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VÍDEO L'emocionant actuació
sorpresa d'Eminem als Oscars amb
«Lose Yourself»
L'Acadèmia havia mantingut en secret l'actuació del raper, que ha estat ovacionat
dempeus pel públic present a Los Àngeles
La música i les actuacions teatrals han estat protagonistes en la 92a edició dels Oscars. Eminem
cantant un dels temes que el va fer una estrella internacional gràcies a la pel·lícula 8 millas: Lose
Yourself. Ovació a peu dret de la platea del Dolby Theatre per a Eminem, una icona de tota una
generació.

Si, mi infancia volvió por unos minutos #Eminem
(https://twitter.com/hashtag/Eminem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Oscars
(https://twitter.com/hashtag/Oscars?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/UbVDtau8l1
(https://t.co/UbVDtau8l1)
? Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) February 10, 2020
(https://twitter.com/Estigarribiapy_/status/1226712398100385792?ref_src=twsrc%5Etfw)
Janelle Morae obria la cerimònia amb un gran repertori de cançons originals per aquesta edició,
representant també les dones i afroamericans que no han estat nominats per l'Acadèmia. La
barcelonina Gisela ha format part dels Oscars gràcies a ser una de les veus de Disney a l'estat
espanyol, cantant les versions espanyoles de Frozen. Ha format part del cor d'artistes d'arreu del
món que han interpretat Into the Unknown.
L'actuació prevista era la d'Elton John, un dels productors de la pel·lícula Rocketman, on s'explica
la història de la seva vida. Taron Egerton és l'actor que interpreta el cantant i pianista, també en
el tema I'm gonna love me again, un dels nominats a Millor Cançó. Al final qui se l'ha endut ha estat
el mateix Elton John, que ha rebut una forta ovació. El cantant britànic es retirarà després de fer una
última gira mundial.

Un clip con las mejores canciones del cine y de repente #EMINEM
(https://twitter.com/hashtag/EMINEM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Revivilo, dale play,
cantalo, compartilo. #Oscars
(https://twitter.com/hashtag/Oscars?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/gTnGKUeLZI (https://t.co/gTnGKUeLZI)
? AP (@altapeli) February 10, 2020
(https://twitter.com/altapeli/status/1226704389575979008?ref_src=twsrc%5Etfw)

Tots els guanyadors dels Oscar 2020
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Millor pel·lícula
Green Book
Millor director
Bong Joon-ho per Parásitos
Millor actor
Joaquin Phoenix per Joker
Millor actriu
Renée Zellweger per Judy
Millor actor de repartiment
Brad Pitt per Érase una vez... en Hollywood
Millor actriu de repartiment
Laura Dern per Historia de un matrimonio
Millor guió original
Parásitos
Millor guió adaptat
Jojo Rabbit
Millor pel·lícula animada
Toy Story 4
Millor pel·lícula de parla no anglesa
Parásitos, de Bong Joon-ho
Millor fotografia
1917
Millor disseny de producció
Érase una vez... en Hollywood
Millor vestuari
Mujercitas
Millor muntatge
Le Mans 66'
Millors efectes especials
1917
Millor maquillatge i perruqueria
Bomshell
Millor muntatge de so
Le Mans 66'
Millor mescla de so
1917
Millor banda sonora
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Joker
Millor cançó
I'm Gonna Love Me Again, d'Elton John a Rocketman
Millor documental
American Factory
Millor curtmetratge documental
Learning to skateboard in a warzone
Millor curtmetratge de ficció
The Neighbors' Window
Millor curtmetratge animat
Hair Love
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