
Una ficció dramàtica que s’en-
dinsa en una realitat ben real i ac-
tual. La pel·lícula francesa Le
temps des égarés, que gira entorn
el drama dels refugiats des de l’òp-
tica de França, és la guanyadora
del premi a millor pel·lícula de la
16a edició del Festival Zoom 2018.
Així es va anunciar ahir a la gala
d’entrega i lliurament de premis
del certamen, que es va celebrar
al Teatre Municipal l’Ateneu
d’Igualada, amb la presència de
moltes cares conegudes del món
del cinema i la televisió. 

El telefilm francès, dirigit per
Virginie Sauver, va ser el gran
triomfador de la nit: també es va
endur el premi a la millor inter-
pretació, per a l’actriu protagonis-
ta, Claudia Tagbo, i el premi del ju-
rat vell també en la categoria de
millor pel·lícula. Le temps des éga-
rés il·lustra la complexitat amb
què es troben les persones que fu-
gen de determinats països per tro-
bar asil, així com les controvèrsies
reals i actuals derivades de les lleis
d’asil i immigració franceses.

Durant la gala, en la qual van
assistir la consellera de Cultura,
Laura Borràs, i el president de la
Diputació i alcalde d’Igualada,
Marc Castells, també es van anun-
ciar la resta de guardons del
Zoom, amb un total de 16 premis.
El premi a millor direcció se’l va
endur Attila Szász, director del
film hongarès Örök tél (Eternal
winter) –ambientada l’any 1944

durant la invasió d’Hongria per
part dels soldats soviètics–, men-
tre que el millor guió va ser per a
l’alemanya Alles Isy, una història
escrita i dirigida per Max Eipp i
Mark Monheim que explica el cas
d’una violació entre adolescents.

El film La dona del segle, dirigit
per Sílvia Quer, va ser reconegut
amb el premi DO Catalunya a la
millor pel·lícula catalana, i també
va rebre el guardó de millor pel·lí-
cula del jurat jove. Entre els guar-
donats d’honor hi va haver la pe-
riodista i presentadora Mercedes

Milà, la cadena cultural europea
ARTE i la sèrie de TVE Cuéntame
cómo pasó, amb l’actriu Irene Vi-
sedo com a representant. D’altra
banda, l’actriu catalana Candela
Serrat es va endur el premi Auguri
Sita Murt, dedicat a les joves pro-
meses en el món de la interpreta-
ció.

L’equip de Polònia, amb l’actor
Queco Novell al capdavant, va re-
collir un dels premis Zoom de for-
mats de teleivisó, novetat d’en-
guany: en aquest cas, el programa
de sàtira política de TV3 va ser

guardonat amb el premi a millor
format consolidat.

El Zoom Festival va néixer a
Igualada l’any 2003 com a apara-
dor de les pel·lícules realitzades
per a la televisió, un gènere poc
valorat a principi dels anys 2000.
El salt qualitatiu de les sèries i les
minisèries i el fort augment d’es-
pectadors, sobretot a causa de la
influència de la producció ameri-
cana, ha revaloritzat aquest gène-
re, fins al punt que ha arribat fins
al nivell de la bona cinematogra-
fia. 
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El Festival Zoom premia un film sobre refugiats
La pel·lícula francesa «Le temps des égarés» va aconseguir ahir el guardó a la millor pel·lícula en el certamen d’Igualada

FESTIVAL ZOOM 

Equip del «Polònia», amb Queco Novell al capdavant, que va aconseguir un dels premis en la gala d’ahir
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PALMARÈS
Millor pel·lícula. Le temps
des égarés (França, 2017)
Millor direcció. Attila Szász
per Örök tél (Eternal Winter)
(Hongria, 2017)
Millor guió.Alles Isy (Ale-
manya, 2017). 
Millor intèrpret. Claudia
Tagbo per Le temps des éga-
rés.
Menció especial. Candela
Serrat i Nao Albet, per Cançó
per a tu.
Premis d’honor. Mercedes
Milà i la cadena pública cultu-
ral i europea ARTE. 
Premi Tu ets la tele. Cuén-
tame cómo pasó, de TVE.
Premi Auguri Sita Murt.
Candela Serrat. 
Premi DO Catalunya a la
millor producció catalana.
La dona del segle (Espanya,
2018) 
Premis de Formats de TV.
La Resistencia (Movistar+), Po-
lònia (TV3) i Laura Rosel. 
Premi Showcase de Pilots
de Ficció.Yo no soy esa i La
Libertaria.
Premi del Jurat jove a la
millor pel·lícula. La dona del
segle,de Sílvia Quer.

Fa quatre anys ja van trepitjar
l’escenari de la Sala Gran. Diven-
dres, Los Vivancos tornaven a
Manresa amb un nou espectacle
i amb les entrades esgotades. A
Nacidos para bailar aquests ba-
llarins, músics i acròbates, avalats
per una trajectòria de més d’una
dècada, demostren el seu virtuo-
sisme al llarg de gairebé dues ho-
res de funció. Un ritme trepidant
i un vestuari acurat. Els sis ger-
mans Vivancos, que defineixen el
seu estil com Extreme Flamenco
Fusión, van aparèixer entre el pú-
blic. Amb una posada en escena

rockera i versions de temes clàs-
sics amb un aire flamenc, passen
del claqué a les arts marcials, amb
una sincronització perfecta. El
muntatge té una pinzellada futu-
rista i tampoc hi falta un toc d’hu-
mor. L’energia que desprenen va
in crescendo, fins acabar talone-
jant de cap per avall, amb el tors
descobert per al deliri d’un sector
del públic, que va acabar dem-
peus. Abans d’acomiadar-se, un
apunt a la seva vessant solidaria,
fent ressò del projecte «Zapateado
solidario», destinat a ajudar la in-
fància i amb el qual ja han recaptat
40.000 euros.

MARTA PICH MANRESA

Los Vivancos fan pujar la
temperatura del Kursaal
amb un espectacle vibrant

MARTA PICH

L’humor també és present a l’espectacle «Nacidos para bailar» dels virtuosos germans Vivancos

UN FESTIVAL DE PEL·LÍCULAUn film francès sobre la realitat dels refugiats va aconseguir ahir el premi en la categoria de millor pel·lícula en el
Festival Zoom d’Igualada. En la gala que va clausurar el certamen també es va premiar l’incombustible «Polònia», entre altres programes


