
La 2 ofereix 
La gaLa deLs 
premis max 
Des del Teatro Circo 
Price de Madrid, La 2 
ofereix en diferit la 
gala d’entrega dels 
premis Max de teatre, 
un acte organitzat 
per la Fundació SGAE, 
amb la col·laboració 
de l’Acadèmia de 
les Arts Escèniques 
d’Espanya (AAEE). La 
cerimònia està dedi-
cada als processos de 
creació a través de la 
dansa. 

premios max/ La 2 
diLLuns, 25 / 23.20

eLs pLats d’‘eL 
quixot’, a 
‘masterchef’
Masterchef es despla-
ça aquesta setmana 
a Almagro (Ciudad 
Real), on els aspirants 
hauran d’elaborar 
plats populars que 
surten a El Quixot, de 
Miguel de Cervantes. 
A més a més, el xef 
Diego Guerrero i el 
campió del món de 
cocteleria Javier de las 
Muelas els desafiaran 
a emplatar un còctel 
sòlid.

’masterchef’ / tVe-1 
dimecres, 27 / 22.15

teletodo8

’arrelats’
Diumenge, 24 
tV-3 / 22.30

Personatges arrelats

Amés de ser personat-
ges destacats en el seu 
àmbit professional, als 
protagonistes de la nova 

sèrie documental de TV-3, Arrelats, 
també els uneix una altra circums-
tància: han nascut en diferents llocs 
d’Espanya, però han fet arrels a 
Catalunya. Dirigida per Gerard Far-
ré-Escofet (Veterinaris) i Andrea 
Ferrando (Mercats, renovar-se per 

O. LerÍn / M. de dios 
Giménez Bartlett, el viticultor 
Álvaro Palacios, el Pare Manel, el 
científic Mateo Valero, l’empre-
sari Cristóbal Colón, el promotor 
musical Lluís Cabrera i l’advoca-
da María José Varela. 

Folch recorre amb ells la 
Catalunya que han viscut i també 
els seus llocs de naixement amb 

l’objectiu de reflexi-
onar sobre les seves 
vivències i sobre con-
ceptes com les arrels 
i la identitat.

no morir) i presentada pel periodis-
ta i director del diari Sport, Ernest 
Folch, la producció de TVC i Media-
pro retrata en 13 episodis aquestes 
persones i descobreix el seu ori-
gen, les raons que les han portat a 
Catalunya i quina vida fan aquí.

En aquesta relació hi ha l’ac-
triu Mónica López, els dissenya-
dors Javier Mariscal i 
Margarita Nuez, l’al-
pinista Edurne Pasa-
ban, els escriptors 
Javier Cercas i Alicia 

a La muntanYa. Ernest Folch i l’alpinista Edurne Pasaban, en una imatge d’‘Arrelats’. 

tV-3 estrena la sèrie documental ‘arrelats’, una coproducció de TVC i Mediapro centrada  
en personatges que han nascut fora de Catalunya, però que han fet arrels aquí. A més, neixen  
dos nous canals a la TDT, Ten i KissTV, i ‘Masterchef’ (TVE-1) visita Almagro (Ciudad Real).

novEtAts

tvC

Arriben Ten i Kiss TV
Dijous, 28, arriben dos nous canals 
a la TDT. Ten, que avança el prime 
time a les 20.30 hores, incorpora 
programes d’entreteniment, docu-
shows, realities, documentals i es-
pais d’aventura de cadenes inter-
nacionals com Turner, Sky TV, Fox 
i Channel 5. La seva oferta inclou 
programes com Este hotel es una 
ruina (foto), Mi restaurante es el 
mejor, Efecto Carbonaro (un espai 

de màgia), El peor conductor, Los 
probadores, Los años que vivimos 
peligrosamente, Top Ten (sobre 
moda i estil de vida), ¡Eso es amor!, 
El antichef (un cuiner que aprèn 
receptes de xefs) i 72 horas (con-
curs en què tres persones busquen 
un maletí ple de diners en plena 
naturalesa). D’altra banda, KissTV 
estarà destinat al públic més jove 
i femení.


