Ara i aquí

Adeu a la
platja!

SÈRIES
Per Serielizados

JOC DE TRONS torna a l’estiu,
i no és casualitat. L’època dels
banyadors, els gelats i la platja
també és un moment dolç per
a les cadenes que aprofiten
per estrenar les sèries més
llamineres. L’any passat vam
descobrir perles com The night
of i Stranger things i aquest
estiu no serà diferent. Des de
noves sèries com Room 104
dels germans Duplass i GLOW
de la creadora d’Orange is the
new black fins a retorns com
Orphan black i Broadchurch.
Endolleu els ventiladors i els
aires condicionats perquè
arriben les maratons indoors a
30 graus. Bona merda serièfila!

3 RAONS PER LLEGIR...

TOTS ELS CONTES
Grace Paley
Æ Edicions de 1984. 504 pàgines. 21,90 €.

1.
El tercer rubor de la joventut
Grace Paley va decidir que escriuria
contes l’any 1954, un dia que es va
posar malalta i va deixar els nens
en una llar d’infants perquè els
cuidessin, fins a l’hora de sopar,
mentre ella es recuperava. Quan
ja estava sola a casa, en bata, va
seure en una taula i es va abocar
a redactar Adeu i bona sort, la
història d’una dona madura que
explica, amb una eufòria carnal,
que està a punt de casar-se.

2.
No en deixaré passar ni una
ÆSnowfall

ÆMorir de pie

La nova sèrie de FX es postula com una de les
més impressionants de l’estiu. Sense grans
noms darrere, però amb un punt de partida
molt atractiu: l’impacte del crac i la cocaïna
durant els anys 80 a Los Angeles.

La primera sèrie produïda per Jim Carrey. Morir
de pie és el Vinyl del món de la comèdia. Un
drama sobre els inicis de l’stand-up als 70 que
mostra el costat menys divertit de la vida del
comediant. La banda sonora és mel.

Æ S’estrena el 6 de juliol a l’HBO.

Æ Ja està disponible a Movistar+.

DICCIONARI URBÀ
ARGOT PER A BARCELONINS XERRAIRES
Per Josep Pedrals

Ex-penses
Aplicant la mentalitat mercantil de consum i producció a la filosofia, neix el mot
‘ex-penses’, que són les despeses (expenses) generades per unes activitats
especulatives (penses) quan ja s’han demostrat superades (ex-).

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

12

L’estiu passat llegíem els contes
de Lucia Berlin, i ens fèiem creus
que mai abans no ens els haguessin
posat a l’abast. Amb Grace Paley,
tres quarts del mateix. Tot i que
l’atmosfera no té aquell to tel·lúric
asfixiant, els seus relats també
tracten de dones, velles i joves, que
no es deixen tombar per la tirania
patriarcal. “Si algú em posés la
mà al damunt el reduiria a pluja
atòmica”, diu una d’elles.

3.
Sense cua entre les cames
Dels personatges masculins, n’hi
ha dos que desprenen una tendresa
visceral, fregant el ridícul. Es diuen
Lívid i Pàl·lid, per la seva falta de
color, i són dos marits frustrats
perquè no els agrada la manera
com l’esposa els prepara els ous.
I sospiren, de pena i gana. Ens
els imaginem amb cara de ratolí
enfebrat, plorant un orgull genital
passat per aigua. Q Josep Lambies

