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El nou premi per al realitzador de la Garriga arriba pocs dies després de guanyar el Gaudí

Lluís Castells guanya el Goya als 
millors efectes especials per ‘Eva’
La Garriga

T.T.

El realitzador de la Garriga 
Lluís Castells, amb els efec·
tes especials digitals de la 
pel·lícula Eva, ha aconseguit 
el seu particular triplet. Des·
prés de guanyar un premi 
al Festival de Cinema Fan·
tàstic de Catalunya a Sitges, 
i un altre als Premis Gaudí 
de l’Acadèmia de Cinema 
Català, ara ha aconseguit un 
Goya. “No sabem si som els 
primers de guanyar aquest 
triplet en efectes especials, 
però sí que sabem que és un 
fet poc inusual”, ha explicat 
Castells a EL 9 NOU, que 
remarca que ell encapçala un 
equip de més persones. El 
Goya també el va rebre Artu·
ro Balseiro, com a responsa·
ble dels efectes físics.

Aquest és el segon Goya 
que ha rebut Castells, des·
prés que fa tres anys guanyés 
el premi als millors efectes 
especials per la pel·lícula 
El orfanato. “Em fa molta 
il·lusió, perquè generalment 
aquests premis tècnics els 
guanyen persones amb una 
carrera de molts més anys”, 
ha reconegut Castells, de 31 
anys.

Però amb aquests reco·

neixements, el realitzador 
considera que bàsicament es 
demostra que “es poden fer 
coses igual de bé o millor que 
les que es fan a fora. Es pot 
confiar en la feina de la gent 
d’aquí”. “El món dels efectes 
fa respecte, hi ha un cert 
desconeixement, i fins fa poc 
no s’hi apostava gaire. Amb 
pel·lícules com Eva volem 
que es vagi canviant aquesta 
tendència. Crec que la pel·

lícula ha marcat un abans i 
un després en el tema dels 
efectes especials”,  ha afir·
mat Castells. 

En aquests moments, a 
l’estudi Fassman, que el 
realitzador de la Garriga té 
a Barcelona juntament amb 
Xavier Garcia, han acabat 
de fer i supervisar la segona 
pel·lícula de Juan Antonio 
Bayona, The impossible, men·
tre estan rodant El cuerpo, 

de la mateixa productora que 
El orfanato i Los ojos de Julia, 
i amb Belén Rueda i José 
Coronado com a protagonis·
tes. “És una pel·lícula de sus·
pens amb tocs de terror, amb 
efectes especials”. També 
treballen en la pel·lícula Ani-
mals, de la mateixa produc·
tora d’Eva. A més, Castells 
treballa en uns audiovisuals 
per al pavelló d’Espanya de 
l’Expo de Corea.

Mag Edgard 
porta ‘Déjà vu’ a 
Sant Celoni

Sant Celoni

La programació de teatre, 
música i dansa a l’Ateneu de 
Sant Celoni presenta aquest 
dissabte a les 6 de la tarda 
l’espectacle de màgia Déjà 
vu, de la companyia Mag 
Edgard. La direcció va a càr·
rec de Jordi Duran i Josep 
Maria Lari, i els intèrprets 
són Edgard Mauri Pou i Sou·
leyman Bah. Déjà vu és un 
espectacle de gran bellesa i 
elegància que fa reviure els 
antics espectacles de pres·
tidigitació, quan els mags 
gaudien d’un estatus supe·
rior pel sol fet de fer creure 
al públic que la màgia eren 
poders i que tenien una ment 
prodigiosa.

Dàmaris Gelabert 
presenta ‘Personatges 
singulars’ a la Garriga

La Garriga

El Teatre Patronat de la Gar·
riga presentarà aquest diu·
menge al vespre el concert 
familiar Personatges singu-
lars, amb Dàmaris Gelabert. 
El muntatge, recomanat per 
a majors de cinc anys, està 
format per cançons originals 
interpretades per l’orquestra 
dels Personatges Singulars, 
que giren al voltant de la 
història i les biografies de 
Chaplin, Verne, Dalí, els 
Beatles, Mercè Rodoreda, 
Einstein o Gandhi.

