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Un gris ministro de Agricultura, tras unha serie de casualidades que espertan 
a súa ambición, preséntase ás primarias do seu partido para poder optar 
logo á Presidencia do Goberno.

Vota Juan 
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22:00

The Orville 
A tripulación terá que facer fronte 
a extraterrestres nunca vistos. 
Ademais, realizará o seu primeiro 
contacto cunha nova civilización.

Magnum
Versión moderna da serie clásica 
centrada en Thomas Magnum, un 
encantador detective privado que 
vive en Hawai na mansión dun 
millonario ausente. 
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Lucky Man 
O noso desafortunado protagonista 
trasládase a Hong Kong en busca 
de respostas que rodean os 
brazaletes. Todas as pistas o levan 
á tríada Torch. 

Chicago Fire 
A maior parte do equipo quedou 
atrapada no incendio do almacén, 
momento no que xefe Boden 
toma unha decisión arriscada para 
salvar aos seus compañeiros.
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Single Parents 
Un grupo de pais solteiros 
enfróntanse á dura tarefa de criar 
os seus fillos mentres tentan iniciar 
novas relacións. 

True Detective 
Wayne Hays e Roland West 
involúcranse na investigación dun 
macabro crime desencadeado 
pola desaparición de dous nenos 
nos Ozarks, no Medio Oeste 
americano.
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Call my agent 
Como será o día a día dunha 
prestixiosa axencia de actores tras 
a morte accidental do seu histórico 
fundador?

The Royal World 
Nove membros da realeza 
de distintas partes do mundo 
mergullarannos en historias 
inesquecibles mostrándonos a 
súa vida mentres conviven nunha 
mansión de Reino Unido.
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22:00

Blindspot
Jane espertou nun hospital tras 
perder todos os recordos dos sete 
anos previos. 

The Magicians 
Quentin e os seus amigos 
descubriron que o mundo 
fantástico sobre o que leron nos 
libros cando eran uns nenos é real 
e ademais podería poñer en serio 
perigo á humanidade.
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Jamestown
Tras unha penosa viaxe, 
buscan cumprir os seus soños e 
converterse en pioneiras, pero o 
drama agárdaas xunto aos homes 
cos que están obrigadas a casar. 

Robot Chicken 
Máis humor irreverente, 
personaxes incribles e situacións 
disparatadas nos novos episodios 
da serie que parodia diversos 
referentes da cultura de masas.
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Unidad de 
Investigación 

Black Monday 

La ley de Nick 

Unindo investigadores experimentados, 
equipos forenses, especialistas en 
informática e expertos en balística, a 
Unidade de Investigación tenta resolver os 
casos máis complexos.

Esta é a historia de como un grupo de 
‘outsiders’ das finanzas se coaron entre os 
peixes gordos de Wall Street para acabar 
esnaquizando o maior sistema financeiro do 
mundo. 

Es de emocións fortes? Entón encantarache 
ver traballar a Nick e a Yalcin, dous 
detectives con carácter que se enfrontan aos 
delincuentes máis buscados. 
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Celebra a chegada do 2019 e dos Reis Meigos con sete películas que 
reúnen boas doses de acción, aventuras, fantasía e humor.

Los Reyes de Hollywood 

14 R14 R

ESPECIAL 25-39
22:30



TCM presenta: Jeff Nichols 
por Martin Scorsese 
Unha conversación con Scorsese 
na que Nichols fala de como 
concibe o cine e da súa paixón por 
contar historias. Ademais, emisión 
de varias das súas películas. 

10 Days of Sundance 
Homenaxe á maior celebración 
do cine independente cunha 
programación de películas 
premiadas e nominadas no 
festival, a maioría nunca antes 
vistas en televisión.
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22:00

Jurassic World: 
El reino caído 
Tres anos despois de que o 
parque temático Jurassic World 
fose destruído polos dinosauros 
fóra de control, volve o debate 
sobre que facer coa illa Nublar.

Star Wars: El despertar 
de la fuerza 
Sétima entrega da saga galáctica 
máis famosa de todos os tempos. 
Tras a película, emisión dun 
documental con material inédito e 
entrevistas exclusivas.
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Ciclo de cine con 
Edward Norton 

Ciclo Hannibal Lecter 

Sádicos y 
trastornados 

Emisión de catro películas do prestixioso 
actor: ‘El velo pintado’, ‘El ilusionista’, ‘Las 
dos caras de la verdad’ e ‘Hojas de hierba’.

