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Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 536 536

VIC

Dia: 04 d’abril de 2009

Horari: de 9:00 a 13:00 h. (Ref. 2456181) i de 9:00 a 

13:00 h. (Ref. 2456187) 

Carrers afectats: (SECTOR INDUST. LES CASASSES)

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a sota 
indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la qualitat 
del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament d’energia, al lloc, 
el dia i les hores que a continuació es detallen:

Dilluns, 30 de març de 2009

18 NOU9 CULTURA EL

El guanyador, un jove mallorquí que viu a Terrassa, va presentar-hi la peça ‘La gola del llop’

Juanma Palacios guanya el 12è Premi 
Boira de Teatre, en perill de perdre’s

JO
R

D
I 

PU
IG

Juanma Palacios, en primer terme a la dreta, amb el jurat del premi

Vic

Jordi Vilarrodà

La gola del llop, un text del 
jove autor Juanma Palacios, 
mallorquí i resident a Ter-
rassa, va guanyar divendres 
la 12a edició del Premi 
Boira de Teatre. El premi es 
va entregar a l’Institut del 
Teatre, a Vic, coincidint amb 
el Dia Mundial del Teatre. 
Els convocants del premi, la 
Coordinadora de Grups de 
Teatre Amateur d’Osona, 
han advertit que aquesta 
podria ser la darrera edició si 
no troben finançament per a 
les seves activitats.

Juanma Palacios respon 
al perfil dels autors que en 
aquests 12 anys han trobat 
en el premi una forma de 
donar a conèixer i estrenar 
els seus textos. Nascut a 
Mallorca, va començar a fer 
teatre de jove, als 13 anys, i 
va treballar en una compa-
nyia professional de les Illes. 
Més tard, es va traslladar 
a Catalunya per estudiar a 
l’Institut del Teatre, en l’es-
pecialitat de teatre del gest. 
Ha fet treballs de televisió i 
ara està representant Vol de 
calàndria, un espectacle de 
teatre de titelles. La gola del 
llop és la primera obra teatral 
sencera que escriu: “Havia 
començat altres textos, però 
no n’havia acabat cap, i en 
aquest cas m’hi vaig obligar, 
perquè el Premi Boira era la 
fita”. El seu text va ser esco-
llit entre els 19 que s’havien 
presentat a la convocatòria.

La gola del llop és una obra 
“gens convencional”, segons 
el seu autor, que situa dos 
personatges en un hostal 
enmig del bosc. En aquest 
ambient tancat, viuen un 
malson que els condemna 

“a matar-se mútuament i 
infinitament”, segons l’autor. 
Està pensada perquè sigui 
“senzilla de representar”, un 
dels aspectes que el jurat va 
valorar, al costat de la seva 
“sòlida estructura” i de les 

“qualitats dramàtiques”. 
Enguany, aquest jurat l’inte-
graven Joan Roura, Blanca 
Bardagil, Mariona Grané 
i Ferran Joanmiquel, gua-
nyador de l’edició passada 
del premi. La seva obra Riu 

Gener es va posar en escena 
abans de l’entrega del premi, 
en una lectura dramatitzada. 
El text ha estat publicat a la 
col·lecció Llibres de l’Apun-
tador, que edita la Coordina-
dora de Grups Amateurs.

El MEV convida 
a descobrir el 
romànic de Tona

Tona En el marc de les acti-
vitats per a la gent gran, el 
Museu Episcopal de Vic pro-
posa aquest dijous una sorti-
da per conèixer les esglésies 
romàniques de Sant Andreu 
del Castell i Sant Miquel de 
Vilageliu, al terme de Tona. 
La visita, guiada per Ramon 
Montmany, tindrà lloc a les 
11 del matí, i és gratuïta, tot i 
que cal inscripció prèvia.

Tallers de dansa, 
dijous a l’Institut  
del Teatre d’Osona

Vic Alumnes del Conserva-
tori Professional de Dansa 
de Barcelona portaran aquest 
dijous els seus treballs a Vic, 
en una sessió dedicada als 
tallers lliures. Les represen-
tacions començaran a 2/4 
de 10 del vespre, a la sala de 
l’Institut del Teatre, i inclou-
ran dansa clàssica, espanyola 
i contemporània.

