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Les 104 portades a
EL9NOU.CAT

El guanyador té 22 anys, és de Torelló i es va presentar amb un disseny simple i efectiu

Josep Bautista guanya el premi de 
la portada de Nadal d’EL 9 NOU
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El jurat del premi, reunit dilluns a Vic. D’esquerra a dreta, Vicenç Viaplana, Clara Uslé, Marià Dinarès i Ton Granero

Vic

Jordi Vilarrodà

Màxim impacte visual amb 
la mínima quantitat d’ele-
ments. Les dues condicions 
que ha de tenir una bona 
proposta gràfica es complei-
xen, a criteri del jurat, en El 
Nadal a El 9 Nou, guanyador 
del 29è Concurs de Disseny 
de la portada de Nadal del 
diari. Josep Bautista, un tore-
llonenc de 22 anys, és l’autor 
d’aquest treball, seleccionat 
entre els 104 que es van pre-
sentar a la convocatòria, 28 
més que l’any passat. 

Josep Bautista ha sintetit-
zat una de les icones de les 
festes, l’arbre de Nadal, en 
una imatge insinuada a par-
tir de punts de llum, sobre 
un fons negre. Aquesta sim-
plicitat va ser decisiva a l’ho-
ra de decantar la decisió del 
jurat, que es va reunir dilluns 
passat a la seu d’EL 9 NOU 
de Vic. “Es tracta de donar el 
missatge de la manera més 
sintètica possible”, explicava 
el pintor Vicenç Viaplana, de 
Granollers, com a portaveu 
del jurat. Viaplana posava de 
relleu la qualitat de la major 
part dels treballs, molt igua-
lats de nivell: “Al final són 
petits detalls els que acaben 
decidint”. Juntament amb ell, 
el jurat l’integraven Marià 
Dinarès, artista i professor 
de l’Escola d’Art de Vic; Cla-

ra Uslé, professora de l’IES 
Celestí Bellera de Granollers, 
i Ton Granero, director de 
l’estudi Eumogràfic de Vic.

El guanyador s’emportarà 
un premi de 1.000 euros, i el 
seu treball serà reproduït en 
els 21.000 exemplars de les 
dues edicions d’EL 9 NOU 
(Osona-Ripollès i Vallès 
Oriental) del proper dia 18 
de desembre. Després de la 
deliberació, es va concedir 
també un accèssit a Gala 
Pont, de només 17 anys, estu-

diant de Batxillerat Artístic a 
Granollers, que havia presen-
tat una proposta més propera 
a la il·lustració que al cartell, 
amb l’escena d’un àpat de 
Nadal. Hi havia tres altres 
propostes finalistes: Els reis 
de Nadal, de Gibet Ramon 
(Folgueroles), que ajuntava 
la imatge dels galets de l’es-
cudella de Nadal amb els tres 
Reis; El cantó positiu, una 
mirada optimista a la crisi, de 
Marta Bisquert (Taradell), i 
El dimoni, on la temuda grip 

El GALL dóna 
continuïtat al 
Premi Boira 
de Teatre però 
sense diners

Vic

J.V.

El Grup d’Actors del Lluça-
nès (GALL) s’ha fet càrrec 
de la convocatòria de la 13a 
edició del Premi Boira de 
Teatre, després del cessa-
ment d’activitats de la Coor-
dinadora de Grups Amateurs 
de Teatre d’Osona, que fins 
ara organitzava el certamen. 
Els objectius i el format 
del premi, destinat a textos 
dramatúrgics inèdits, es 
mantenen, però desapareix 
el premi en metàl·lic de 1.000 
euros per al guanyador. En 
aquesta edició, “excepcional-
ment”, el premi consistirà en 
la posada en escena de l’obra 
(o lectura dramatitzada) i 
l’edició del text en un volum 
de la col·lecció Els Llibres de 
l’Apuntador. 

Els originals es poden lliu-
rar fins al 30 de gener del 
2010 a l’Institut del Teatre 
d’Osona, a Vic. Han de ser 
obres inèdites, de tema lliu-
re, tot i que s’accepten també 
reconstruccions de mites, 
llegendes i obres literàries. 
El veredicte es donarà a 
conèixer el dia 27 de març, 
coincidint amb el Dia Mun-
dial del Teatre. El cessament 
d’activitats de la Coordina-
dora (vegeu EL 9 NOU, 19 
d’octubre) va ser per la reti-
rada de subvencions de les 
administracions.

A es presenta com a dimoni 
dels Pastorets, de Francesc 
Freixer (Santa Eulàlia de 
Riuprimer). 

Dels 104 treballs pre-
sentats, 66 eren d’Osona i 
el Ripollès i 38 del Vallès 
Oriental. Entre tots, el jurat 
va seleccionar les 25 millors 
propostes, que es presenta-
ran en una exposició, primer 
a Vic i després a Granollers. 

Les 104 portades a
EL9NOU.CAT

El Museu de l’Art 
de la Pell explica la 
restauració de 50 
peces de l’Alhambra
Granada Trini Genís, con-
servadora del Museu de l’Art 
de la Pell de Vic, va explicar 
la restauració de peces de 
l’Alhambra que ha dut a ter-
me, en la Feria Internacional 
de Conservación y Restaura-
ción del Patrimonio (Firpa) 
que va tenir lloc la setmana 
passada a Armilla (Granada). 
Com a especialista en restau-
ració de pell, Genís ha dirigit 
recentment la recuperació de 
més de mig centenar de peces 
de la col·lecció de l’Alham-
bra de Granada, fetes amb 
aquest material. Els treballs 
es van fer al taller del Museu 
de l’Art de la Pell. En la seva 
intervenció a Firpa, Trini 
Genís va estar acompanyada 
per l’arquitecte i restaurador 
italià Paolo Marconi i per la 
directora del Patronato de 
la Alhambra y el Generalife, 
María del Mar Villafranca. 

Camprodon i Sant 
Joan, en un projecte 
de patrimoni amb    
la Catalunya Nord
Camprodon El president de 
la Mancomunitat de la Vall 
de Camprodon, Josep Coma, 
serà aquest divendres a París 
en la presentació d’un pro-
jecte cultural transfronterer 
basat en el patrimoni, que 
impulsen conjuntament una 
trentena de municipis del 
Ripollès i el Conflent (les 
valls de l’alt Ter i l’alt Tec). 
Per part del Ripollès, hi estan 
involucrats els pobles de la 
Vall de Camprodon i Sant 
Joan de les Abadesses. El pro-
jecte es presenta al Ministeri 
de Cultura i Comunicació de 
França, que ha de seleccionar 
entre sis candidatures quina 
és mereixedora del distintiu 
País d’Art i Història, que 
atorga l’administració. Per 
primera vegada, entre les 
propostes presentades n’hi 
ha una que inclou municipis 
no situats a l’Estat francès.


