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L’olesà Pep Amores, de la pro-
ductora Distinto Films, ja va mos-
trar el seu optimisme el juny pas-
sat: «Els nens salvatges guanyarà
uns quants Gaudí, i algun Goya ja
ho veurem, perquè segur que tin-
drà nominacions», va dir en de-
claracions a Regió7. Llavors la
pel·lícula, en la qual van participar
un centenar d’extres, acabava de
rebre quatre Biznaga, els premis
del Festival de Màlaga. Ahir, en fer-
se públiques les nominacions de
la cinquena edició dels premis
Gaudí, que concedeix l’Acadèmia
del Cinema Català, es va com-
provar que les prediccions de l’o-
lesà no anaven tan desencamina-
des. La història de l’Àlex (Àlex
Monner, el Lleó de Polseres Ver-
melles), el Gabi (Albert Baró, Jau-
me a Les veus del Pamano) i l’Oki
(Marina Comas, la nena de Pa
negre) aspira a vuit estatuetes: mi-
llor pel·lícula, guió (Patricia Fer-
reira i Virginia Yagüe), protagonista
femenina (Comas), protagonista
masculí (Monner), actriu secun-
dària (Aina Clotet i Clara Segura),
actor secundari (Francesc Orella)
i fotografia (Sergi Gallardo).

Els nens salvatges, que retrata l’a-
mistat d’uns adolescents amb pro-
blemes que no troben la manera
de comunicar-se amb el món
adult, és la tercera pel·lícula amb
més nominacions en aquesta edi-
ció dels premis Gaudí, davant seu
només hi ha Blancaneu, (amb 12
nominacions) i El bosc (amb 11).
Aquestes tres pel·lícules, junta-
ment amb Fènix 11·23 (7 nomi-
nacions), són les que aspiren al
premi de millor pel·lícula en llen-
gua catalana. 

Dirigida per Pablo Berger, Blan-
caneu ofereix una nova visió del
popular conte dels germans
Grimm, ambientat al sud d’Espa-
nya als anys 20. Les actrius Ánge-
la Molina i Maribel Verdú estan no-

minades com a millor protagonista
per aquesta pel·lícula. En aquesta
categoria, a més d’elles i de Comas
per Els nens salvatges, també hi
competeix Maria Molins per El
bosc, un film d’Óscar Aibar amb
guió de l’escriptor Albert Sánc-
hez Piñol (també nominat), que
narra una història fantàstica si-
tuada abans de la guerra civil al
Matarranya. Per El bosc també
està nominat com a millor actor

Àlex Brendemülhl. En aquesta ca-
tegoria concorren Monner, per
Els nens salvatges, i Nil Cardoner i
Àlex Casanovas per Fènix 11·23.
Aquesta darrera pel·lícula, prees-
trenada el novembre a Manresa, és
dirigida per Joel Joan i Sergi Lara
(que estan nominats) i dóna a co-
nèixer el cas real d’Èric Bertran, un
nen de 14 anys que va ser acusat de
terrorista informàtic per dema-
nar l’etiquetatge en català. 

En aquesta edició dels Gaudí, 30
produccions de les 89 pel·lícules
inscrites han estat finalment no-
minades en alguna de les 22 cate-
gories dels premis de l’Acadèmia
del Cinema Català. Els guardons es
lliuraran el 3 de febrer en una gala
retransmesa per TV3 i presentada
per Andreu Buenafuente. La lec-
tura de les nominacions, ahir a la
Pedrera, va anar a càrrec dels ac-
tors Santi Millán i Letícia Dolera.
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La pel·lícula olesana «Els nens salvatges»
aspira a vuit estatuetes dels premis Gaudí
El film, protagonitzat per Àlex Monner i Marina Comas, és el tercer amb més nominacions,

darrere de «Blancaneu», amb 12; i «El bosc», amb 11 Els guardons es lliuraran el 3 de febrer