Exposen dibuixos 
originals de ‘TBO’ 
a Art 32 de Torelló

Torelló La sala d’exposicions 
de taller de marcs Arts 32, de 
Torelló, exposa fins al dia 9 
de maig dibuixos originals de 
la revista infantil TBO. Entre  
els autors d’aquests dibuixos 
hi ha Opisso, Batllori, Junce-
da, Benejam o Nit, pioners en 
el còmic a Catalunya. La mos-
tra es pot veure de dilluns a 
dissabte, de 10 a 1 del matí i 
de 5 a 8 de la tarda.

Exposició sobre 
Josep Pla i Santiago 
Rusiñol, a Manlleu

Manlleu Aquest dijous a 
les 8 del vespre s’inaugura 
al Museu Industrial del Ter 
de Manlleu l’exposició “Pla, 
biògraf de Rusiñol”. La mos-
tra, produïda per la Fundació 
Josep Pla, permetrà veure 
al MIT dos olis de Santiago 
Rusiñol, un de Ramon Casas, 
un de Joaquim Mir i dues 
peces de Manolo Hugué.

La biblioteca de 
Sant Pere puja el 
nombre d’usuaris

Sant Pere de Torelló Mig 
any després del trasllat a les 
noves dependències dels bai-
xos de l’edifici de les Mon-
ges, la biblioteca L’Esqueller 
de Sant Pere ha augmentat 
el nombre d’usuaris. Durant 
la segona meitat del 2008, hi 
van passar 4.873 visites, una 
mitjana de 40 persones diàri-
es. Un 32% dels santperencs 
té el carnet de la biblioteca.

S’han estrenat 6 de les 11 obres guanyadores del certamen

Un altaveu per als autors

Vic

J.V.

El Premi Boira es va limitar, 
en les seves vuit primeres 
edicions, a autors osonencs. 
El van obtenir Amadeu Lle-
opart, Josep M. Diéguez, 
Montserrat Mas, Gerard 
Guix i Joan Rusiñol. A partir 
de la vuitena edició, que va 

quedar deserta, el premi es 
va obrir a autors d’arreu dels 
Països Catalans. De les 11 
obres premiades, se n’han 
estrenat 6.

La retallada de subven-
cions de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament 
de Vic posa en entredit la 
continuïtat del Premi Boira 
de Teatre i de la resta d’ac-

tivitats de la Coordinadora 
de Grups Amateurs. Malgrat 
la preocupació dels respon-
sables de l’entitat, aquest 
any s’ha pogut entregar el 
Premi Boira (dotat amb 1.500 
euros) i es portarà a terme la 
Trobada de Grups, prevista 
per al mes de maig a Cente-
lles, que aquest any es dedi-
carà a Miquel Martí i Pol.  

Albert Pratdesaba obté la 
Borsa d’Estudi de Torelló

Vic

EL 9 NOU

L’historiador i arqueòleg 
Albert Pratdesaba és el gua-
nyador de la Borsa d’Estudi i 
Treballs de Recerca que con-
voca cada dos anys l’Ajunta-
ment de Torelló. En la con-
vocatòria d’enguany, dotada 
amb 2.500 euros, Pratdesaba 
hi va presentar el projecte 
“La xarxa defensiva medieval 
de la vall del Ges, Orís i el 
Bisaura”. El seu treball inves-

tigarà els castells d’aquesta 
zona, entre el segle VIII i el 
segle XV. El guanyador dis-
posa d’un termini d’un any 
per treballar. A la vista del 
resultat, es valorarà la conve-
niència de publicar l’estudi.

El jurat de la Borsa d’Estu-
di, format per historiadors 
torellonencs, va valorar “les 
possibilitats d’estudi en un 
àmbit de coneixement poc 
estudiat a la zona”, i també 
l’aplicació de mètodes de tre-
ball “innovadors”. 


