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El pintor i escultor barceloní Ri-
card Vaccaro, vinculat a l'art d'a-
vantguarda català, va morir ahir als
70 anys, va informar la Fundació
Vila Casas, que aquests dies exhi-
beix al Museu Can Mario de Pala-
frugell una exposició de les seves
obres. Vaccaro, que es va formar a
l'Escola Massana de Barcelona al
període 1967-1971, és autor d'una
obra vinculada als llenguatges de
l'abstracció i el simbolisme.
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Mor als 70 anys el
pintor i escultor Vaccaro

ART

Els premis Auriga 2014-2015
Premi Musa d’Exposicions sobre el
Món Antic 2014-2015 ha estat en-
guany per a les exposicions El sexe
a l’època romana (Museu de Ba-
dalona) i Els Caps Tallats d’Ullas-
tret. Violència i ritual al món iber
(Museu d’Ullastret). Els premis
els concedeix anualment Auriga,
l’única revista en català dedicada
a la divulgació de la tradició clàs-
sica a Catalunya. 
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Premi Auriga a una
exposició d’Ullastret

PATRIMONI

Els semifinalistes de la vuitena
edició del concurs de música Des-
taca’t són: CampikiPugui, Teoria
del Qua, Black Crown, Festucs,
Sra. Karma, El Tingladu, Xakras,
Stillën, Hunting Rabbits, Blackout,
Vianda i Embolingats. La primera
de les semifinals tindrà lloc a Cal-
des de Malavella el proper 12 de
març. Les quatre semifinals del
concurs se celebraran entre els
mesos de març i juny.
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12 grups són finalistes
al concurs Destaca’t

MÚSICA

Dilluns vinent començarà a Bu-
dapest el rodatge de La Reina de
España, la pel·lícula amb la qual
Fernando Trueba torna a la co-
mèdia amb el repartiment original
de La niña de tus ojos, encapçalat
per Penélope Cruz i Antonio Re-
sines, trenta anys després.

L'elenc el completen Jorge Sanz,
Santiago Segura, Loles León, Rosa
Maria Sardà, Neus Asensi i Jesús
Bonilla, als quals se sumen Javier
Cámara, Chino Darín, Ana Belén
i els actors internacionals Mandy
Patinkin (Homeland), Clive Re-
vill (Avanti!) i Cary Elwes (La prin-

cesa promesa), va informar ahir
Universal Pictures.

La Reina de España versiona en
to de comèdia un rodatge d'a-
quells que van venir a gravar els
americans Espanya: Macarena
Granada (Penélope Cruz), és la
gran estrella americana d'origen
espanyol que retorna a la seva
terra per encarnar Isabel la Catò-
lica.

En assabentar-se d'això, Blas
Fontiveros (Antonio Resines), que
no havia tornat a Espanya des de
La niña de tus ojos 18 anys enrere,
decideix tornar i retrobar-se amb
alguns dels seus vells amics. 
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Trueba inicia amb Penélope
Cruz el rodatge de «La Reina
de España» a Budapest 

La Senyoreta Descalça (LSD), la
banda de Banyoles, tornarà aquesta
primavera amb el llançament del
seu segon disc Supersònic. 

Després de més d’un any d’inten-
sa creació musical, el nou llarga du-
rada sortirà a la llum el proper 11 de
març, i a partir del dia 1 ja es podrà
veure el videoclip del primer single,
Supersònic, que dóna nom al nou tre-
ball. 

Supersònic marca l’inici d’una
nova etapa musical en què la banda
defineix la seva personalitat: «La im-
portància de contundents bases i
sonoritats electròniques sense
deixar de costat les línies
instrumentals de ritmes

provinents del funk, el soul i el reggae».
Supersònic inclou 9 temes cantats

en català, anglès, francès, àrab i cabil.
Ha estat produït per components
del grup i ha comptat amb la col·la-

boració d’artistes com Gramopho-
ne All-Stars, Les Anxovetes, Vic Mo-
liner, Pau Brugada, Alba Careta i Da-
vid Abad, entre d’altres. 

