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Curts. El reportatge ‘Semilla en la selva’ obté el primer premi del guardó GlobaL’H de cooperació

‘Mataphone’ guanya el
9è Festival MetropoL’His
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Grupo Amantes

La ciudad despide
a Manuel Rodríguez,
músico y cantante
El fundador del grupo Amantes de
Andalucía y más tarde de Amantes
falleció a los 58 años. Manuel Rodrí
guez estuvo muy vinculado a las en
tidades andaluzas de la ciudad. Fue
pregonero de la Fiesta Mayor de Pu
billa Cases y también de la Semana
Santa de la Cofradía 15+1. El 10 de
octubre recibió un homenaje por su
aportación al hermanamiento entre
las culturas andaluza y catalana. y

Iniciatives

Recerca de diners
per a la Fundació
Alba Pérez

Foto de família d’organitzadors i guardonats en la gala de lliurament de premis del Festival MetropoL’His als Cines Filmax Granvia

A

mb Mataphone, Héc
tor García es va endur
el primer premi de curts
fets en 48 hores de la
novena edició del Festival Metro
poL’His. El segon premi va ser per
a Pol González i Confidents, que
també es va endur el premi del pú
blic. Love of Lesbian va triar el clip
d’Iban Granero del Río sobre la
seva cançó Belice, i Pepe Rubio,
amb Semilla en la selva, i Damián
Dionisio, amb La mirada perdida,
van aconseguir el primer i segon
premi, respectivament del nou Fes
tival GlobaL’H, que s’ha incorporat
al MetropoL’His.
Mataphone és el curt que millor
ha integrat les tres premisses del
concurs que l’organització dóna
a conèixer 48 hores abans: el riu
Llobregat, la frase “sóc suficient i

Prop de 60 curts,
videoclips i
reportatges han
participat en aquesta
edició del certamen
infinita” i unes dents amb xocolata.
El treball d’Héctor García també
ha destacat per la qualitat tècnica
del muntatge i la singularitat de la
història: un nen passeja per la vora
del Llobregat menjant un pot de
crema de xocolata i una ganàpia l’hi
pren de forma violenta. El noi rep
una trucada que li ofereix una nova
aplicació per disparar amb els dits,
la qual cosa li permetrà recuperar la
crema de xocolata.
Confidents, de Pol González, va

aconseguir el segon premi del jurat
però el públic, que va omplir una de
les sales dels Cines Filmax Granvia,
el va triar com el millor curt. Explica
la història d’un home i una dona
que per equivocació es troben en
un banc i que acaben explicant-se
els seus sentiments i anant a sopar
junts.
El premi d’interpretació se’l va
enduu Martí Romaní representant
un príncep a Nieves Piesnes, una
història surrealista en la qual un
príncep que viatja en un carro de
supermercat impulsat per un rem
ha de superar tres proves per tra
vessar un riu i arribar junt a la seva
estimada. En l’apartat de video
clips, Love of Lesbian van escollir
el muntatge d’Iban Granero sobre
el tema Belice.
El MetropoL’His, que organitza

l’entitat JIS (Joves per la Igualtat i la
Solidaritat) ha incorporat enguany
el Festival GlobaL’H, un guardó
internacional de cooperació pel
desenvolupament que vol sensibilit
zar sobre els dret humans, la cultura
de la pau, la convivència i la cohesió
social. El primer premi en aquesta
categoria el va guanyar Semilla en
la selva, de Pepe Rubio, que denun
cia el perill que pateix l’Amazones
per la contaminació i la deforesta
ció. El segon fou per a La mirada
perdida, de Damián Dionisio, sobre
els nens robats durant la dictadura
de Videla a l’Argentina.
En aquesta novena edició han
participat 13 curts, sis videoclips i
40 reportatges per al GlobaL’H. y
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Més info: http://metropolhis.cat

L’associació Velo-Club i Galileo
Films estan fent activitats destina
des a recollir fons destinats a be
ques per fer investigació sobre el
sarcoma d’Ewing, la malaltia que va
acabar amb la vida de la petita Alba
Pérez. Amb una marxa ciclista i ara
amb una iniciativa de crowfunding a
través de les xarxes socials s’estan
recollint fons destinats a rodar una
pel·lícula sobre la vida de la nena. y

Òbit

Mor Francesc
Marcé, fundador
del Museu de L’H
L’escriptor, poeta i músic amateur
ha mort als 92 anys. Marcé ha estat
una figura clau en la divulgació de
la història de L’Hospitalet. Va col·la
borar en la fundació del Museu l’any
1972 i va editar el butlletí d’infor
mació municipal durant més de vint
anys, entre 1950 i 1970. També va
escriure diverses lletres per a can
çons i sardanes. y

