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Quim
Masferrer,
Roger Coma i
Mònica Lòpez,
premis Ondas

‘CurtÀneu’, la
primera mostra de
curtmetratges de
les Valls d’Àneu
Lleida
REDACCIÓ
Les Valls d’Àneu acolliran aquest
pròxim cap de setmana el CurtÀneu, la seva primera mostra
de curtmetratges. Entre el divendres 11 i el diumenge 13 de
novembre, es projectaran 7 sessions de cinema (esportiva, familiar, golfa...) en diferents espais
de la Vall com l’Ecomuseu de les
Valls d’Àneu o l’auditori de l’equipament Món Natura Pirineus,
entre altres. La mostra compta
amb el suport dels ajuntaments

de les Valls d’Àneu: Espot, Esterri
d’Àneu, l’Alt Àneu i la Guingueta
d’Àneu, municipis on es projectaran els curtmetratges.
L’objectiu és dinamitzar la producció audiovisual local i mostrar cinema de qualitat en format
de curtmetratge, de tot el món i
de tot tipus, ficció, animació, documental, natura, esportiu, experimental i també rural i produït
per gent del territori. Va adreçat
principalment a la gent que viu
tot l’any a la vall però també al visitant que hi va a gaudir d’aquest
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entorn tan espectacular.
Des de l’organització es vol fomentar el cinema des de l’escola
i l’institut d’Esterri, que participen activament en aquest projecte. Els alumnes de 4t d’ESO tenen com assignatura la creació
d’un curt durant aquest curs que

presentaran en la segona edició
de la mostra.
Entre els curts que es projectaran, n’hi ha de premiats i de directors de rellevància, com David
Victori. En aquests, participa gent
del territori, com Lluís Figuls, Toni
Año, Oriol Riart i Txalmet. El Cur-

Els guardonats de la 63a edició
dels Premis Ondas van assistir
a la tradicional recepció que
l’Ajuntament de Barcelona ofereix com a prèvia a la gala d’entrega dels guardons, al Gran
Teatre del Liceu. Un any més,
els jardins del Palauet Albéniz
van acollir els premiats, els mitjans, i representants institucionals. Hores abans de recollir el premi, els catalans Quim
Masferrer, Roger Coma i Mònica López van valorar davant
els periodistes com entomen
aquest prestigiós guardó del
món de la comunicació.

EL DIUMENGE AMB LA MAÑANA
1308
DEL 18 AL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2012

www.xlsemanal.com

ROD
STEWART, EN
EXCLUSIVA
EL ARTISTA
NOS ABRE
SU ÁLBUM MÁS
PERSONAL

AMAR
EN LA INDIA
EL DRAMA DE
ENAMORARSE
DE ALGUIEN DE
OTRA CASTA

"MIS CHULERÍAS
HAN PASADO A
J
MEJOR
VIDA"

FOTO: Aj. Tàrrega / Imatge de l’actor en el monòleg satíric

Alberto San Juan porta a
Tàrrega un monòleg en què
ironitza sobre el capitalisme
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La Temporada Estable de Teatre 2016–2017 de Tàrrega prossegueix aquest dissabte 12 de
novembre amb Autorretrato
de un joven capitalista español, monòleg satíric a càrrec del
cèlebre actor Alberto San Juan.
Fundador, intèrpret i autor de la
reconeguda companyia escènica
Animalario, Alberto San Juan es
presenta en solitari amb un text
on mostra la seva àcida visió de
la societat actual. Les seves reflexions incideixen sobretot en
els estralls que causa el sistema
econòmic capitalista, expressant
un discurs de fort compromís
social. “Soy capitalista. Tengo
cuenta en un banco que especula con alimentos. Tengo la luz
contratada con una empresa
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El text mostra
l’àcida visió de
l’actor sobre la
societat actual
que roba a sus clientes porque su
objetivo es el máximo beneficio”,
diu el mateix actor a la presentació de la peça. L’actor va guanyar
el Premi Goya al millor actor pel
seu paper a la pel·lícula Bajo las
estrellas. També ha figurat en el
repartiment de pel·lícules tan taquilleres com El otro lado de la
cama o Airbag.
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