Concert de jazz 
amb Albert Vila 
Trio a Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

Albert Vila Trio actuarà 
aquest divendres a 2/4 d’11 
del vespre al Centre Cívic La 
Fonteta de Sant Feliu en un 
acte organitzat per La Calde·
ra. Vila és un dels guitarris·
tes més destacats de la seva 
generació. A Sant Feliu toca·
rà amb el bateria Oriol Roca 
i el contrabaix Pere Loewe, 
amb un repertori d’estàn·
dards del jazz americà.

Charquito 
Mandarina presenta 
nou disc a Canovelles

Canovelles

Can Palots de Canovelles 
rebrà divendres a les 10 del 
vespre, el grup de música 
rumba·fusió Charquito Man·
darina, format per Álvaro 
Espinosa, Rafael Callado 
i Juan Luis Guerrero. El 
grup presentarà el nou disc, 
Nubes de Colorines, replet de 
moments íntims i alhora col·
lectius, que mostra la bona 
feina feta pel grup i la seva 
capacitat de cohesió musical.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La Coral Canigó, dirigida per 
Xavier Solà, actuarà aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
al Casino amb l’espectacle 
40 anys de cançons. L’actu·
ació s’emmarca en l’Espai 
A, Xarxa d’Arts Escèniques 

Amateurs de Catalunya. 40 
anys de cançons és un recull 
de temes amb un tastet de 
música d’autor català tradi·
cional i contemporània i, al 
mateix temps, una mostra 
de rellevants compositors 
europeus. També faran una 
selecció de temes de Britten 
i Elgars.

Lluís Castells, a la dreta, en el moment de recollir el premi juntament amb Arturo Balseiro

Òmnium Cultural del Vallès Oriental estrena junta 
amb Remei Picart com a presidenta

Granollers

Òmnium Cultural Granollers·Vallès Oriental ha estrenat nova 
junta després de l’assemblea anual de la comarca celebrada a la 
Casa de Cultura Sant Francesc. Així, Remei Picart, de Montseny, 
és la nova presidenta en substitució de Pere Martínez. La nova 
junta va presentar una proposta continuista i fidel al que és i 
el que representa Òmnium Cultural. Actualment, la delegació 
Granollers·Vallès Oriental aplega uns 1.200 socis. La resta de la 
junta està formada per Ramon Buscallà (vicepresident primer), 
Carles Segura (vicepresident segon), Ferran Catarineu (secreta·
ri), Pere Martínez (tresorer), i els vocals Maria Glòria Casanovas, 
Lluís Cabruja, Pere Batlle, Xavier Graugés, Sergi Bolea, German 
Cequier, Teresa de Blas, Enric Nosàs, Teresa Pons i Francesc Man·
cilla.

La Coral Canigó actua a Caldes 
amb ‘40 anys de cançons’

Concert del Cor Sarabanda 
amb arpa a la Garriga
La Garriga

EL 9 NOU

El Cor Sarabanda, dirigit per 
Mariona Castelar, actuarà 
aquest dissabte a 2/4 de 10 
del vespre a la capella del 
Santíssim de l’església de 
la Garriga dins el primer 
Festival de Música Clàssica 
Còclea. 

El cor, format per 21 dones 
de totes les edats i la majoria 
de la Garriga, estarà acom·

panyat de l’arpista Carme 
Ubach. Fins ara han fet 
concerts a molts indrets de 
Catalunya. L’estiu de l’any 
2010 van enregistrar el pri·
mer disc, Cançons de paper fi, 
un recull de cançons de Cas·
telar amb textos de poetes 
del país.

En el concert interpreta·
ran temes de A ceremony of 
Carols, de Britten, i Two eas-
tern pictures i Choral Hymns 
from de Rig Veda, de Holst.


