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Laura Viver, de
Torelló, premiada per
un curt d’animació
a Montpeller
Torelló/Montpeller
Albert Prat

El curtmetratge d’animació
L’Aviatrice, que compta amb
la participació de la torellonenca Laura Viver, es va
endur el segon premi del
jurat en el certamen que promou l’École Supérieure des
Métiers Artistiques (ESMA)
de Montpeller. La producció,
que a banda de Viver compta amb sis integrants més,
forma part del projecte final
dels estudis que la torellonenca ha cursat durant els
darrers tres anys al mateix
centre de formació de cinema d’animació.
El veredicte es va donar a
conèixer divendres passat al
cinema Gaumont de Montpeller, després d’una projecció
dels 14 films seleccionats.

En aquesta ocasió, el jurat
encarregat de decidir els
guanyadors estava format
per professionals de ressò
internacional com ara Bill
Kroyer, membre de l’acadèmia dels Oscars; Jason
Figliozzi, representant de la
productora Disney Feature
Animation, o Shelley Page,
de Dreamworks Animation,
entre altres.
“Aquest premi és un reconeixement a la culminació de
tres anys d’esforç”, celebra
Viver, ja que tot i que el premi no està dotat econòmicament garanteix la projecció
del film a festivals d’animació d’arreu del món. “El
simple fet de saber que grans
professionals del sector han
pogut veure el nostre treball
ja és una recompensa prou
gran”, comenta la torellonen-

La torellonenca Laura Viver, la segona per la dreta, amb l’equip del curtmetratge ‘L’Aviatrice’

ca, que afegeix que “no ha
estat gens fàcil, però l’experiència ha estat genial”.
L’Aviatrice és una pro-

ducció d’animació en tres
dimensions de curta durada
ambientada a la dècada dels
anys cinquanta i que dóna

vida a Jacqueline Auriol, una
pilot francesa que està a punt
de passar a la història juntament amb el seu avió.
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Impulsors de la mostra de cinema amb l’alcalde i regidors, dissabte passat

El Borgonyà dels anys 50 als
70, en format cinematogràfic
Projecten les imatges que va enregistrar el
doctor Aranda a la mostra de cinema etnogràfic
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Borgonyà
G.R.

Unes 80 persones van veure
dissabte al teatre de Borgonyà un documental de 20
minuts enregistrat originalment pel que havia estat
el metge de la colònia des
de la dècada dels 50 fins als
70, el doctor Joan Aranda.
Era la primera projecció de
la Mostra Internacional de
Cinema Etnogràfic que es
farà a diferents municipis.
L’alcalde de Sant Vicenç, Èric
Sibina, va lligar la projecció
amb la restauració de l’antiga casa del metge que s’està
fent actualment. A més, Pere

Casas, del Museu del Ter, va
marcar el context de l’època
en què es van enregistrar
les imatges i l’antropòleg
Jaume Amargant va explicar
especificitats de la troballa
del document audiovisual.
La pel·lícula és un agregat de
diferents bobines de 8mm
que es van digitalitzar i editar i que mostren la comunió de 1954, la processió
de Corpus de 1962 i els dos
mateixos actes de l’any 1964.
Gran part de les imatges eren
en color, i segons Amargant
“sorprèn la nitidesa” amb
què s’han conservat. Entre el
públic hi havia persones que
apareixien a les imatges.
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Divendres, 16 de setembre de 2016
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