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Artistes com Ramon Calduch i
Regina dos Santos i el grup Swing
Latino van actuar a la festa de Cap
d’Any que l’antiga Tele va mun-
tar a la discoteca Kronos el de-
sembre del  per ser emesa la
nit del  de desembre i, així, ce-
lebrar l’arribada del  amb els
espectadors. «Fins i tot vam gra-
var les dotze campanades», re-
corda Salvador Barrera, un dels
fundadors de la cadena i respon-
sable d’aquella experiència.

D’aquella festa televisada ja en
fa més de trenta anys, però Barre-
ra va retrobar fa un any la cinta en
VHS i ara s’ha posat en contacte
amb aquest diari per oferir-se a
regalar una còpia a tothom qui
vulgui rememorar la retransmis-
sió. «Després de passar la gala per
la televisió, la cinta va quedar
oblidada, van anar passant els
anys i fa poc la vaig poder recupe-
rar», explica. Per aquest motiu,
qui tingui interès a adquirir-ne
una còpia pot escriure al correu
electrònic
barrera@gmail.com.

Quan va localitzar la cinta en
format VHS, Barrera va demanar
a Fotograia Vert que la digitalit-
zés per fer-la compatible amb els
sistemes de reproducció d’avui
en dia. «Revisant-la», comenta
Bar-rera, «vaig pensar que a la
gent que va participar a la festa
com a públic potser li faria gràcia
tenir-ne una còpia».

Al llarg d’aquelles poc més de
tres hores d’actuacions musicals,
van pujar a l’escenari de l’antiga
Kronos el duet Mata-hari, Swing
Latino, Ramon Calduch, els mags
Magic Kirman, Magic Valenti i
Marc Elius i Kira, el Ballet Español
amb Joan David i Lídia, el Ballet
de la Casa d’Andalusia, el Ballet
del Gimnàs Gimbe, Regina dos
Santos i l’artista d’striptease Lore-
na Bell. Un extens elenc de can-
tants, mags i ballarins que va
acompanyar l’audiència de Tele
en una de les nits més signiica-
des de l’any, concretament la del
traspàs del  al . 

REDACCIÓ MANRESA

Un fundador de
Tele7 ofereix
còpies de la gala
de Cap d’Any del
1987 a Kronos

 Després d’obtenir el Premi Xarxa Alcover, la companyia barcelonina La Pera
Llimonera va ser guardonada ahir amb el Premi al millor espectacle de La Mos-
tra d’Igualada per votació popular. Així, per primer cop un dels muntatges que
concorren a la fira de teatre infantil i juvenil s’emporta les dues mencions. La
peça reconeguda és Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol, que es va estre-
nar en el marc del certamen anoienc el dissabte 6 d’abril al teatre municipal
l’Ateneu d’Igualada. Adreçada a infants de 6 a 12 anys, Baobab crea una metà-
fora sobre la guerra i la migració a partir dels personatges d’un bolet i un es-
quirol. El premi va ser atorgat després de comptar els 926 vots emesos pels es-
pectadors durant La Mostra: La Pera Llimonera va tenir 95 adhesions, i va que-
dar davant de La petita Capmany, de Tanaka Teatre (63), i Planeta M.Art, del
clown manresà Marcel Gros (22). La recompensa del premi és la contractació
de l’espectacle: Baobab es veurà per la Festa Major d’Igualada.

La Pera Llimonera guanya el premi de
votació popular de La Mostra d’Igualada

LA MOSTRA

La pel·lícula  raons per fugir,di-
rigida pels manresans Esteve So-
ler, David Torras i Gerard Quinto,
es veurà avui per primer cop al
continent sud-americà, concreta-
ment a la ciutat brasilera de Porto
Alegre, en el marc del festival de
cinema fantàstic Fantaspoa. El
productor Martín Samper i el ma-
teix Quinto prendran part en una
taula rodona posterior a l’emissió
d’un ilm que es projectarà nova-
ment divendres.

«El Fantaspoa és el festival de
fantàstic més important de l’Amè-
rica Llatina», va indicar el realit-
zador manresà a Regió abans
d’agafar el vol cap a São Paulo, es-
cala prèvia a aterrar a Porto Ale-
gre. Després de l’estrena mundial
que va tenir lloc el mes de març
passat en el festival South by
Southwest, a la localitat texana
d’Austin (Estats Units),  raons per
fugires va poder veure per primer
cop a l’Estat espanyol en el Festi-
val de Màlaga i, a l’abril, va parti-
cipar en el Brussels International
Fantasy Fantastic,  Thriller and
Science Fiction Film Festival. Al
juny, el ilm prendrà part en el seu
cinquè festival, concretament el
Neuchâtel International Fantastic
Film Festival, en aquesta localitat
suïssa.

«Per participar en aquests fes-
tivals t’han de seleccionar», va

apuntar Quinto. Fins ara, la cinta
de factura manresana no ha acon-
seguit cap premi, però «tenim clar
que, malgrat que potser  raons
per fugir és una pel·lícula que po-
dríem classiicar, alhora, d’autor,
una comèdia i de gènere fantàstic,
la nostra idea és continuar fent un
recorregut pels certàmens de ci-
nema fantàstic».

El llargmetratge de  minuts
es projectarà a la Cinemateca Ca-
pitolio Petrobras de Porto Alegre,

en el marc d’un festival que pro-
jectarà  pel·lícules entre  el 
de maig i el  de juny. En la seva
quinzena edició, el certamen ofe-
reix al públic al voltant de  pro-
duccions cinematogràiques, re-
partides entre curtmetratges i
llargs. El Fantaspoa reuneix tam-
bé una seixantena de convidats
d’arreu del món, i fa homenatges
com el que es tributarà al llegen-
dari director nord-americà Roger
Corman, de  anys.

 raons per fugir enllaça set de
les històries que Esteve Soler va
escriure per a les obres de teatre
Contra el progrés, Contra la demo-
cràcia iContra l’amor. Una trilogia
escènica de la qual ja va sortir pri-
mer el curtmetratge Interior, famí-
lia, que ins i tot va concursar en
el reputat Festival de Canes del
. Talment com aquesta pro-
ducció, la pel·lícula està icant el
cap en alguns dels esdeveniments
cinematogràics més rellevants
del continent europeu i, ins i tot,
d’Amèrica.

L’extens repartiment inclou
grans noms de la interpretació ca-
talana i espanyola com Sergi Ló-
pez, Emma Suárez, Lola Dueñas,
Alex Brendemuhl, Alain Hernán-
dez i Francesc Orella. Les petites
històries que narra el ilm són àci-
des crítiques a la societat contem-
porània, a partir d’una mirada cò-
mica i incisiva, amb elements de
fantasia. En la trilogia escènica,
Soler va voler retratar la conques-
ta per part del capitalisme de con-
ceptes com el progrés, l’amor i la
democràcia, pervertits en el si
d’unes societats amenaçades.

TONI MATA I RIU MANRESA

El ilm manresà «7 raons per fugir»
s’estrena al continent sud-americà
La cinta d’Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras es projecta al festival de Porto Alegre (Brasil)

ARXIU/MARTA PICH

David Torras, Esteve Soler i Gerard Quinto, d’esquerra a dreta

El productor Martín Samper i
el mateix Quinto han viatjat
al Brasil per representar el
film en el festival Fantaspoa

ANYS

Cada dia més de 24.000 PERSONES

llegeixen les notícies a www.regio7.cat.

Líders en informació local a la Catalunya Central.
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