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CULTURES 

El Festival Zoom d’Igualada en-
cara amb optimisme la tretzena
edició del certamen gràcies a la re-
cuperació econòmica. Així ho
constatava ahir el seu director,
Jordi Comellas: «després de molts
anys de caiguda i de tocar fons el
2013 a causa de la disminució de
les aportacions públiques i la pèr-
dua del nostre principal patroci-
nador –Unnim–, de mica en mica
ens anem recuperant». De fet, en
els últims dos anys el pressupost
del festival ha augmentat el 25 % (el
10 % respecte a l’any passat) i en-
guany suma poc més de 80.000 eu-
ros, una xifra que, segons Come-

llas, «encara és lluny dels nivells
anteriors a la crisi».

El Festival Internacional de Fic-
ció per a Televisió, que portarà a la
capital de l’Anoia del 25 al 29 de
novembre estrenes de telefilms,
projeccions inèdites de sèries de
televisió, documentals i diverses
masterclass, consolida la presència
internacional després que en l'e-
dició passada s’admetessin a com-
petició films d'arreu del món (fins
aleshores era d’àmbit europeu). De
fet,enguany s’han incrementat el
15 % les inscripcions, i el certamen
ha rebut un total de 60 telefilms de
Rússia, Austràlia, Taiwan, Brasil,
Perú, Holanda i Alemanya. 

De les set pel·lícules que com-
petiran a la Secció Oficial (vegeu
Regió7 del 28 d’octubre), dues són
produccions de TVC i una de TVE,
i la resta són telefilms vinguts
d’Holanda, Àustria-Alemanya,
França i Austràlia. Pel que fa a les
produccions catalanes i espanyo-
les, es tracta de La Xirgu, de Sílvia
Quer; Habitaciones cerradas, de
Lluís Maria Güell, amb la banda
sonora del manresà Francesc Ge-
ner; i Res no tornarà a ser com
abans, de Carol López. A més a
més del film que inaugurarà el fes-
tival però que no forma part de l'e-
dició competitiva, Fassman, l’in-
creïble home radar, d’Oristrell. 
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El Zoom incrementa el 10 %
el pressupost del festival
El certamen igualadí encara amb optimisme la tretzena edició després

de tocar fons, ara fa dos anys Enguany disposa d’uns 80.000 euros



Anna Cervera, directora executiva del Zoom; Jordi Comellas, director del
Zoom; Pere Camps, regidor de Cultura; i Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu

M.MARTÍ/ACN

Ramon Gener (Òpera en Texans i This is Opera) i la jove actriu catala-
na Alba Ribas seran dos dels noms premiats d’enguany. Gener rebrà

el Premi d'Honor, i Ribas, el Premi Auguri Sita Murt. Així mateix, a banda
dels guardons habituals, el Zoom incorpora el premi a la Millor Interpreta-
ció. Per segon any consecutiu el Zoom es trasllada a Barcelona per fer una
aposta per les websèries i el talent més jove. Organitzat conjuntament
amb Serializados.com, s'ha programat una tarda de projeccions d'una se-
lecció dels projectes més interessants de la ficció televisiva emergent.
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Premis a Ramon Gener i Alba Ribas

SOMRIURES I LLÁGRIMES
De Richard Rodgers. Direcció: Juli

Rodríguez i Maria Torras. � DIES:  15 de
novembre. Teatre Kursaal de Manresa.

’adaptació del mític mu-
sical de Rodgers i Ham-
merstein Somriures i llà-

grimes passava diumenge per l’es-
cenari del teatre Kursaal de Man-
resa, amb una molt bona afluèn-
cia de públic i una emotiva col·la-
boració de casa: la Coral Infantil
Escodines. Basada en la història
real de la família cantaire Von
Trapp, s’inicia quan una jove no-
vícia, Maria, arriba a casa del ca-
pità Von Trapp per ser la institutriu
dels seus set fills. El muntatge,
però, no va acabar de complir
moltes de les expectatives inicials.

L’adaptació feta de l’original per te-
nir una durada més curta hauria
estat encertada... si el desenvolu-
pament no hagués estat precipitat.
I és que el referent cinematogràfic
o escènic (també vist a Manresa
l’any passat) és massa popular
per obviar certes escenes i pas-
satges, que ja formen part de l’i-
maginari col·lectiu. Un apartat
tècnic fluix (amb problemes de so-
norització) i una aposta escènica
poc lluïda (la col·locació de la pe-
tita orquestra esdevenia del tot
trencadora), així com els anacro-
nismes, van pesar massa en un tre-
ball al qual sembla que li falta ro-
datge.

I  entre el repartiment, que aca-
ba lluitant contra totes aquestes
mancances escèniques, desataca
un Dani Claramunt que, malgrat
la brevetat del personatge, sap
moure’s en l’adversitat. I evident-
ment, ressaltar, per l’honestedat de
la feina, la Coral Infantil Escodines,
que va saber posar color i rialles a
un treball que, sense pretensions,
es va endur la complicitat i els
aplaudiments dels assistents.
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UNA FLUIXA ADAPTACIÓ

Assumpta Pérez

MUSICAL CRÍTICA

El fotògraf berguedà David Barra és un dels 25 finalistes dels Premis
Lux 2015 (or, plata i bronze) que s’atorgaran avui en una cerimònia a l’Au-
ditori Axa de Barcelona (av. Diagonal, 547). En aquesta vint-i-tresena
edició dels Premis de Fotografia Professional s’hi han presentat 208 fo-
tògrafs de l’estat, i 650 obres que inclouen un total de 1.677 fotografies.
Els Lux estan estructurats en 11 categories: publicitat, moda i bellesa,
bodegó, industrial, arquitectura i interiorisme, retrat, reportatge do-
cumental, paisatge i natura, projecte personal, reportatge social i júnior.
Barra, que participa amb dues obres en la categoria de bodegó, ja ha gua-
nyat dos Premis Lux de plata: en la categoria de bodegó i alimentació
el 2009, i en bodegó i producte el 2010. Les obres dels guanyadors es po-
dran veure en exposicions a Barcelona, Bilbao, Granada i Langreo.
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El fotògraf berguedà David Barra torna a
ser finalista dels Lux, que s’atorguen avui
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