

Una dona i dos homes
La sèrie de Tele-5 7 vidas té avui com a convidada especial

l’actriu Maribel Verdú, que interpreta el paper de Celeste, una
companya de Gonzalo dels temps en què tots dos anaven a
l’institut.

Ell estava enamorat d’ella quan tots dos eren adolescents i ara,
en retrobar-la, percep que aquella flama no es va extingir i que,
de fet, encara pot cremar amb força, especialment a partir del

moment en què ella li explica que ha trencat amb la seva parella
perquè ja no era un home idealista i amb principis.

Gonzalo fantasieja amb la idea que les coses entre ells dos
poden rutllar, però deixa de somiar truites quan s’assabenta que
Celeste se sent atreta pel fruiter perquè és un home autèntic,
lliure i vegetarià. L’enfrontament entre tots dos amics amb Ce-
leste com a causa està servit. [‘7 vidas’, Tele-5, a les 22.00]

TVC

REUTERS

EL PRIME TIME

30 MINUTS
TV3 [Reportatge]
21.40 Més enllà de l’armari dóna
a conèixer experiències
viscudes per persones que, en
el seu moment, van decidir fer
pública la seva
homosexualitat. (Més
informació a la pàgina 82.)

SILENCI?
33 [Cultural]
22.05 El programa conversa
amb el dissenyador Custo
Dalmau –a la fotografia–, que
presenta les col·leccions de
primavera i estiu de l’any
vinent. També es parla amb
l’actor Ivan Massagué i amb el
realitzador de publicitat
Frank Budgen.

HERIDA ABIERTA
TVE-1 [Pel·lícula]
22.00 Steven Seagal és un dels
protagonistes d’aquest
llargmetratge d’acció
d’ambientació policial. (Més
informació a la pàgina 85.)

LA TIERRA QUE HEREDAMOS
La 2 [Documental]
21.45 Tíbet secreto proposa un
recorregut per alguns dels
indrets més desconeguts del
Tibet, un territori en què la
duresa de les condicions de
vida modela els seus
habitants.

EL INQUILINO
Antena 3 TV [Sèrie]
21.30 En l’episodi Almas
gemelas, Leo està trist perquè
Hans li ha fet saber que ha de
tornar al seu planeta.

7 VIDAS
Tele-5 [Sèrie]
22.00 L’episodi té com a
convidada l’actriu Maribel
Verdú, que provoca un
conflicte sentimental. (Més
informació en aquesta
pàgina.)

LLUÍS GENÉ / EFE

REUTERS

ELS CONSELLS DE L’AVUI

TOTES AQUELLES CANÇONS
TV3 [Musical]
19.50 La sèrie s’atura avui en
l’escàndol que es va
organitzar l’any 1968 quan
Joan Manuel Serrat es va
negar a actuar al Festival
d’Eurovisió en representació
de Televisió Espanyola (TVE)
perquè no se li permetia
cantar en català. Es recorden
aquests fets i les
conseqüències que se’n van
derivar i també es parla de la
publicació del primer disc
d’Ovidi Montllor.

DOCUMENTOS TV
La 2 [Reportatge]
23.00 Crack, la droga del
diablo, que forma part de la
sèrie de reportatges que el
programa està dedicant als
Estats Units amb motiu de
les eleccions presidencials,
té com a protagonistes tres
famílies que estan
enganxades a aquesta
substància addictiva, que és
un estimulant cerebral molt
potent que produeix
benestar, accelera l’activitat
corporal i fa perdre la gana.

ELS CAMINS DE LA CALMA
La 2 [Documental]
11.20 El centre català de
Televisió Espanyola posa en
marxa aquesta producció
documental que ve a
substituir Esglésies de
Catalunya, però que n’hereta
l’esperit. El programa
proposa la visita a un seguit
de construccions religioses
catalanes, sobre les quals
aporta dades històriques i
algunes curiositats, a més
d’emmarcar-les en el seu
paisatge natural i social.

RÀDIOS

Res a veure
[Ona Catalana] 10.00
Es parla de l’addicció a la
nicotina i s’entrevista Cinta
Bellmunt, autora de Lluís
Llach, el noi de cal Vall.

Via lliure
[RAC 1] 10.00
Xavier Bertran, Rosa
Boladeras i Eva Barcelona
comenten l’obra teatral Sexes,
que protagonitzen.

Tots x tots
[COMRàdio] 15.00
Es parla del Dia de l’Escriptor
Empresonat i de l’informe de
la UNESCO sobre l’educació
arreu del món.

Tot gira
[Catalunya Ràdio] 16.00
Es presenten els nous discos
de Joan Baptista Humet i
Manolo García i es transmet el
Betis-FC Barcelona.


