Ara i aquí

SÈRIES

The Deuce

Per Serielizados

ELS FANS DE David Simon
tenim un motiu per passarnos l’estiu salivant. El 10 de
setembre s’estrenarà The
Deuce, la seva nova sèrie
sobre els inicis de la indústria
pornogràfica en la Nova York
dels anys 70. Tot i el que
pugui generar la temàtica, no
ens esperem una sèrie fàcil
ni entretinguda. El creador
de The wire ens obligarà a
mastegar sorra i ens demanarà
paciència en l’era del bingewatching per digerir la seva
sèrie, com ja va fer amb Treme
i més recentment amb Show
me a hero. Serà una joieta de la
rentrée.
Æ Des del 10 de setembre a l’HBO Espanya.

3 RAONS PER LLEGIR...

AÑOS SALVAJES
William Finnegan
Æ Libros del Asteroide. 593 pàg. 26,95 €.

1.
A la cresta de l’onada
Anys 60, platges de Honolulu. Sol
de tarda i bancs de corall. William
Finnegan, que encara és un nen,
s’ha traslladat amb la seva família
a viure al vell Hawaii. El pare, que
fa anys que treballa com a ajudant
de direcció de sèries de l’època com
L’agent de C.I.P.O.L., ha acceptat
la producció d’un nou programa.
És aquí on el jove Finnegan
desenvolupa la passió pel surf.

2.
La lectura ideal d’aquest estiu
ÆJames Franco

ÆThe wire

Una de les ments més hiperactives de
Hollywood és l’actor protagonista de The
Deuce. A més d’interpretar dos personatges
diferents, també dirigeix dos capítols de la
sèrie. Al seu costat hi haurà Maggie Gyllenhaal
interpretant una prostituta.

The Deuce és l’antídot per als nostàlgics de la
millor sèrie de la història segons el New York
Times i The Guardian. Molts dels actors que
van desfilar per les cantonades del Baltimore
de The wire es passejaran ara pels barris
baixos de la Nova York dels 70.

DICCIONARI URBÀ
ARGOT PER A BARCELONINS XERRAIRES
Per Josep Pedrals

Pis-cine
Espai estiuenc de confort que combina tres magnífiques prestacions d’esbarjo: un
apartament, que no sigui la residència habitual (pis), una pantalla per a projecció
(cine) i un estany artificial on remullar-se (piscina).

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat
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Estem davant d’un tros de novel·la,
una història autobiogràfica que
recorre anys de saltar onades
monstruoses amb l’obstinació del
capità Ahab llançant-se de coberta
sobre el llom blanc de Moby Dick.
Si feu un estiueig de poc risc, és el
llibre que aquestes vacances us
portarà a solcar natura ferotge.
Finnegan ens parla dels viatges a
Ciutat del Cap, Sydney i Singapur,
amb la planxa sota el braç.

3.
Ja no em queden braços
Narrat en primera persona, amb
una prosa aventurera i eficaç, Años
salvajes és un quadern de bitàcola,
una crònica nòmada i un relat
d’alta perillositat. Quants cops
Finnegan s’hi juga la vida, quants
cops la fatiga aigües endins sembla
que l’hagi de retornar a la costa
convertit en un cadàver rosegat
pels peixets, mentre sura assegut
sobre la taula a la deriva. Fuah,
quina meravella! Q Josep Lambies

