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Dues cançons originals en la vuitena edició del disc de ‘La marató’, tot un
“fenomen extraordinari” que aquest any podria arribar al milió de còpies venudes

Banda sonora solidària
Redacció

Llista de les cançons

SANT JOAN DESPÍ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Des de fa vuit anys, la banda sonora del Nadal és el
disc de La marató. Els responsables del projecte van
presentar ahir les novetats del CD d’aquest any,
un total de divuit cançons,
dues de les quals són originals: Obre els ulls, en què
Els Catarres canten amb
1.551 nens, sincronitzats
per Marc Parrot, i Som
guerrers, del raper Porta.
De la llista, destaca la collaboració per primer cop
de Joan Manuel Serrat,
que versiona en català No
me compares, que interpreta Alejandro Sanz.
Glaucs i Menaix a Truà interpreten Mai caminaràs
sol, que ha estat escollida
com a cançó de tota la
campanya. El director del
disc de La marató, Àngel
Lacalle, va assenyalar que
“s’han casat gèneres” com
ara Miguel Bosé cantant
amb l’Orfeó Català i Big
Mama fent-ho amb la Cobla Sant Jordi. El director
de TV3, Eugeni Sallent, va
qualificar el disc de “fenomen extraordinari”, ja que
aquest any es podria arribar al milió de còpies venu-

Glaucs & Menaix a
Truà
b Mai caminaràs sol.
(Christine Johnson - You’ll
never walk alone)

Tomàs de los Santos
b Vull amor. (George Harrison - Give me love)

Porta.
b Som guerrers.

Txarango
b Som persones. (The Killers - Human)

Els Catarres

Alejandro Sanz

Lídia Pujol.

b No m’equiparis

b País petit, de Lluís Llach

La Casa Azul

Loquillo

b Compta els dies als estels (The Alan Parsons Project - Day are numbers)

b Acontenta’m.

Miguel Bosé / Virgínia Martínez / Orfeó
Català
Foto de grup dels cantants i responsables del disc i el llibre de ‘La marató de TV3’ ■ TV3

El disc de ‘La
marató’ es podrà
comprar el
pròxim 2 de
desembre amb
El Punt Avui

des. Maika Makovski i Anna Roig i l’Ombra de Ton
Chien havien gravat dues
cançons de Rolling Stones
i Louis Armstrong, respectivament, tots dos del segell Emi, però no s’hi han
inclòs perquè se n’han denegat les llicències.
En el llibre d’aquest any
s’apleguen un conjunt de
textos i il·lustracions que

tenen com a fil conductor
la idea de solidaritat. Hi ha
textos de Salvador Espriu,
Francesc Torralba, Albert
Om, Andreu Buenafuente, Blanca Busquets, Josep
Maria Fonalleras, Sebastià Alzamora, Maria Barbal, Toni Batllori i Salvador Macip. El llibre es pot
comprar des de dilluns al
preu únic de deu euros. ■

b Obre els ulls.

Amaia Montero
b Riu de lluna. (Audrey
Hepburn - Moon river)

Ocumé

b Tornarem. (Lax’n’Busto)

b Ets viu. (Des’ree - Life)

Big Mama / Cobla
Sant Jordi

Amelie

b Canviar el món (Eric
Clapton - Change the world)

b No vull perdre’m res de
tu (Aerosmith - I don’t want
to miss a thing)

Roger Margarit

Joan Colomo

b Desitjo. (America - I need
you).

Miquel Poveda.
b Gràcies a la vida. (Violeta
Parra - Gracias a la vida)

b Sólo se vive una vez
(Azúcar Moreno)

Always Drinking
Marching Band.
b Sintonia de ‘La marató’.
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ARQUITECTURA

ENSENYAMENT

CINEMA

Sense sou i faena per haver
ocupat un plató de RTVV

Una tele japonesa
grava reportatges
d’edificis catalans

Insten a introduir mitjans
audiovisuals a les aules

Antena 3 signa
acords amb les
principals ‘majors’

La direcció de RTVV ha sancionat un total de 48 treballadors per l’ocupació del plató
d’informatius durant una
emissió en directe el 16 de juliol passat per protestar contra l’ERO de l’ens públic, amb
una suspensió de sou i faena
d’entre un i dos mesos. La direcció argumenta que “van

La televisió japonesa TBSBS
està elaborant un cicle de reportatges sobre immobles
destacats de l’Estat espanyol.
Hi apareixeran la torre de Can
Barbey de la Garriga (Vallès
Oriental), el Palau Güell de
Barcelona i el castell de Santa
Florentina de Canet de Mar
(Maresme). ■ REDACCIÓ

Experts internacionals recomanen que s’introdueixin elements interactius i mitjans
audiovisuals –com ara televisió, cinema, internet i videojocs– a les aules com a nous
instruments per al procés
educatiu. Aquesta és una de
les conclusions del debat fet
ahir en el XVI Fòrum Mundial

El grup Antena 3 ha arribat a
acords amb les principals majors (Disney, Warner, Sony,
Universal, Paramount i Metro
Goldwyn Mayer) i estrenarà
en obert films com ara Skyfall,
El hobbit, Thor, La boda de mi
mejor amiga, Las aventuras
de Tintín i Harry Potter y las
reliquias. ■ REDACCIÓ

interceptar el senyal d’un servei públic” i que es tracta
d’una falta molt greu. El comitè d’empresa afirma que les
sancions són “una mostra
d’assetjament laboral i persecució sindical”. Per a hui s’ha
convocat un consell d’administració per posar en marxa
l’ERO. ■ T. RODRÍGUEZ

de la Televisió Infantil, organitzat a Barcelona per l’Observatori Europeu de Televisió
Infantil. Un altre tema va ser
la transformació de la televisió. “Televisió i qualitat ja no
són una contradicció”, va afirmar Eva Pujadas, professora
de comunicació audiovisual
de la UPF. ■ REDACCIÓ

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

