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‘Dubte’ es 
presenta al Teatre 
Auditori de 
Granollers

Granollers

EL 9 NOU

L’obra teatral Dubte, de John 
Patrick Shanley, es presenta 
aquest diumenge a les 7 de 
la tarda al Teatre Auditori 
de Granollers. L’obra, diri-
gida per Sílvia Munt, està 
interpretada per Ramon 
Madaula, Nora Navas, 
Rosa Maria Sardà i Mar 
Ulldemolins. Al final de l’es-
pectacle es farà una xerrada 
amb els actors.

Des que es va presentar per 
primer cop el 2004 a l’Off-
Broadway, Dubte ha estat 
representada en centenars 
de teatres d’arreu del món 
en diverses adaptacions i ha 
guanyat premis tan impor-
tants com el Pulitzer o el pre-
mi Tony de teatre, fins que 
el 2008 es va portar a la gran 
pantalla, i va ser candidata a 
nombrosos Oscars. L’adapta-
ció més popular d’aquest text 
ha estat la cinematogràfica 
amb Meryl Streep, Philip 
Seymour, Amy Adams i Vio-
la Davis com a personatges 
principals.

La història de Dubte passa 
al col·legi catòlic de Sant 
Nicolau, al bronx de Nova 
York, dirigit per la germa-
na Aloysius amb disciplina 
molt fèrria. Els canvis també 
arriben al col·legi amb les 
idees renovadores del pare 
Flynn i amb l’admissió de 
Donald Miller, el primer 
estudiant negre. En aquest 
context, la germana James 
escampa dubtes sobre les 
intencions del pare Flynn 
amb el petit Miller, i la ger-
mana Aloysius inicia una 
croada personal per saber la 
veritat.

Joan Garriga 
participa en una 
cançó solidària  
de Muyayo Rif
La Garriga

El cantant i líder del grup 
garriguenc La Troba Kung-
fú, Joan Garriga, ha col-
laborat en la cançó solidària 
Res no ens atura, de Muyayo 
Rif. Es tracta d’una iniciativa 
solidària amb l’Associació de 
Persones amb Discapacitat 
de l’Hospitalet de Llobregat, 
en què també hi han par-
ticipat Rubén Sierra (La 
Pegatina) i els nois i noies 
de l’associació Acordis. Els 
beneficis de les descàrregues 
aniran destinats a finançar 
activitats de l’associació. Per 
a les donacions, només cal 
anar a la web resnoensatura.
bandcamp.com.

Els premis Goya i Gaudí tenen aquest any 
una àmplia representació vallesana entre els 
nominats. El compositor de Cardedeu Àlex 
Martínez opta a un Goya i un Gaudí, mentre 

que l’actor de Mollet Josep Maria Pou opta 
a un altre Goya, i el director de Granollers 
Miguel Puertas és un dels finalistes dels pre-
mis Gaudí.

Àlex Martínez, Josep M. Pou i Miquel Puertas han estat nominats a diferents premis

Vallesans als Goya i als Gaudí
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L’actor de Mollet Josep Maria Pou
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El director de Granollers Miguel Puertas

Granollers / Cardedeu

Teresa Terradas

El compositor Àlex Martínez, 
de Cardedeu, és un dels nomi-
nats als Premis Goya 2013 per 
la millor música original de 
la pel·lícula d’animació Les 
aventures de Tadeu Jones. El 
músic vallesà va compondre 
part de la banda sonora de la 
pel·lícula, a partir d’un encàr-
rec del compositor principal, 
Zacarías Martínez de la Riva. 
La música que van compon-
dre conjuntament també aspi-
ra a un dels Premis Gaudí, al 
costat de la música original 
de Blancanieves (Alfonso de 
Vilallonga), Jordi Dauder, 
la revolució pendent (Lluís 
Llach), i Orson West (Marc 
Vaillo).

Martínez recorda que 
compondre la música de Les 
aventures de Tadeu Jones va 
comportar força mesos de 
feina, ja que representen 
molts minuts de música. “En 
ser una pel·lícula d’animació 
hi ha molta més feina que 
en una pel·lícula de les que 
en diríem ‘normals’. A més, 
el director ens va tombar 
algunes composicions i vam 
haver de fer noves versions”. 
La banda sonora es va gravar 
a Bratislava, excepte la músi-
ca dels títols de crèdit, que es 
van gravar amb una banda de 
jazz a l’estudi Saudades de 
Canovelles. El compositor de 
Cardedeu ja ha treballat mol-
tes vegades amb Martínez de 
la Riva, amb qui va coincidir 
a Berkeley. “En les últimes 
pel·lícules en què ha treba-
llat sempre m’ha cridat per-
què col·labori amb ell”.

