
LA MARATÓ
D’

ORGANITZA: COL·LABORA:

CELEBREM 10 ANYS ORGANITZANT

A FAVOR D’

A L’ÀREA D’ONCOLOGIA

DE L’HOSPITAL GENERAL DE VIC

OSONA S’IMPLICA I COL·LABORA,

TOTHOM HI GUANYA!

Dissabte 8 de novembre de 2014

de les 18 a les 22h

4 hores de programació especial

EL REPTE MÉS AMBICIÓS!

Necessitem 780.000 pel 
benestar dels malalts de la 
nostra comarca i dels seus 
familiars

“Tots junts aconseguirem l’àrea 

d’oncologia pel bé dels malalts de 

la comarca d’Osona. Gràcies a tots 

per tot”

Montserrat Freixer

Divendres, 26 de setembre de 2014

CULTURA 36 NOU9EL

La pel·lícula de Trueba on 

actua Francesc Colomer, 

camí cap als Oscars 2014

Francesc Colomer, en primer terme, amb la resta d’actors de la pel·lícula

Manlleu

EL 9 NOU

Vivir es fácil con los ojos cer-
rados, la pel·lícula del realit-
zador David Trueba que té 
entre els seus protagonistes 
l’actor manlleuenc Francesc  
Colomer, ha començar la 
cursa cap als Oscars del 2014, 
que s’entregaran el proper 
mes de febrer. El film ha 
estat seleccionat per l’Acadè-
mia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques d’Espa-
nya per competir en la cate-
goria de Millor Pel·lícula de 
Parla No Anglesa.

Els anys 60 són el marc en 
què es desenvolupa l’argu-
ment. Concretament l’any 
1966, quan John Lennon va 
ser a Almeria per rodar una 
pel·lícula, How I won the war. 
Un professor d’Albacete que 
ensenya anglès utilitzant les 
cançons dels Beatles (perso-
natge inspirat en la realitat i 
interpretat per Javier Cáma-

ra) se’n va a buscar Lennon 
per explicar-li què està fent. 
Pel camí trobarà un adoles-
cent (Francesc Colomer) que 
ha marxat de casa perquè 
no li deixen dur els cabells 
llargs com els Beatles, i una 
noia que fuig d’una residèn-
cia i vol tornar a casa. La pel-
lícula també compta, en un 
paper secundari, amb l’actor 
torellonenc Ramon Fontserè, 
que fa el paper d’un taverner 
que té el seu local a prop 
d’on Lennon fa el rodatge. 
Tots tres busquen el seu lloc 
en l’Espanya grisa dels anys 
60. El film es va estrenar ara 
fa un any, a la darrera edició 
del Festival de Cinema de 
Donòstia, i va obtenir sis 
premis Goya posteriorment. 
Aquesta és la segona vegada, 
després de Pa negre, en què 
Francesc Colomer participa 
en una pel·lícula que opta 
a l’Òscar. La decisió ara és 
en mans de l’Acadèmia de 
Hollywood. 

L’obra ‘El piset’ arriba a Vic, 
després de l’èxit de Manlleu
Vic

EL 9 NOU

El piset, l’obra que es va 
estrenar a Manlleu en la 
passada festa major, arriba 
aquest divendres a l’espai 
ETC de Vic. Joan Roura diri-
geix aquesta comèdia crea-
da juntament amb els tres 
actors que la interpreten: 
Xavier Boada, Jordi Arqués 
i Marta Parramon, amb els 
quals han constituït la com-
panyia Doctor Toquemetoda. 
El piset transcorre en un 
pis pastera on conviuen un 
immigrant africà, una jove 
actriu i un home que no 
accepta la seva condició sexu-
al. Roura la va definir com 
“una comèdia amb rerefons 

social, una mica més dramà-
tic”. La representació serà a 
les 10 del vespre. 

Dissabte també hi haurà 
teatre a l’ETC amb l’obra 
Sing song swing, un musical 
de la companyia Els Pira-
tes Teatre, sota la direcció 
d’Adrià Aubert. L’obra par-
teix de l’encàrrec a un jove 
grup de teatre de crear un 
musical inspirat en Cabaret 
de Bob Fosse. Mentre s’acos-
ta la data de l’estrena, aflo-
ren les tensions entre actors, 
dramaturga i la pianista, amb 
situacions absurdes. Sing 
song swing es va estrenar a 
Barcelona, al Círcol Maldà, 
el passat mes de gener. La 
representació és també a 2/4 
de 10 del vespre. 


