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Ivan Benet actua 

al Romea, amb 

‘Llum de guàrdia’

Vic/Barcelona

EL 9 NOU 

L’actor vigatà Ivan Benet s’ha 
posat a les ordres del direc-
tor Julio Manrique a l’obra 
Llum de guàrdia, que aquest 
dimarts es va estrenar al 
Teatre Romea de Barcelona. 
El mateix Julio Manrique 
–que ara s’acaba de fer càrrec 
de la direcció artística del 
Romea– i Sergi Pomper-
mayer són autors del text. 
L’argument es basa en la 
llegenda que el fantasma de 
Margarida Xirgu volta enca-
ra pel mateix escenari on es 
representa aquesta obra. Un 
grup d’actors vol estrenar 
una producció sobre la gran 
actriu catalana, i el Teatre 
Romea es crema després que 
s’hagués vist el fantasma. 
Ivan Benet interpreta el 
paper d’Àstor Garcia, un dels 
integrants d’aquesta com-
panyia, als qui la mala sort 
persegueix des del moment 
de l’incendi. Llum de guàrdia, 
que promet ser una de les 
produccions estrella de la 
temporada teatral, estarà en 
escena al Romea fins al dia 9 
d’octubre. 

La pel·lícula basada en la novel·la d’Emili Teixidor ja és precandidata

‘Pa negre’, camí de l’ÒscarCalldetenes obre 

temporada amb 

‘Desclassificats’

Calldetenes

EL 9 NOU

Abel Folk, Emma Vilarasau 
i Toni Sevilla protagonitzen 
Desclassificats, el muntatge 
que aquest diumenge obrirà 
la temporada de l’Audito-
ri-Teatre de Calldetenes. 
L’obra, escrita per Pere Rie-
ra, aborda temes universals, 
com l’honestedat o la men-
tida, des d’una perspectiva 
radicalment actual. Emma 
Vilarasau dóna vida a una 
periodista de prestigi que ha 
d’entrevistar el president del 
govern, encarnat per Toni 
Sevilla, que està implicat en 
un delicte greu. Entremig, 
el secretari de premsa del 
polític, personatge que inter-
preta Abel Folk, intentarà 
que l’entrevistadora dubti de 
l’acusació, i fins i tot d’ella 
mateixa. 

Desclassificats es va estre-
nar a la Sala Villarroel de 
Barcelona el març d’aquest 
any, sota la direcció del seu 
autor, que la va escriure fa 
cinc anys. La representació a 
Calldetenes, que coincidirà 
amb la festa major, serà a les 
7 de la tarda. 
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Francesc Colomer i Marina Comas, amb els Goya rebuts per ‘Pa negre’

Vic

EL 9 NOU

El camí és llarg, però ja s’ha 
fet un primer pas. Pa negre, 
el film d’Agustí Villaronga 
basat en la novel·la homò-
nima d’Emili Teixidor, és 
un dels preseleccionats per 
l’Academia Española del 
Cine per representar-la als 
Òscars. En cas de ser escolli-
da, competiria pel guardó a 
la millor pel·lícula de parla 
no anglesa. Les altres pel-
lícules preseleccionades són 
La piel que habito, de Pedro 
Almodóvar, i La voz dormi-
da, de Benito Zambrano. 
En total, es presentaven 97 
títols, que han estat valorats 
i votats pels 1.115 acadèmics 
amb dret de vot. 

A partir d’aquest moment, 
el procés serà ràpid: els mem-
bres de l’Academia votaran 
una de les tres pel·lícules i el 
resultat ja es coneixerà el dia 
28 de setembre. En cas que 
Pa negre fos l’escollida, es 
projectaria el 13 d’octubre a 
Los Angeles, obrint la Mues-
tra de Cine Español. Però 
faltaria el pas més difícil: que 
Hollywood la inclogués entre 

els quatre candidats a l’Òs-
car, decisió que no es coneix 
fins al gener. 

Pa negre parteix amb avan-
tatge sobre les altres dues 
precandidates espanyoles, 
pels premis obtinguts des 
de la seva estrena: 9 premis 
Goya, entre ells els de millor 

actor i millor actriu revela-
ció per als joves osonencs 
Francesc Colomer i Marina 
Comas, que ja havien estat 
premiats anteriorment als 
Gaudí. El director, Agustí 
Villaronga, va rebre també el 
Premio Nacional de Cinema-
tografía.


