
Divendres, 30 d’octubre de 2009

CULTURA 30 NOU9EL

El certamen va rebre nou originals, un dels quals no complia les bases

El jurat declara desert el vuitè 
Premi Literari Jaume Maspons

Granollers

Teresa Terradas

Per primera vegada en els 
seus vuit anys d’història, 
el Premi Literari Jaume 
Maspons i Safont ha quedat 
desert. El jurat del premi, 
convocat per la llibreria La 
Gralla, l’Associació Cultural 
i EL 9 NOU, ha pres aquesta 
decisió després de valorar 
les nou obres presentades en 
aquesta edició. Una d’aques-
tes obres, In media res, de 
Clara Isern, va quedar fora 
de concurs perquè no com-
plia les bases del concurs. De 
la resta, van quedar finalistes 
120 minuts, de Carles Zafon, 
i Males pintes, de Salvador 
Casas.

Els cinc membres del jurat, 

però, davant “els notables 
dubtes sobre la qualitat dels 
treballs”  va decidir deixar-lo 
desert. “No és una decisió 
que ens agradi, perquè la 
nostra voluntat és sempre 
concedir el premi. Però 
aquest any hem considerat 
que no hi havia prou quali-
tat per publicar cap de les 
obres presentades”, explicava 
aquest dimecres al vespre 
Francesc F. Angelats, un dels 
membres del jurat, junta-
ment amb Albert Benzekry, 
Marina Martori, Carles 
Capdevila i Esteve Plantada. 
Rosa Pocurull, actuava com a 
secretària i representant de 
la família Maspons. Aquesta 
decisió del jurat també ha 
coincidit amb l’any en què hi 
ha hagut menys treballs pre-

sentats, un total de 9. “Ens ha 
estranyat la poca participa-
ció, perquè és un premi ben 
dotat”, deia Angelats. 

El Premi Literari Jaume 
Maspons, obert a tot tipus 
s’obres però sempre amb 
una component satíric, està 
dotat amb 5.000 euros i la 
publicació del llibre. En les 
anteriors edicions, les obres 
guanyadores han estat Die-
tari apòcrif d’ironies i sarcas-
mes, de Josep Ubach; Tros de 
quòniam, d’Antoni Ibàñez; 
L’educació del bon lladre, de 
Màrius Moneo; Manual de 
la perfecta parella mediocre, 
de Ramon Folch i Camarasa; 
Afectes colaterals, de Jaume 
Muñoz Borràs; Dictadors de 
butxaca, de Miquel Martí, i 
I..., de Carles Castell.

Tino Soriano 
participa en un 
taller de fotografia 
a la Garriga

La Garriga

EL 9 NOU

El prestigiós fotògraf Tino 
Soriano participarà aquest 
cap de setmana en el taller 
de fotografia Viure de la foto-
grafia al segle XXI: Tècnica, 
estil personal i estratègies de 
màrqueting, que es fa aquest 
cap de setmana a la Garriga. 
Es tracta, sobretot, d’una 
reunió d’experts organitzada 
per la Fundació Università-
ria Martí l’Humà i la Gene-
ralitat en què es debatran 
sobre diferents estratègies 
de futur, d’interès per a pro-
fessionals de la fotografia i 
aficionats avançats. 

Soriano, fotògraf de Nati-
onal Geographic, impartirà 
dues ponències. També es 
faran presentacions i debats 
a càrrec d’experts com Pepe 
Baeza, Joan Vendrell, el gra-
nollerí Siqui Sánchez, Hugo 
Rodríguez i Sílvia Omedes. 
Entre els convidats han con-
firmat la seva assistència 
experts com Joan Fontcuber-
ta, Carlos Pérez de Rozas, 
Rosa Vila, Gabriel Brau, Jordi 
Ribó o Albert Masó. Les ins-
cripcions es poden fer dissab-
te de les 9 a les 10 del matí.

Representació 
de teatre social a 
Cardedeu

Cardedeu

El Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa representarà 
l’obra de teatre No me acu-
sen, aquest diumenge a les 6 
de la tarda al Centre Cultural 
de Cardedeu. El preu de l’en-
trada és de 6 euros. L’obra 
planteja la situació de l’avor-
tament i les conseqüències 
de la prohibició, des de la 
perspectiva de les dones més 
afectades.

Esteve Plantada (jurat), Rosa Pocurull (secretària del jurat), Martí Pujadas (Associació Cultural) i Francesc F. Angelats (jurat), en la lectura del veredicte

El Premi Gual 
Permanent, el 
15 de desembre

Granollers

El proper 15 de desembre 
s’entregarà el quart Premi 
Gual Permanent, que també 
atorguen La Gralla, l’AC 
i EL 9 NOU. L’objectiu és 
reconèixer una persona que 
hagi destacat especialment 
pel sentit de l’humor en la 
seva tasca en premsa, ràdio 
o televisió. Els guardonats 
han estat Queco Novell, 
Carles Capdevila i Miquel 
Ferreres. En aquest acte es 
lliurarà un recull dels Guals 
permanents publicats fa 
uns anys a Granollers, i que 
donen nom al premi.

Ponent porta la comèdia 
musical ‘Gurs’
Granollers

EL 9 NOU

La companyia Per Se ater-
rarà aquest cap de setmana 
al Teatre de Ponent de 
Granollers, on presentarà 
Gurs, una comèdia musi-
cal basada en el muntatge 
Penes d’amor perdudes, de 
Shakespeare. Dirigida per 
Joan Morillo, de la Garriga, 
ha rebut el premi al millor 
projecte de teatre musical 
de l’Institut del Teatre. La 
companyia és formada, entre 

altres, per Anna Gras, de 
Granollers, i Albert Viñas, 
de Lliçà d’Amunt.

El muntatge pren el nom 
d’un camp de refugiats que 
el govern francès va preparar 
per als republicans que fugi-
en de la Guerra Civil. Mal-
grat les condicions de vida 
en el camp, els interns es van 
organitzar per tenir la seva 
pròpia vida cultural.

Les representacions es 
faran divendres i dissabte a 
les 9 del vespre, i diumenge a 
les 7 de la tarda.

Granollers

EL 9 NOU

La temporada d’òpera 
al Teatre Auditori de 
Granollers s’inaugura 
aquest diumenge a les 7 
de la tarda amb la repre-
sentació d’Il pirata, de 
Vicenzo Bellini. L’actuació 
anirà a càrrec del Cor Amics 
de l’Òpera de Sabadell 

i l’Orquestra Simfònica 
del Vallès dins el Cicle 
d’Òpera a Catalunya. Sota 
la direcció de Sergio Mon-
terisi (orquestra) i Daniel 
Martínez (cor), i els intèr-
prets Albert Casals, Saioa 
Hernández o Ismael Pons, 
entre altres.

Il pirata es va estrenar 
el 27 d’octubre de 1827 al 
Teatre Scala de Milà, amb 

l’argument centrat en una 
guerra de famílies i confron-
tacions per una corona reial i 
l’afecte d’una dona. L’òpera, 
escrita per Felice Romani, es 
desenvolupa en dos actes i 
és una producció de l’Asso-
ciació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell. Una hora abans de 
l’estrena, Marc Heilbron ofe-
rirà una presentació prèvia a 
la sala petita.

La sala de Granollers acollirà la representació, aquest diumenge

‘Il pirata’, de Bellini, obre la 
temporada d’òpera a l’Auditori