LSD presentarà el primer single del
disc a través d’un videoclip que es pu-
blicarà a l’Enderrock digital el di-
marts 1 de març, i estarà disponible
als canals de xarxes socials. 

La Senyoreta Descalça, semifina-
lista del Sona 9 2013, ja està preparant
el seu nou directe que presentarà
aquesta primavera.

Formen el grup Pol Valero (com-
posició, lletres, veu), Fran Esquiaga

(composició, lletres, veu i te-
cles), Ferran Ribas (guitarra),
Tomas Pujol (baix) i David
Güell (bateria).
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El fotògraf Aniol Resclosa es va
proclamar ahir guanyador del pre-
mi Carles Rahola de Comunicació
Local per la sèrie de cinc fotos ti-
tulada Minut 91, publicada al Dia-
ri de Girona, sobre la desfeta del
Girona Futbol Club en el partit
contra el Lugo que frustrar el som-
ni de l’ascens a la Primera Divisió.
Els finalistes en aquesta categoria
van ser Jordi Ribot i Toni Ferragut.

La gala de lliurament dels pre-
mis Rahola va tenir lloc ahir en una
sala Montsalvatge de l’Auditori de
Girona pràcticament plena i amb
el president de la Diputació, Pere
Vila, el regidor de l’Ajuntament
Carles Ribas i el president de la de-
marcació gironina del Col·legi de
Periodistes, Joan Ventura, entre

les autoritats. 
Els guardons, convocats anual-

ment pel Col·legi de Periodistes i
la Diputació de Girona, van dis-
tingir el programa de televisió
Fora de Lloc, d’Octavi Muní i Joan
López, de Frame Girona, amb el
premi al millor treball informatiu
en televisió. Va quedar finalista
Marta Gibert. 

En el millor projecte sobre co-
municació periodística es va pro-
clamar guanyador l’únic finalista
escollit pel jurat: Gridària, la re-
vista d’economia solidària de co-
marques gironines, una proposta
de Nina Pagès, Paula Meijide i
Sergi Custey.

Per la seva part, Miquel Toll,
amb les entrevistes a Jean Marc Ro-
uillan i Benet Salellas publicades

a Ariet.cat i Directa, va guanyar en
la categoria de treball informatiu
en premsa. Van ser finalistes  Mai -
rena Rivas i Tura Soler.

En ràdio es va premiar Miquel
Curanta, Juli Pedrero, Toni Sellas
i tot l’equip que va cobrir les elec-
cions municipals del 2015 al Baix
Empordà, emès per Ràdio Capital
de l’Empordà, Ràdio Begur, Ràdio
Bisbal i XtraFM Costa Brava. Pau-
la Brujats va ser finalista. 

La millor iniciativa de comuni-
cació institucional la van guanyar
exaequo els dos únics finalistes,
Jordi Gamero, per la iniciativa Pla
de Comunicació del Projecte Life
Pletera, de l’Ajuntament de Tor-
roella de Montgrí, i el quintet for-
mat per Narcís Mir, Àlex Cebolle-
ro, Gerard Prohies, Sílvia Esteva i
Lídia Gonzàlez pel projecte Tre-
ballemxPalafrugell, de l’Ajunta-
ment de Palafrugell.

Mentre es lliurava el premi al
millor treball de premsa, els guar-
donats dels digitals Ariet.cat i Di-
recta van desplegar una pancarta
reivindicativa on es podia llegir:
«Tenim 8 veïns imputats per de-
fensar els drets de tothom», amb
l’afegit d’aquesta etiqueta: «#La-
VagaAjudici». 

D’altra banda, Carles Ribera i
Laura Teixidó van guanyar les be-
ques (la digital va quedar deserta).
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La sèrie «Minut 91»,
d’Aniol Resclosa, rep
el premi Carles
Rahola de Fotografia

Dues entrevistes de Miquel Toll guanyen 
en la categoria de millor treball en premsa


El fotògraf Aniol Resclosa va ser guardonat per una sèrie de 5 fotos publicada al Diari de Girona.

MARC MARTÍ

NEUS SIMON

La Senyoreta Descalça torna amb 
el seu segon disc, «Supersònic»
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