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El Cineclub de l’AC projecta l’òpera prima de Neus Ballús, aquest divendres i diumenge

‘La Plaga’, nominada als European 
Film Awards, arriba a Granollers
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Neus Ballús, la segona a l’esquerra, amb alguns dels protagonistes en la presentació a Mollet

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La plaga, l’òpera prima de 
la realitzadora Neus Ballús, 
de Mollet del Vallès, arriba 
aquest cap de setmana a 
Granollers després d’haver 
estat nominada en la catego-
ria European Discovery dels 
European Film Awards. La 
nominació és un nou reco-
neixement a la premiada tra-
jectòria d’aquets film, que es 
mou entre el documental i la 
ficció, rodat a Gallecs i amb 
personatges reals. Fins al 
moment, els dos únics direc-
tors espanyols que han gua-
nyat aquest premi són Pedro 
Almodóvar, amb Mujeres al 
borde de un ataque de nervi-
os, i Achero Mañas amb El 
Bola. 

El premi es concedeix 
anualment a l’òpera prima 
més prometedora de l’any. 
El guanyador es decidirà per 
votació dels 2.900 membres 
de l’Acadèmia del Cine Euro-
peu i es farà públic el 7 de 
desembre en la cerimònia 
d’entrega, que se celebrarà a 
Berlín. El comitè que va esco-
llir els nominats era format 
pels membres de l’Acadèmia 
Heena Danielsson (Suècia), 
László Kantor (Hongria), 
Pierre-Henri Deleau 
(França) i Jacob Neiiendam 
(Dinamarca), i per tres mem-
bres de la Federació Inter-
nacional de Crítics de Cine, 
Alin Tasciyan (Turquia), 
Andrei Plakhov (Rússia) i 
Marco Spagnoli (Itàlia).

A Granollers, les pro-
jeccions, organitzades pel 
Cineclub de l’Associació 

Cultural, es faran aquest 
divendres a les 7 de la tarda 
i a les 10 del vespre, i diu-
menge a les 7 de la tarda al 

Centre Cultural. Divendres 
hi serà present la cap de 
producció Judit Quintana, 
l’ajudant de direcció Maria 

La Nau B1 de 
Granollers acull el 
festival Fusiònica

Granollers

EL 9 NOU

Fusiònica, una de les cites 
de referència del calendari 
musical independent del 
país, ha arribat a la sala Nau 
B1 de Granollers en la seva 
dissetena edició. Aquest 
dijous al vespre va comen-
çar la programació amb els 
concerts d’Afraid to Speak 
in Public i Autodestrucció, i 
continuarà divendres i dis-
sabte al vespre amb noves 
propostes musicals. Diven-
dres a partir de 2/4 d’11 
del vespre serà el torn de 
L’Hereu Escampa, Exxasens, 
Murnau B i Yahi, mentre que 
dissabte actuaran Estricalla, 
Salvaje Montoya, Una Bèstia 
Incontrolable, Assac! i Zombi 
Pujol.

Paral·lelament al Festival, 
L’Arcada Koncerts i Brubaker 
han organitzat la primera Fira 
Discogràfica Independent i 
No Comercial, amb l’objectiu 
de reunir discogràfiques, dis-
tribuïdores, promotores, sales 
de concerts i botigues musi-
cals perquè exposin, venguin 
o regalin els seus productes 
a tots els assistents. La fira, 
amb entrada gratuïta, es 
farà dissabte coincidint amb 
el darrer dia de concerts de 
Fusiònica 15.0. 

L’humor de Carlos 
Latre arriba al 
Teatre Auditori de 
Granollers
Granollers

L’imitador i humorista Car-
los Latre arriba aquest diven-
dres al Teatre Auditori de 
Granollers amb Yes, we Spain 
is different, un espectacle 
viu i en constant actualitza-
ció, que repassa l’actualitat 
i els seus protagonistes. És 
una visió surrealista del que 
passa al panorama nacional. 
Latre, sol damunt l’escenari i 
amb l’única ajuda de la músi-
ca, les projeccions i els efec-
tes especials, es transforma 
en més de cent personatges 
en una hora i mitja mitjan-
çant gestos i una capacitat 
innata per imitar desenes de 
veus a tota velocitat.