També està nominat als 
Goya Josep Maria Pou. L’ac-
tor de Mollet aspira al Goya  
a la millor interpretació mas-
culina de repartiment pel 
seu paper a la pel·lícula Blan-
canieves, dirigida per Pablo 
Berger, i que està nominada a 
18 premis en total. Pou, actu-
al director del Teatre Goya 
de Barcelona i La Latina 
de Madrid, competirà amb 
Julián Villagrán, Antonio de 
la Torre i Ewan McGregor. 

D’altra banda, també aspira 
al Goya als millors efectes 
especials la pel·lícula Lo 
imposible, que va tenir la 
intervenció del realitzador 
Lluís Castells, de la Garriga. 
Els nominats per a aquest 
premi, però, són Pau Costa 
i Félix Bergés, de l’empresa 
madrilenya El Ranchito. 

Castells, a través de l’estudi 
Fasman, va fer de suport a 
aquesta empresa. Castells va 
guanyar un Goya pels efectes 
d’Eva, l’any passat.

‘ATRAPATS’, DE PUERTAS, 
AL GAUDÍ

D’altra banda, el telefilm 
Atrapats, del granollerí 
Miguel Puertas, ha obtingut 
una de les nominacions a la 
cinquena edició dels Premis 
Gaudí de l’Acadèmia del 
Cinema en Català, concreta-
ment la de millor pel·lícula 
per a televisió. La nominació 
ha estat rebuda amb mol-
ta satisfacció i il·lusió per 
Puertas, que ja havia estat 
nominat en la primera i sego-
na edició dels premis, però 
com a productor. “Estic molt 
content perquè Atrapats ha 
estat el primer treball que 
feia com a director. I que la 
mateixa gent de la professió 
et reconegui la teva feina està 
molt bé, és molt gratificant”, 
comenta Miguel Puertas. 

Per al director granollerí, el 
fet d’estar nominat ja és un 
premi per a ell. “Passi el que 
passi jo ja he guanyat”, afir-
ma. El veredicte es farà públic 
al llarg d’un gala el diumenge 
3 de febrer. Atrapats compe-
teix amb Germanes, de Carol 
López; Mar de plàstic, de 
Sílvia Munt, i Tornarem, de 
Felip Solé. “Estic molt con-
tent de competir amb aquests 
muntatges”, reconeix el 
director, que remarca el gra-
nollerisme de la seva produc-

ció. Dels 20 dies de rodatge, 
recorda, 17 van estar gravant 
a Roca Umbert, i tres dies als 
exteriors, concretament al 
refugi de Can Sínia, al Museu 
i a diversos carrers del centre 
de la ciutat i a espais com el 
passeig Fluvial.  També va 
haver-hi presència granolle-
rina en l’equip tècnic de la 
pel·lícula, i entre els figu-
rants. Dos dels participants a 
la pel·lícula van ser els actors 
locals Francesc Pagès i Olga 
Pey, que actuen al costat dels 
protagonistes, Juli Fàbregas i 
Assumpta Serna.

Atrapats és un thriller 
protagonitzat pel subins-
pector de policia Pol, que en 
menys de 12 hores haurà de 
resoldre l’assassinat de la 
filla d’un prestigiós comis-

sari. Durant la investigació 
es trobarà al mig d’una gran 
espiral de conspiracions i 
interessos creats al voltant 
de la difunta. La pel·lícula 
va ser escrita per Jordi Díaz i 
Enric Carrión, i produïda per 
Yakima Films, Televisió de 
Catalunya i Granollers Audi-
ovisual. La pel·lícula es va 
presentar el juny del 2011 a 
Roca Umbert de Granollers, 
un dels seus escenaris, dins 
l’Off Mac. La pel·lícula tam-
bé va estar seleccionada per 
al Festival Internacional 
de Cinema de Catalunya 
(FICAT), competint al costat 
d’altres films com Any de 
Gràcia, de Ventura Pons, i 
es va passar per TV3. “Estic 
molt content de funciona la 
pel·lícula”, admet Puertas.

El compositor de Cardedeu Àlex Martínez


