Nota de premsa
Terrassa, 10 de febrer de 2014

L’alcalde de Terrassa felicita l’exalumne de l’ESCAC
Pau Esteve pel seu premi Goya a la millor fotografia
La marca de confecció terrassenca Losson Couture va ser present a la gala

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, felicita el cineasta terrassenc Pau Esteve pel
premi Goya que va guanyar ahir, quan es va celebrar la gala de la 28ena edició dels
premis de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya.
Esteve, exalumne de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC), va rebre el Goya a la millor fotografia per la pel·lícula ‘Canibal’, de Manuel
Martín Cuenca.
Aquest premi arriba just una setmana després que ‘Los últimos días’, pel·lícula
rodada al Parc Audiovisual de Catalunya i que compta amb diferents exalumnes de
l’ESCAC a l’equip tècnic, fos el film més premiat als Gaudí, amb un total de set
guardons. Per a Jordi Ballart, “el Goya a Pau Esteve és una mostra més de
l’excel·lència de la tasca que fa l’ESCAC i, consegüentment, és també una
nova mostra dels bons resultats de l’aposta terrassenca per l’Audiovisual”.
L’alcalde ha afegit que “Terrassa ha esdevingut una pedrera de bons
professionals del sector audiovisual i estic segur que en el futur veurem molts
més Gaudís, molts més Goyes i molts més premis internacionals amb segell
terrassenc”.
Pau Esteve Birba (Barcelona, 1981) ha treballat en pel·lícules com La Maldición de
Rookford, Buried o Promoción Fantasma. Ha guanyat premis als festivals de
Sundance i de San Sebastián.
D’altra banda, l’empresa terrassenca Losson Couture també va ser present a la 28
gala dels Goya. Aquesta marca local d’alta costura, ubicada al Parc Audiovisual de
Catalunya, signa un dels vestits que es van poder veure a la cerimònia.
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