
El Zoom premia la pel·lícula txeca «Charité»
La catalana Sílvia Munt s’emporta el guardó a la millor direcció per l’adaptació de la novel·la «Vida privada»
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Platea Jove va celebrar el seu
quinzè aniversari amb un espec-
tacle de dansa urbana que va om-
plir la Sala Gran del Kursaal, que
va estar ple d’energia i també mar-
cat per les felicitats a aquest cicle
impulsat pel Galliner. L’espectacle
de celebració va ser Vibra, de la
companyia Brodas Bros&Brin-
candeira, que és la companyia
que amb un total de set actua-
cions ha tingut més presència en
aquest cicle. Abans de l’especta-
cle, però, va ser el moment de fer
memòria i es va projectar un ví-

deo de resum de la història
d’aquest cicle. Hi havia fotos dels
espectacles i dels més de 400
col·laboradors amb qui ha comp-
tat. I precisament va ser un dels
primers col·laboradors i impulsor
del cicle, Marc Borrós, qui va ex-
plicar la seva experiència des de
l’escenari. També van parlar altres
col·laboradors i el director del
Kursaal, Jordi Basomba. Per la
seva banda, la regidora de Cultu-
ra, Anna Crespo, també va felicitar
El Galliner per aquesta iniciativa.
Tot seguit es va fer una foto de fa-
mília amb tots els col·laboradors.

REDACCIÓ MANRESA

El cicle Platea Jove celebra
el seu quinzè aniversari
carregat amb molta energia

KURSAAL

La foto de família dels col·laboradors del cicle Platea Jove

El festival Zoom d’Igualada va
premiar ahir com a millor pel·lí-
cula del festival el film txec Chari-
té, mentre que la catalana Sílvia
Munt es va emportar el premi a la
millor direcció per la minisèrieVi-
da privada. 

Els guardons es van lliurar en
un acte que va tenir lloc anit a
l’Ateneu Igualadí i que també va
servir de cloenda a l’edició d’en-
guany del festival dedicat a la fic-
ció televisiva. Ahir, una de les pro-
jeccions amb més èxit va ser la
d’un dels capítols de Merlí, que, a
més, va tenir la presència d’actors
de la sèrie.

Charité, que es va emportar el
premi a la millor pel·lícula, és una
minisèrie de Sönke Wortmann
ambientada l’any 1888 i que narra
històries de pacients i treballadors
de Berlin Charité. Es tracta d’un
centre mèdic que, entre altres pa-
cients, acull Ida Lenze, una jove
mainadera amb apendicitis agu-
da, que se sotmet a una nova i pe-
rillosa operació, i també acull el
príncep Friedrich, que ha de fer
front a un possible càncer de la-
ringe. El film també ha guanyat el
premi del jurat jove a la millor
pel·lícula de la secció oficial.

Per la seva banda, la catalana
Sílvia Munt es va emportar el pre-
mi a la millor direcció per l’adpa-
tació a la petita pantalla de la sòr-
dida i implacava novel·la Vida pri-
vada, de Josep Maria de Segarra.
El premi a la millor intepretació
també va ser per a aquesta obra.

En aquest cas, el guardó va ser per
a l’actor Pablo Derqui.

El premi d’honor d’aquesta
edició ha estat per a Àngel Casas,
un dels rostres més coneguts de la
petita pantalla de casa nostra i que
ha estat protagonista de progra-
mes com Àngel Casas Show, Un
dia és un dia, Tal cual, Temps era
Temps i Senyores i Senyors, a més
de tenir dos Premis Ondas, 3 TP i
una Antena de Oro.

En aquesta ocasió, el reconei-

xement  al millor guió ha estat per
a un film italià, In arte Nino, de
Luca Manfredi, Elio Germano i
Dido Castelli. El film descriu el pe-
ríode més dur i significactiu de
Nino Manfredi, que és precisa-
ment el pare de Luca Manfredi. 

La producció catalana emesa
per TV3 Nit i Dia, es va emportar
el premi Serivisimó a la millor sè-
ria espanyola.

El veterà programa de Televisió
Espanyola Saber y Ganar, que ja

té més de 5.0000 emissions i és
presentat per Jordi Hurtado des
de fa més de 20 anys, es va endur
el premi Tu ets la Tele.

Bruna Cusí, per la seva banda,
va ser distingida amb el Premi Au-
guri de Sita Murt. Cusí ha estat co-
protagonista, recentment, del
filmEstiu 1993,però també ha tre-
ballat a la pel·lícula Incerta Glòria,
d’Agustí Villaronga, i en sèries
com Polseres Vermelles, Cites i El
cor de la ciutat, entre d’altres.

REDACCIÓ IGUALADA
ZOOM FESTIVAL

Actors de «Merlí» van ser ahir a la projecció d’un dels capítols de la sèrie a Igualada

PALMARÈS

Millor pel·lícula. Charité
(República Txeca, 2016)
Millor direcció. Sílvia Munt
per Vida privada.
Millor guió.Luca Manfredi,
Elio Germano i Dido Castelli
per In arte Nino (Itàlia, 2016). 
Millor intèrpret. Pablo
Derqui per Vida privada (Es-
panya, 2017).
Millor Servisimó. Nit i dia.
Premis d’honor. Àngel Ca-
sas. 
Premi Tu ets la tele. Saber
y Ganar.
Premi Auguri Sita Murt.
Bruna Cusí. 
Premi DO Catalunya a la
millor producció catalana.
La Llum d’Elna, de Sílvia Quer 
Premi del Jurat del IV
Showcase de Pilots de Fic-
ció. Berlineses,de Pedro Del-
tell, Paula Galimbert i Gonzalo
Piñán. 
Premi del Públic del IV
Showcase de Pilots de Fic-
ció.Clito, de Pol López. 
Premi del Jurat jove a la
millor pel·lícula. Charité,de
Sönke Wortmann. 
Premi de la secció Zoom
Jove. Les nenes bones.

EL FESTIVAL DE LES SÈRIES  Igualada va cloure ahir una nova edició del Festival Zoom, que enguany ha premiat com a millor pel·lícula el film
«Charité». Per la seva banda, Sílvia Munt va rebre la distinció per la minisèrie «Vida privada»