El director de la llibreria Cata-
lònia, Miquel Colomer, va anunciar
ahir a través de la web el tanca-
ment de l’establiment, situat a la
Ronda de Sant Pere de Barcelona,
després de 88 anys d’activitat.
«L’actual crisi, més accentuada al
sector del llibre, ha generat una da-
vallada de vendes els darrers qua-
tre anys que, en les nostres cir-
cumstàncies i condicions, han fet
impossible la continuïtat de la lli-
breria», explica Colomer, que afe-
geix que «perllongar l’activitat no-
més aboca a finals pitjors». La de-
cisió és «irrevocable» i «difícil, tris-
ta i dolorosa de prendre». Ara,
sosté el director, l’empresa «es
tancarà de manera ordenada i
fent front, en la mesura del possi-
ble, a totes les obligacions contre-
tes». La llibreria Catalònia ha fet
una important contribució a la
cultura de Barcelona i Catalunya i
ha superat una guerra civil, un
incendi devastador i un conflicte
immobiliari.
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La llibreria
Catalònia de
Barcelona, amb
88 anys d’història,
anuncia que tanca

Presentació a Olesa, el juny passat, d’«Els nens salvatges». A la foto, els protagonistes, Marina Comas i
Àlex Monner, amb el productor Pep Amores i la seva dona, Elen Kun, i els seus fills: Martí, Eduard i Jordi
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«Blancaneu»: 12 nominacions

IMATGE PROMOCIONAL

«El bosc»: 11 nominacions

IMATGE PROMOCIONAL

«Fènix 11·23»: 7 nominacions

IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL

El grup de música Painomi, integrat per cinc exalumnes de l’Escola La
Mercè de Martorell, ha enregistrat el seu primer disc als estudis Casafont, al
Solsonès, amb la producció artística del músic manresà Oriol Farré (Gossos).
El disc sortirà a la venda l’1 de febrer (10 euros), coincidint amb el concert de
presentació al teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.



Les Painomi trauran el disc a la venda l’1 de febrer

La posada en marxa per prime-
ra vegada de la venda simultània,
per Internet i taquilles, ha fet en un
sol dia se superés la xifra de 1.000
abonaments venuts del Toc de
Teatre del Kursaal de Manresa,
una quantitat que no s’assolia des
del 2007, l’any de la inauguració de
l’equipament escènic. El sistema
informàtic va superar molt bé la
prova el dissabte passat, i algunes
incidències aïllades van poder ser
resoltes per l’equip de taquilles del
teatre. A les 10 del matí, hora d’o-

bertura de taquilles i d’Internet, hi
havia unes 35 persones fent cua al
Kursaal, que van poder comprar
l’abonament en menys de 25 mi-
nuts als sis punts de venda habili-
tats especialment. Passats 2/4 d’11
del matí, poc més de mitja hora
després d’obrir la venda, ja s’havien
venut 700 abonaments. El canvi de
sistema estalvia fer cua al Kursaal
des d’altes hores de la matinada.
El Toc de Teatre, que costa 85 eu-
ros, inclou 5 obres. Les entrades in-
dividuals es vendran a partir d’a-
vui a les 6 de la tarda.
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El Kursaal supera els 1.000
abonaments del Toc de
Teatre en un sol dia de venda

Xavier Tornafoch Yuste (Giro-
nella, 1965),professor i regidor de
l’Ajuntament de Vic per ICV, ha pu-
blicat Promesa de llibertat (Pagès
editors), la seva tercera novel·la. Ex-
plica la història d’un jove advocat
figuerenc, Pere Mir, que, a mitjan
segle XIX, es troba enmig de la
Guerra Civil dels Estats Units, de-
fensant els mateixos ideals que
l’obligaren a deixar Barcelona per-
seguit per la policia espanyola.
En el seu viatge coneixerà la traïció
i l’amor, la injustícia i la bondat.
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El gironellenc
Xavier Tornafoch
publica «Promesa
de llibertat»

La nova novel·la d’Ildefonso Fal-
cones es titularà La reina descalza
i sortirà a la venda el 21 de febrer
simultàniament en castellà a Gri-
jalbo i en català a La Rosa dels
Vents. Es tracta d’una història d’a-
mistat, passió i venjança entre
dues dones a Madrid i a Sevilla a
mitjan segle XVIII. L’autor del best-
seller La catedral del mar (Grijal-
bo, 2006), que exerceix d’advocat
a Barcelona, ha venut més de set
milions d’exemplars i ha publicat
a més de 40 països.
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«La reina descalza»,
la nova novel·la de
Falcones, sortirà 
el 21 de febrer


