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Les guanyadores, al mig, amb el jurat i el responsable de la llibreria

Mònica Boixader, de Mollet, 
guanya el IV Premi de 
Narrativa Curta L’Illa-Vadelletra
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Mònica Boixader, de 21 anys 
i veïna de Mollet del Vallès, 
és la guanyadora de la quar-
ta edició del Premi de Narra-
tiva Curta L’Illa-Vadelletra, 
convocat per la llibreria 
L’Illa de Mollet. El seu relat, 
El mort de les places, es va 
imposar als altres 24 treballs 
presentats. L’obra finalista 
ha estat Canvi de puntuació, 
de la també molletana Cris-
tina de Souza, i que ja havia 
guanyat el premi ara fa dos 
anys.

El jurat va premiar el relat 
de Boixader per l’originalitat 
en tractar el tema, que era el 
desig, per la seva escriptura. 
“La majoria dels participants 
tractaven el tema del desig 
des del punt de vista sexual 

o culinari, en canvi la gua-
nyadora ho va fer des d’un 
punt de vista totalment dife-
rent”, ha explicat el llibreter 
Carles Peña. El protagonista 
és un personatge que, quan 
és nen, juga amb els morts 
de la plaça de davant de casa 
seva, i al final, hi torna per 
morir-se a la plaça. Aquest 
és el primer premi que ha 
rebut Mònica Boixader, una 
gran aficionada a escriure.

Com cada any es va donar 
una menció al relat finalis-
ta, Canvi de puntuació, al 
voltant del desig d’agafar 
un bombó del prestatge 
d’una pastisseria. El jurat 
estava format per Carme 
Ballús, professora de l’Ins-
titut Antoni Cumella de 
Granollers; Marga Montsant, 
filòloga; Manuel Xicota, 
gestor cultural; Jordi Sanz, 

llibreter, i Ivan Bonache, 
guanyador del premi de l’any 
passat.

Carles Peña, de la llibreria 
L’Illa, està molt content amb 

la participació que han tin-
gut aquest any, amb 25 obres 
presentades, després de dos 
anys en què havia estat més 
baixa. “A més, també estem 

molt contents amb la qualitat 
de les obres presentades. El 
jurat ha tingut molta feina 
per decidir-se, i això és bo”, 
remarca Peña.

La formació de Granollers ha estat escollida per participar al concurs Let the Peoples Sing

El Cor Infantil Amics de la Unió, a la 
final d’un prestigiós concurs europeu
Granollers

EL 9 NOU

El Cor Infantil Amics de la 
Unió de Granollers, a través 
de Catalunya Música, ha pas-
sat a la final del prestigiós 
concurs Let the Peoples Sing, 
que organitza la Unió Euro-
pea de Radiodifusió (UER) 
entre els cors amateurs. La 
formació granollerina ha 
estat una de les tres selec-
cionades, dins la categoria 
de cors joves, per passar a 
la final del certamen, que 
se celebrarà el diumenge 
13 d’octubre d’aquest any a 
Luxemburg, i que serà trans-
mesa en directe per la Tem-
porada Euroràdio.

El concurs està organitzat 
per la UER i està enfocat a 
cors amateurs, que han de 
presentar els seus enregistra-
ments radiofònics a través de 
les emissores membres de la 
Unió Europea de Radiodifu-
sió. Aquest any s’hi han pre-
sentat 22 formacions corals 
a les tres categories del 
certamen (cors joves, cors 
adults i cors que interpreten 
un estil musical particular 
com gospel, jazz o música 
tradicional) i que han estat 
proposades per 13 emissores 
de ràdio d’arreu del món.

Catalunya Música hi va 
presentar com a candidat, 
dins la categoria Cors Joves 
(destinada a formacions 

on els seus cantaires no 
superen els 19 anys), el Cor 
Infantil Amics de la Unió. 
En les semifinals celebrades 
els dies 25 i 26 de gener a 
Luxemburg, la formació diri-
gida per Josep Vila i Jover va 
ser l’escollida pels membres 
del jurat internacional, per 
passar a la final del concurs, 
juntament amb dos cors 
finalistes més (procedents 

d’Anglaterra i Luxemburg), 
d’un total de cinc formacions 
presentades en aquesta cate-
goria.

Aquesta classificació és un 
reconeixement més a la gran 
tasca que està fent Amics de 
la Unió en aquests darrers 
anys, i que l’ha portat ja a 
ser un dels cors infantils de 
més qualitat i prestigi de 
Catalunya. Va néixer el 1996 

dins l’Escola de Música de 
la Societat Coral Amics de la 
Unió, i actualment està for-
mat per veus blanques d’en-
tre 12 i 17 anys. El seu direc-
tor ha estat sempre Josep 
Vila. El seu repertori inclou 
obres de diferents períodes i 
estils, amb especial atenció a 
la música tradicional catala-
na d’autor. Ha actuat tant a 
Catalunya com a fora.

El Cor Infantil Amics de la Unió en una de les darreres actuacions

Sala Trono porta 
‘El don de las 
sirenas’ al Teatre 
de Ponent
Granollers

La companyia Sala Trono 
actuarà aquest dissabte i diu-
menge al Teatre de Ponent 
de Granollers amb el mun-
tatge El don de las sirenas, 
a partir d’un text de Pere 
Riera i dirigit per l’argentí 
Nelson Valente. L’obra és 
una coproducció de la Sala 
Trono de Tarragona i del 
Banfield Teatro Ensamble, 
de Buenos Aires. El don de las 
sirenas és una comèdia que, 
segons el seu director, parla 
de l’amor, l’amistat, les rela-
cions entre les persones... Els 
protagonistes són Román i 
Bettina, un jove matrimoni 
argentí que es trasllada a viu-
re a Barcelona. Carles, el seu 
amic català, serà el primer 
enllaç amb el nou país. Es 
faran dues representacions 
dissabte a les 9 del vespre i 
diumenge a les 6 de la tarda.

Quatre per Quatre  
presenta ‘El cafè 
de la Marina’ a les 
Franqueses
Les Franqueses del Vallès

La companyia de teatre 
amateur Quatre per Quatre 
de Granollers portarà el seu 
darrer muntatge, El cafè de 
la Marina de Josep Maria de 
Sagarra, aquest dissabte al 
Teatre-Auditori de Bellavista. 
La representació, que comen-
çarà a les 10 del vespre sota 
la direcció de Frederic Roda, 
s’inclou dins la setena Mostra 
d’Arts Escèniques Festival dels 
Amateurs. 


