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● La quarta entrega d’El
disc de ‘La marató’ es po-
drà adquirir demà amb El
Punt, al preu de 9 euros
més el cost del diari. L’àl-
bum consta de disset can-
çons gravades per a l’oca-
sió i té peculiaritats com
les de poder escoltar can-
tant per primer cop en ca-
talà a Estopa, Manolo Es-
cobar, Lolita, Arianna

Puello i Abdeljalil Kodsi.
El disc de ‘La marató’,

que el primer any va ven-
dre 60.000 còpies, el se-
gon 90.000 i, l’hivern pas-
sat, 128.000, reuneix en-
guany cançons prou cone-
gudes de la música popu-
lar internacional interpre-
tades en català per Josep
Thió amb Shuarma, Pasto-
ra, Manu Guix, La Carrau,
Lolita, Abús, Ivette Nadal,

Duquende, Estopa, Che-
noa, Sidonie amb Love of
Lesbian, Arianna Puello
amb Flavio Rodríguez,
Manolo Escobar, Tomeu
Penya, Abdeljalil Kodsi i
Llibert Fortuny. Al final,
els músics participants en
el projecte interpreten ple-
gats el tema central
d’aquest programa espe-
cial de TV3, centrat en-
guany en la lluita contra

les malalties mentals
greus: Ja surt el sol, versió
del Here comes the sun
dels Beatles.

El disc, amb totes les
lletres de les cançons en un
llibret així com també una
breu història de cadascuna
de les composicions, in-
clou un codi per descarre-
gar-se, des del web del
programa, el videojoc de
La marató.

«El disc de ‘La marató’» es posa
a la venda demà amb El Punt
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● Cuttlas és aquell vaquer
esquemàtic dibuixat per
Calpurnio des de fa dues
dècades. L’any passat, els
actors d’Acetato Teatro
van decidir traslladar les
aventures del personatge
de còmic a l’escena: do-
nar-li una tercera dimen-
sió. Es va estrenar al Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Terrassa (CAET) i ha ca-
valcat anàrquicament per
l’Estat i l’estranger. Des
de dijous, farà temporada
al Teatre del Raval de Bar-
celona, on estarà un mínim
de cinc setmanes. Aquest
Cuttlas és el nebot del Se-
nyor Cordills i, per primer
cop, viu una història d’a-
mor amb final feliç.

Cuttlas continua sent
aquell vaquer sense rostre
que ja ha pres consciència
que és un personatge de
ficció i que pot parlar amb

el seu creador. Ara ho fa
amb els manipuladors
d’objectes que s’han atre-
vit també a posar-li veu. És
una gosadia –reconeixen–,
perquè fins ara cada lector
se l’ha imaginat amb una
cantarella, que ara ells fi-
xaran. S’han inventat que
la seva veu és interior i així
eviten pervertir la imagi-
nació dels seguidors del
personatge, que també ha
estat estrella de televisió.

L’obra gaudeix de la
simplicitat, que pot atrapar
els més petits. Tot i això,
no obvia el discurs juganer
i transcendental de Cutt-
las. També la música és un
referent indispensable
d’aquest muntatge, ideat
per Sergio Pons i dirigit
per Lluís Graells. Josep
Maria Baldomà acompa-
nya al piano la majoria de
les escenes, i també s’hi
incorporen onomatopeies.

El Raval, escenari d’una
aventura d’amor de Cuttlas

convertit en marioneta
J.B. / Barcelona
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● El orfanato, la pel·lícula
de Juan Antonio Bayona,
és candidata a guanyar
quatre dels premis de l’A-
cadèmia Europea de Cine-
ma, que es lliuren avui a
Copenhaguen. El film és
un dels sis candidats al
guardó més important de
la nit, el de millor pel·lícu-
la europea del 2008. Els
seus rivals són la francesa
Entre les murs, de Laurent
Cantet; l’anglesa Happy
go Lucky, de Mike Leigh;
Waltz with Bashir (una co-
producció entre Israel,
França i Alemanya dirigi-
da per Ari Folman), i dos
films italians: Il Divo, de
Paolo Sottentino, i Go-
morra, de Matteo Garrone.

La gala tindrà un marcat to
italià, ja que els dos films
acaparen deu candidatures
i figuren entre els favorits,
però també danès, ja que
l’organització ha tingut un
gest cap al país amfitrió en
concedir el premi honorí-
fic a Lars von Trier, Sören
Kragh-Jacobsen, Kristian
Levring i Thomas Vinter-
berg, fundadors del movi-
ment Dogma el 1995.

A banda del guardó
principal, El orfanato tam-
bé podria endur-se el pre-
mi a la millor interpretació
femenina (el nom de Belén
Rueda sona amb certa for-
ça), a la millor fotografia i
a la millor música. A més,
també aspira, juntament
amb REC, de Jaume Bala-
gueró, al premi del públic.

«El orfanato» és candidat a
quatre premis de l’Acadèmia

Europea de Cinema
EL PUNT

Copenhaguen (Dinamarca)


