Lo Cercacurts tanca amb èxit la 9ena edició obrint una nova categoria
El festival de curtmetratges de Montornès de Segarra Lo Cercacurts va clausurar el
dissabte 11 de julio la seva 9a edició amb una gran participació de públic.
Montornès va ser la seu de les dues últimes sessions de les 6 programades en aquesta edició,
distribuïdes per diferents locals i llocs de la Segarra i l'Urgell com ho han estat el Teatre de Ca
l'Eril on es va fer la inauguració, les piscines de Sedó, el Museu Comarcal de Cervera i els jardins
de l'Ateneu de Tàrrega. En aquestes sessions s'han projectat 48 curtmetratges finalistes dels 437
que han rebut enguany.
La programació d'aquest dissabte es va obrir amb una taula rodona amb la directora de cinema
i membre de l'Acadèmia del Cinema Espanyol Judith Colell, en la que hi van participar
majoritàriament finalistes, directors i directores, equip artístic i altres persones vinculades amb el
món del curtmetratge tot i que també hi havia públic cinèfil. Durant la vetllada es va poder
contemplar una exposició de pintures i escultures del col·lectiu d'artistes Lluçell format per Tomeu
Montagut, Xavi Fonoll, Menescal i Carlota Herebia. Seguidament es va realitzar la cinquena
sessió molt apta per a tots els públics en la que també els més joves van poder passar una bona
estona. En finalitzar es va servir el tradicional sopar popular a l'aire lliure amb carn a la brasa i pa
de pagès amb tomàquet que seguiria de la sisena i última sessió de curtmetratges on la pantalla
gegant instal·lada a l'exterior del Local Social va delectar als espectadors amb la selecció de curts
més especial.
En finalitzar, el grup de teatre targarí Fuga de Neurones es va encarregar d'amenitzar l'entrega
de premis amb la seva representació teatral Spoiler adaptada intel·ligentment per l'ocasió; a més
d'esquetxos de la seva nova obra que preveuen estrenar aquesta mateixa tardor. En el lliurament
hi van participar a més alguns alcaldes de la Segarra i també el president del Consell Comarcal i
alcalde de Guissona Xavier Casoliva.
El palmarès d'aquesta 9a edició ha estat força repartit, i a més, s'ha afegit un nou premi
sorpresa que inaugurava una nova categoria que és la del curtmetratge documental. La relació
dels premiats és la següent:
- "Mi primer beso" d'Albert Manich (Barcelona): Premi del jurat al millor curtmetratge de
temàtica o ambientació rural.
- "Todo un futuro juntos" de Pablo Remón (Madrid): Premi del jurat al millor curtmetratge de
temàtica lliure.
- "Begancé" de Pol Diggler (La Palma de Cervelló, Barcelona): Premi del jurat al millor
curtmetratge en llengua catalana.
- "El silenci de les paraules" de Dana Pérez,Devi Vilanova,Ares Simó i Araitz Jaimejuan
(La Plana de Mont-Ros, Lleida): Premi del jurat al millor curtmetratge de les Terres de Lleida.
- "Espés" de Tànit Fernández i Isaac Rodríguez (Barcelona i Manresa): Premi del jurat al
millor curtmetratge documental (nou premi "sorpresa").
- “In Passing” d'Alan Miller (USA/Canadà): Premi votació del públic.

Els organitzadors del festival Robert Garcia, Marta Huguet, Vicenç Roig i David Sans, estan
molt satisfets tant pel que fa al nombre de participants com dels assistents i el suport rebut per
diferents col·lectius i empresaris de la zona que han col·laborat en part en els premis que
recordem van des d'una estància a una casa rural de la zona o un lot de productes de proximitat i
ecològics, entre altres.
De cara a la propera edició es preveu que hi comencin a treballar en breu ja que celebraran el
10è aniversari. Malgrat tot, fan una crida a què es presentin més curts de temàtica rural, en
llengua catalana i realitzats a les Terres de Lleida. Durant l'any es preveu potenciar-ho fent
seminaris a les Universitats i escoles; així com realitzar sessions de curtmetratges per diferents
cinemes, bars i clubs socials per fer arribar Lo Cercacurts més enllà.
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