Pànic Teatre, al Centre 
Cultural de Vilanova
Vilanova del Vallès

La companyia local Pànic 
Teatre actua dissabte a l’Au-
ditori del Centre Cultural de 
Vilanova amb un espectacle 
que proposa un recorregut pel 
món de la sensualitat a través 
d’autors anònims i recone-
guts de la literatura catalana i 
universal més eròtica.

Una trajectòria impecable
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Des que es va estrenar al 
febrer a la Berlinale, la pel-
lícula de Ballús ha dibuixat 
una trajectòria impecable 
que l’ha portat a festivals 
de tot al món i a aconseguir 
prestigiosos premis i nomi-
nacions. L’estiu passat, La 
Plaga va ser escollida millor 
pel·lícula al Motovun Film 
Festival, a Croàcia. El guió, 
de Ballús i el també pro-

ductor de la pel·lícula Pau 
Subirós, va guanyar el premi 
al Millor Guió al Festival de 
Cinema Espanyol de Tolosa. 
La pel·lícula també està 
nominada al prestigiós Lux 
Prize, atorgat pel Parlament 
Europeu a les pel·lícules d’es-
pecial rellevància social. 

La pel·lícula també s’ha 
pogut veure a festivals de 
Buenos Aires, Londres, 
Copenhaguen, Viena, Bombai, 
Cali, Màlaga, San Sebastià, 
Valladolid, Tudela o Albacete.

Alcàzar i un dels protago-
nistes, Iurie Timbur. Ballús, 
que fa tres setmanes també 
la va presentar a Mollet, no 
podrà ser a les sessions de 
Granollers però sí que parti-
ciparà el 5 de novembre en 
un taller sobre la pel·lícula 
presentat per Julio Lamaña.

Coincidint amb la nomina-
ció, La Plaga, que es va estre-
nar comercialment a l’Estat 
espanyol el 6 de setembre, 
torna a partir d’aquest 
divendres a la cartellera 
amb sessions a Barcelona i 
Madrid.

La pel·lícula explica la 
història de cinc personatges 
que viuen a la perifèria de 
Barcelona, les històries dels 
quals convergeixen per efec-
te d’una plaga que afecta la 
collita de l’agricultor.

Granollers

EL 9 NOU

Carlus Padrissa va ser el 
protagonista del Tercer 
Sopar Faraònic, celebrat a 
l’Anònims de Granollers amb 
una trentena de persones. 
La tertúlia va estar amenit-
zada amb projeccions de 
fragments de diferents mun-
tatges de La Fura dels Baus. 
Padrissa va relacionar el hap-
pening  de Dalí a Granollers 
amb la fundació de La Fura 
dels Baus. “Jo sóc fan d’en 
JIM des del 74. Recordo 
que quan tenia 13 anys vaig 
escoltar a Ràdio Nacional 
una entrevista que feia 

Luis del Olmo al JIM i vaig 
experimentar una mena d’il-
luminació. Va ser quan vaig 
decidir dedicar-me al món de 
la faràndula. Si no, potser ara 
seria manobre o oficinista i, 
per descomptat, no existiria 
La Fura dels Baus”, va expli-
car. També va afegir que Dalí 
i JIM van obrir un camí que 
ningú havia obert a Espanya 
fins aleshores. “Veig el JIM, 
el gran Faraó, com un cava-
ller del grial amb els seus 
amics, defensant la cultura 
viva amb un posicionament 
surrealista davant la vida”.

El proper sopar serà el 14 
de desembre amb el director 
de cinema Albert Serra.
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JIM amb Carlus Padrissa durant el Sopar Faraònic

Padrissa recorda el ‘happening’ 
de Dalí al Sopar Faraònic


