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Vivir es fácil con los ojos cerrados,
El niño i 10.000 quilòmetres han es-
tat les tres produccions preselec-
cionades pels membres de l'Aca-
dèmia Espanyola del Cinema per
representar Espanya en la 87a edi-
ció dels Premis Oscar com a millor
pel·lícula de parla no anglesa. Les
pel·lícules de David Trueba, Daniel
Monzón i Carlos Marqués Marcet
han estat elegides pels acadèmics
d'entre les 89 produccions pre-
sentades aquest any i que com-
plien tots els requisits, segons va
explicar ahir el president de l’Aca-
dèmia, Enrique González Mac-
ho, que va expressar les seves pre-
ferències per La isla mínima, d'Al-
berto Rodríguez, pel·lícula que no
ha entrat en la terna. 

Atès que el sistema estableix
dues rondes, la pel·lícula selec-
cionada finalment s'anunciarà el
25 de setembre, d'entre les tres pre-
seleccionades.

Una cinta amable sobre un pro-
fessor que ensenya anglès als seus
alumnes per mitjà de les cançons
dels Beatles; un thriller d'acció si-
tuat a l'estret de Gibraltar amb el
rerefons del narcotràfic i una his-
tòria d'amor a distància han estat
les preferides pels acadèmics
aquest any.

Els productors de El niño, la
pel·lícula que està captivant al pú-

blic aquest estiu i que compta
també amb la producció del giro-
ní Edmon Roch, amb més d'un mi-
lió d'espectadors i una recaptació
de 7,5 milions d'euros, Ghislain
Barrois i Álvaro Agustín va explicar
que «tenen la sensació que els ha
tocat la loteria». «Que al suport del
públic se sumi ara el dels nostres

companys, és un enorme orgull»,
va dir Barrois.

La «sorpresa», com va reconèi-
xer el mateix productor de 10.000
quilòmetres, Tono Folguera, ha
estat la preselecció d'aquesta pe-
tita pel·lícula catalana, que va re-
bre cinc premis en l'últim festival
de cinema espanyol de Màlaga.

«Malgrat els pesars i de la situació
del cinema espanyol, ha estat un
any extraordinari. Hi havia cinc
pel·lícules lluitant per ser una de
les tres finalistes. 10.000 quilòme-
tres és la petita del grup», va dir.  «A
tots ens ha sorprès que no hi sigui
La isla mínima, una excel·lent
candidata», en opinió de Folgue-

ra, tot i que va considerar que «al-
tres també ho són».

Es dóna la casualitat que Fol-
guera va coincidir amb David
Trueba a la presentació de Balse-
ros, nominada als Oscar de 2004.
«Jo vaig als Oscar cada deu anys»,
va dir Trueba, que també va visi-
tar la catifa vermella amb Belle epo-
que, després de conèixer la prese-
lecció del seu últim film.

Trueba va comentar dels seus ri-
vals que 10.000 quilòmetres és
«una forma de fer les coses amb
pocs diners», mentre que El niño
«podria ser el contrari (...). En l’a-
partat artístic competeixes amb
zero euros i amb cent mil, però a
la taquilla no és així, el cinema es-
panyol quan té suports competeix
sense rubor».
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«El niño», «Vivir es fácil...» i «10.000 km»
inicien el camí cap als premis Oscar

L’Acadèmia de Cinema dedidirà el dia 25 quina de les tres serà la candidata espanyola als guardons de Hollywood

Tono Folguera, Edmon Roch, David Trueba, Álvaro Augustín i Ghislain Barrois, ahir a Madrid. 
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Presentació d’«El Niño» aquest
divendres als cinemes Ocine

El director i guionista Daniel
Monzón i el productor Edmon

Roch presentaran la pel·lícla El niño
aquest divendres al públic gironí.
Serà a les 10 de la nit als cinemes
Ocine de Girona, en una vetllada que
inclourà la projecció del film i un
col·loqui posterior. 



Certificat AQU pel grau d’arts
escèniques de la UdG i l’ERAM

El 15 de setembre es posa en
marxa el nou Grau en Arts Escè-
niques de l’ERAM, l’escola uni-
versitària adscrita a la UdG, que
acaba de rebre l’aprovació de l’A-
gència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
(AQU), que garanteix la qualitat de
l'educació superior. Aquest certi-
ficat valida el pla docent de l’E-

RAM, en compliment amb els di-
ferents estàndards europeus i ate-
nent l'interès social per una edu-
cació superior de qualitat.

El director del TNC, Xavier Al-
bertí, encarregat de dissenyar el Pla
d’Estudis d’aquest nou grau, tam-
bé ha estat l’escollit per inaugurar
el grau. Serà el  20 d'octubre a les
4 l'auditori de la Factoria Cultural
Coma Cros de Salt.
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Ribes de Freser ret homenatge a
Joan Triadú amb un monument

Ribes de Freser, vila natal de
Joan Triadú, va retre ahir home-
natge a l’escriptor, pedagog i acti-
vista cultural amb la inauguració
d’un monument que representa
un llibre de 2 metres d’alçada i fet
de ferro, que conté frases claus a la
vida de Triadú com «Llegir com
viure». L’obra, ubicada al passeig de
la Margarideta, és una proposta de
l’escultor de Pardines, Pep Hu-

bach, i és el reconeixement de Ri-
bes de Freser a Joan Triadú com a
símbol de la resistència cultural na-
cionalista i a la seva trajectòria
marcada per la lluita perseverant
en defensa de la identitat catalana
en un context polític i social difí-
cil. Triadú va ser un personatge
clau en l’àmbit cultural català i va
desenvolupar un model pedagò-
gic de referència, apostant per les
humanitats i el coneixement. 
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