
«La nominació de 7 raons per
fugir a millor pel·lícula és la més
global de totes. És la compensació
a tot l’equip». El dramaturg i di-
rector manresà Esteve Soler va se-
guir ahir la lectura dels nominats
al 12ns Premis Gaudí des de  l’Au-
ditori de la Pedrera. I reconeix que
«no ens ho esperàvem. Hi havia
molta competència, grans adver-
saris, noms molt importants de la
nostra cinematografia que han
quedat fora». I 7 raons per fugir,
que dirigeixen els manresans Da-
vid Torras, Gerard Quinto i el ma-
teix Soler –autor també del
guió–, s’ha colat en el quartet al
premi gros de la nit: la millor
pel·lícula, que competirà amb Els
dies que vindran, de Carlos Mar-
ques-Marcet; El viatge de la Mar-
ta, de Neus Ballús, i La innocèn-
cia, de Lucía Alemany.

L’àcida comèdia, que posa en
primer terme set històries d’hu-
mor negre d’una societat disfun-
cional, té un dels principals focus

d’interès en un repartiment ex-
tens, farcit de primeres espases. I,
entre totes aquestes, l’actriu Aina
Clotet, nominada per la seva in-
terpretació en el film manresà a
millor actriu secundària. Clotet i
Eduard Fernández són els únics
intèrprets d’aquesta edició  doble-
ment nominats: com a protago-
nistes per La filla d’algú i La hija
de un ladrón, respectivament, i
també com a secundaris; Fernán-
dez per Mientras dure la guerra.
Per a Soler, la doble nominació
«diu molt d’Aina Clotet, és una ac-
triu molt estimada, una gran pro-
fessional en tots els àmbits del ci-
nema, direcció, guió, interpreta-
ció... i una gran representant de
l’elenc de 7 raons per fugir». 

Així mateix, el tercer guardó al
qual aspira el film de Soler, Quinto
i Torras, millor direcció de pro-
ducció, per a Aritz Cirbián i Albert
Molins, premia ja d’entrada, expli-
ca Soler, «l’existència del film. És
una categoria  que sovint guardo-
na pel·lícules molt complicades

de fer que acaben tirant enda-
vant». I 7 raons per  fugir, un petit
«miracle», com definien el seus
creadors, amb un contingut
«transgressor i contracorrent», re-
marcava ahir Soler, «ha costat
molts esforços econòmics i perso-
nals. Ens hi hem deixat l’ànima en
un moment de gran dificultat per
al sector audiovisual català, tot i
els grans títols que arriben a la
pantalla», alguns dels quals són,
des d’ahir, els seus adversaris. El
veredicte se sabrà en la gala de
lliurament dels Gaudí, que es farà
el 19 de gener a l’Auditori Fòrum
de Barcelona. Ells, diu Soler, «som
molts conscients del context com-
petitiu en el qual ens movem».

La hija de un ladrón, amb 13
nominacions, Els dies que vin-
dran, amb 10, i La innocència,
amb 7, són les pel·lícules més no-
minades d’enguany en uns Gaudí
que recullen, per primer cop en la
seva 12a edició, unes nomina-
cions paritàries: quaranta dones i
quaranta homes.
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«La nominació de ‘7 raons
per fugir’ a millor pel·lícula és
la compensació a tot l’equip»
El film dels manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras aspira a
dos guardons més als Gaudí: millor actriu secundària i direcció de producció
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David Torras, Esteve Soler i Gerard Quinto en el brindis per la preestrena del film a Manresa, el març
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LES NOMINACIONS
Millor pel·lícula: 7 raons per fu-
gir, Els dies que vindran, El viatge de
la Marta, La innocència.
Millor pel·lícula en llengua no
catalana: El hoyo, La hija de un la-
drón, Liberté, Ojos negros.
Millor direcció: Belén Funes (La
hija de un ladrón), Carlos Marques-
Marquet (Els dies que vindran), Lu-
cía Alemany (La innocència), Neus
Ballús (El viatge de la Marta)
Millor guió:Belén Funes i Marçal
Cebrián (La hija de un ladrón), Car-
los Marques-Marcet, Clara Roquet i
Coral Cruz (Els dies que vindran); Lu-
cía Alemany i Laia Soler (La inno-
cència), David Desola i Pedro Rivero
(El hoyo).
Millor protagonista femenina.
Aina Clotet (La filla d’algú), Carmen
Arrufat (La innocència), Greta Fer-
nández (La hija de un ladrón), María
Rodríguez (Els dies que vindran)
Millor protagonista masculí.
David Verdaguer (Els dies que vin-
dran), Eduard Fernández (La hija de
un ladrón), Karra Elejalde (Mientras
dure la guerra);Sergi López (El viat-
ge de la Marta).
Millor direcció de producció: Aritz
Cirbián i Albert Molins (7 raons per
fugir), Marta Ramírez (La hija de un
ladrón), Oriol Maymó (Quien a hie-
rro mata), Sergi Moreno, Tono Fol-
guera i Mayca Sanz (Els dies que vin-
dran).
Millor actriu secundària: Aina
Clotet (7 raons per fugir), Julieta
Serrano (Dolor y gloria), Laia Marull
(La innocència), Nora Navas (Dolor y
gloria)
Millor actor secudari: Àlex
Brendemühl (Madre), Àlex Monner
(La hija de un ladrón), Eduard Fer-
nández (Mientras dure la guerra),
Enric Auquer (Quien a hierro mata)
Millor muntatge: Ana Pfaff, Car-
los Marques-Marcet i Oscar de Gis-
pert (Els dies que vindran), Bernat
Aragonés AMMAC (La hija de un la-
drón), Juliana Montañés (La inno-
cencia), Teresa Font (Dolor y gloria)
Millor fotografia: Àlex García
(Els dies que vindran), Gris Jordana
(La vida sense la Sara Amat), Mauro
Herce (Lo que arde), Neus Ollé AEC
(La hija de un ladrón)
Millor direcció artística: Ana
Pons-Formosa (Els dies que vin-

