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Xavier Baró, millor disc
folk 2014 segons la crítica
❘ LLEIDA ❘ El nou treball discogràfic del cantautor d’Almacelles Xavier Baró, Allau d’estrelles solitàries, que va presentar el passat setembre a la
botiga de discos Grans Records de Lleida, ha estat elegit com el millor àlbum de
folk en català de l’any passat
per la crítica de la revista musical Enderrock. Es tracta

d’un EP amb sis cançons de
crítica social, temes que expliquen històries de persones
reals i sobre la impotència
que viuen davant del poder
econòmic i polític, va explicar l’artista.Txarango, Joana
Serrat, La Iaia, David Mengual i Senior i el Cor Brutal
van ser altres dels distingits
per la crítica.

COM 360º

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va inaugurar el primer dia del 2015 l’exposició ’1 Dia 1 Foto’.

L’Arts Santa Mònica obre el
2015 amb accent lleidatà
Jordi V. Pou i Txema Martínez participen en ‘1 Dia 1 Foto’
❘ BARCELONA ❘ El centre d’art contemporani Arts Santa Mònica
de la Generalitat a Barcelona
va obrir l’any 2015 dijous passat amb la inauguració d’un singular projecte de fotografia i literatura en què participen els
lleidatans JordiV. Pou i Txema
Martínez. Com va avançar SEGRE el passat novembre, l’exposició 1 Dia 1 Foto reuneix
31 fotoperiodistes de mitjans
de comunicació catalans i professionals freelance, que cada
dia de l’any passat van captar
un moment de la vida quotidiana a Catalunya. En el cas del
fotògraf lleidatà, tenia assignat
cada mes el dia 29 per captar
la seua particular imatge documental de la jornada, encara
que si l’ocasió ho requeria es
va alterar l’ordre. El sometent
d’Alcarràs, la celebració del doble campionat mundial de mo-

tociclisme dels germans Màrquez, la Lan Party de Tàrrega
o L’abans Lleida són algunes
de les dotze imatges plasmades per la càmera del fotògraf
lleidatà que formen part
d’aquesta exposició que pot visitar-se fins al 12 d’abril.
Les fotos estan agrupades
per mesos com un calendari i
cada mes comença amb un text
literari d’autors reconeguts, ja
sigui del món de la literatura o
el periodisme, com Eduardo
Mendoza, Albert Sánchez Piñol o Jordi Évole; a més del fi-

TESTIMONI GRÀFIC

El projecte ’1 Dia 1 Foto’
representa una mirada
sobre el dia a dia de la vida
social catalana el 2014

lòsof de Cervera Josep Ramoneda i del poeta lleidatà Txema Martínez, que firma un poema en prosa per al mes d’octubre.
Jordi Cotrina, Joan Guerrero, Susanna Sáez, Laura Guerrero, David Airob, Carles Ribas, Albert Masias, Cristina
Calderer,ToniAlbir, Julio Carbó, MiquelAnglarill, Josep Lago,Agustí Carbonell, Pere Puntí i Albert Bertran són alguns
dels 31 fotògrafs participants
en aquesta iniciativa.
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va inaugurar
l’exposició juntament amb representants de la comissió organitzadora, entre els quals Jordi V. Pou, valorant el “retrat
fresc i humà de la vida social
de Catalunya i els sentiments
de la gent” que representa
aquest projecte.

Espai de lleure i cultura juvenil a Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament deTorrefarrera va estrenar aquesta setmana el nou espai Cal Jove, un equipament per al lleure i la cultura dels joves d’aquesta localitat del Segrià.Aquest
nou centre polivalent situat al carrer Major té 200 metres
quadrats juntament amb la sala contigua d’exposicions Jaume Perelló.

El Festival de Cinema de Sitges, del 9 al 18 d’octubre
❘ SITGES ❘ El 48 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de
Catalunya, a Sitges, tindrà lloc del 9 al 18 d’octubre, va anunciar ahir l’organització a Twitter. Àngel Sala seguirà al capdavant del festival, càrrec que ocupa des del 2001.

La taquilla es recupera després de 4 anys de caigudes
❘ MADRID ❘ Després de quatre anys consecutius de caiguda, l’afluència al cine a Espanya es va recuperar el 2014, ja que el
nombre d’espectadors, 87 milions, va pujar un 14%, mentre
que la recaptació, 522 milions d’euros, va créixer un 3% (al
reduir-se el preu mitjà de les entrades). Les dos pel·lícules
més taquilleres de l’any van ser espanyoles: Ocho apellidos vascos, amb 56 milions d’euros, i El Niño, amb 16.