Tres películas dun dos asasinos máis 
coñecidos do cine: ‘Hunter’, ‘El Dragón Rojo’ 
e ‘Hannibal’.

Mentes enfermas capaces das maiores 
atrocidades: convictos fuxidos, granxeiros 
aparentemente tranquilos, un policía que 
volve á vida sedento de sangue…
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Casas subacuáticas, torres futuristas ou estilizados rañaceos… Tres simples 
exemplos de construcións que ata hai pouco tempo parecían imposibles.

Construcciones increíbles 
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Análise das batallas máis importantes da Segunda Guerra Mundial entre 
estadounidenses, nazis e xaponeses.

Nazi Megaestructuras: la guerra de EE.UU
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El rey del pantano 
Miniserie de tres episodios sobre o 
nacemento e os primeiros meses 
de vida de varias crías de especies 
salvaxes.

Trump Confidential 
O intento de esclarecer os 
rumores acerca dunhas 
gravacións do presidente Donald 
Trump que poderían resultar  
comprometedoras.
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Creciendo en África 
Miniserie de tres episodios sobre o 
nacemento e os primeiros meses 
de vida de varias crías de especies 
salvaxes.

Asesinos en serie 
del siglo XXI 
Como se converte un asasino en 
asasino en serie? Por que non 
poden deixar de matar? Unha 
investigación dende o punto de 
vista forense.
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Los secretos de 
Silicon Valley 

El valle del éxito 

Alimentos 3.0 

Análise a través dos testemuños dalgunhas 
das persoas que lograron converter este 
territorio situado na baía de San Francisco 
en meca da alta tecnoloxía e a innovación.

Hai máis de 30 anos naceu Internet. Esta 
serie trata sobre a historia de tres das 
compañías máis importantes no nacemento 
da internet: Pixelon, The Globe e Netscape. 

Como será a comida do futuro? Innovadora 
serie documental que aborda as tendencias 
para os alimentos do futuro. 
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Terceira edición da mellor competición de deportes de acción. Tamén hai 
actuacións musicais, encabezadas pola artista de  hip-hop Lil ’Yachty. 

X Games Norway 
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22:00

Saltos de Esquí 
O Catro Trampolíns forma parte da 
Copa do Mundo de saltos de esquí 
da FIS e é un dos momentos máis 
destacados da tempada. 

Open de Australia 
Emisión en directo e en exclusiva 
do primeiro Grand Slam da 
tempada, con dúas semanas 
ininterrompidas nas que se ofrece 
a xornada íntegra, reportaxes e 
programas especiais. 
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Sabor de hogar 
Da man de Juan Pozuelo, 
aprenderemos unha chea de 
deliciosas receitas tradicionais, 
cos sabores de sempre. Como na 
casa, non se come en ningún sitio.

Fondo de armario 
A experta en estilismo Laura 
Opazo revisa neste novo programa 
de produción propia todas as 
pezas, accesorios e complementos 
que non poden faltar no noso 
armario.
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Los superalimentos 
de Jamie 
Jamie Oliver viaxa a algúns dos 
lugares máis sans do mundo 
para descubrir os segredos da 
lonxevidade e unha vida máis 
saudable.

El gusto por viajar 
Catro presentadores, Scotty, 
Carolyne, Lynton e Susannah, 
percorren o mundo para coñecer 
os destinos máis apetecibles do 
planeta.
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Nancy é unha nena de seis anos que sente adoración por todo o fancy 
(sofisticado) e transforma o simple en elegante.

Fancy Nancy Clancy 
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Circus
O circo chegou á cidade. Pallasos, 
acróbatas, magos… con todos eles 
os nenos aprenden e desfrutan.

Una casa de locos 
Serie de animación centrada na 
caótica vida dunha casa chea de 
nenos e adolescentes na que o 
protagonista é Lincoln.
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Atchoo 
Teo, un neno de 9 anos, ten 
un pequeno problema: cando 
experimenta unha emoción forte, 
empeza a esbirrar e con cada 
esbirro transfórmase nun animal 
diferente.

Robocar Poli
Robocar é un equipo de vehículos 
de rescate transformer que sempre 
está alerta para axudar os veciños 
da cidade de Broom.
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