dran), Laia Colet (Paradise Hills),
Marta Bazaco (La hija de un ladrón),
Sylvia Steinbrecht (Elisa y Marcela).
Millor música original: Maika
Makovski (Quien a hierro mata), Pau
Vallvé (La vida sense la Sara Amat),
Raül̈ Fernández Refree (Ojos ne-
gros), Sofía Oriana (Elisa y Marcela).
Millor vestuari: Desirée Guirao
(La hija de un ladrón), Mercè Palo-
ma (Elisa y Marcela), Rosa Tharrats
(Liberté), Vinyet Escobar (Quien a
hierro mata)
Millor so: Amanda Villavieja i Al-
bert Manera (El viatge de la Marta),
Diego Casares, Borja Barrera, Jona-
than Darch i Dani Zacarias (Els dies
que vindran), Sergio Bürmann i
Marc Orts (Dolor y gloria), Sergio
Rueda, Enrique G. Bermejo i Carlos
Jiménez (La hija de un ladrón).
Millor vestuari: Desirée Guirao
(La hija de un ladrón), Mercè Palo-
ma (Elisa y Marcela), Rosa Tharrats
(Liberté), Vinyet Escobar (Quien a
hierro mata)
Millors efectes visuals: Bernat
Aragonés (Nacido Rey), Esther Ba-
llesteros i Àlex Villagrasa (Paradise
Hills), Mario Campoy, Irene Río i Iña-
ki Madariaga (El hoyo), Montse Ribé,
Óscar Abades, Eduardo Díaz i Inma
Nadela (Dolor y gloria)
Millor maquillatge i perruque-
ria: Armande Monteiro i Antoine
Mancini (Liberté), Elisa Alonso (La
hija de un ladrón), Montse Sanfeliu i
Paco Rodríguez Frías (Elisa y Marce-
la), Natalia Montoya (La innocència).
Millor pel·lícula documental:
City for sale (Laura Aĺvarez), El cuar-
to reino (Adán Aliaga i Àlex Lora),
Idrissa (Xapo Ortega i Xavier Arti-
gas), Peret, yo soy la rumba (Paloma
Zapata). 
Millor pel·lícula europea: La
vorita (Yorgos Lanthimos), Lazzaro
Feliz (Alice Rohrwacher), Lo que
arde (Oliver Laxe), Retrato de una
mujer en llamas (Céline Sciamma)
Millor curtmetratge: Después
también (Carla Simón), La higuera
(Mikel Mas), Suc de síndria (Irene
Moray), Tahrib (Gerard Vidal)
Millor pel·lícula per a televisió:
Cançó per a tu (Oriol Ferrer), L’enig-
ma Verdaguer (Lluís Maria Güell), La
catedral del Mar (Jordi Frades), La
dona del segle (Sílvia Quer).

L’actriu igualadina Noël Olivé,
el festival GiraCirc de Collsuspina
i el festival Cantilafont del Lluça-
nès estan nominats als premis Zir-
kolika de circ, que es lliuraran el
dimecres 18 de desembre al Circ
Històric Raluy, a Barcelona. La
gala la presentarà Tortell Poltrona
i inclourà un espectacle de circ
inèdit i que no es tornarà a repetir.
Els guardons han rebut mig cen-

tenar de propostes de 47 compa-
nyies, la xifra més alta de la histò-
ria dels premis, que es van instau-
rar el 2010, i després del primer fil-
tre han estat nominats 25 projec-
tes en les diferents categories.

Noël Olivé i la pallassa Pepa
Plana són les protagonistes de
l’espectacle Veus que no veus, que
es va estrenar al Teatre de l’Aurora
d’Igualada, s’ha pogut veure pos-
teriorment en diversos espais

d’arreu del país i, a partir del dia
18 d’aquest mes de desembre, tor-
narà a trepitjar la fusta de l’Esce-
nari Brossa de Barcelona. El mun-
tatge reivindica l’ofici de la dona
en el món del clown. Veus que no
veus ha obtingut dues nomina-
cions, en els apartats de millor es-
pectacle de circ de sala i millor es-
pectacle o entrada de pallassos.

D’altra banda, el Festival Gira-
Circ de Collsuspina i el Cantila-

font del Lluçanès són dos dels
quatre aspirants a endur-se el pre-
mi Zirkolika a la iniciativa per a la
projecció del circ. Després de cinc
anys, el festival moianès ja ha con-
solidat la seva proposta d’apropar
el circ al públic amb un programa
per a tots els públics. El Cantila-
font se celebra durant una sola
jornada, cada any en una pobla-
ció diferent del Lluçanès, i combi-
na la música amb el circ.
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La igualadina Noël Olivé i els festivals GiraCirc i
Cantilafont estan nominats als premis Zirkolika

IMATGE PROMOCIONAL

La igualadina Noël Olivé
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