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Calldetenes

Jordi Vilarrodà

El periodista Joan Rusiñol, 
de Tona, ha guanyat la 16a 
edició del Premi Boira Òmni-
um de Teatre per l’obra Ofici 
de tenebres, que gira entorn 
d’un antic membre d’ETA 
sortit de la presó que ha de 
refer la seva vida. Aquesta 
edició ha estat marcada per 
un rècord de participació: 
fins a 37 textos optaven al 
premi, que convoquen el 
Grup d’Actors del Lluçanès 
(GALL) i Òmnium Cultural. 
L’entrega va tenir lloc diven-
dres a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes, sense la presèn-
cia de l’autor, que va estar 
representat pel seu pare. 

L’acció d’Ofici de tenebres 
transcorre a Brussel·les, 
ciutat on ara treballa Joan 
Rusiñol. El protagonista ha 
passat anys de condemna i 
vol “reconciliar-se amb el seu 
passat”, amb totes les difi-
cultats que això comporta: 
ha d’aprendre a “gestionar el 
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El pare del premiat, en el moment de recollir el guardó a Calldetenes

fracàs”, després de veure que 
la lluita armada “no ha servit 
per a res, més enllà d’esten-
dre el dolor”. Per això Joan 
Rusiñol remarca que l’obra 
no parla tant del conflicte 
polític com del personal, 

“és una obra sobre relacions 
humanes”. El periodista 
tonenc repeteix per tercera 
vegada com a guanyador 
d’aquest premi: l’havia obtin-
gut l’any 2000 amb l’obra 
Mum-li i l’any 2003 amb 

ADN. En totes dues edicions, 
el premi encara era reservat 
per als autors osonencs. Joan 
Rusiñol mostrava la seva 
satisfacció per aquest fet i 
perquè el premi l’ha estimu-
lat a “acabar l’obra, que tenia 
començada des de feia un 
temps”. El seu últim llibre 
publicat, conjuntament amb 
el també periodista Ferran 
Casas, del diari Ara, és l’as-
saig polític Començar de nou 
(Deu i Onze Edicions). 

Com a finalistes del premi, 
el jurat va mencionar l’obra 
Freda, quasi glaçada, d’un 
altre autor osonenc, Marc 
Capdevila, i Post mortem, de 
la barcelonina Àfrica Rangel. 
El premi comporta la repre-
sentació de l’obra, coincidint 
amb l’entrega del proper 
Premi Boira Òmnium, i l’edi-
ció del text a la col·lecció de 
llibres “Quaderns de l’Apun-
tador”, del GALL. Prèvia-
ment a l’entrega, l’actriu Lali 
Barenys va representar l’obra 
Pólvora, confitura, sobre tex-
tos de Ramon Erra. 

La Palangana fa 
un homenatge a 
Ovidi Montllor, 
aquest dimecres

Vic

EL 9 NOU

Paraula d’Ovidi és el títol 
de l’espectacle amb què La 
Palangana Teatre homenatja-
rà aquest dimecres el cantant 
i actor Ovidi Montllor (1942-
1995), i que representarà al 
pati de Can Pau Raba aquest 
dimecres a 2/4 de 7 de la 
tarda. 

La companyia de la Serra-
de-senferm, amb una desena 
d’actors, presenta un mun-
tatge que inclou també poe-
mes d’autors que Montllor 
va musicar, des de Vincent 
Andrés Estellés fins a Joan 
Salvat-Papasseit. L’entrada a 
la representació és gratuïta 
però es demana als espec-
tadors que aportin algun 
producte alimentari, que 
després la companyia donarà 
al Banc dels Aliments de Vic. 
D’aquesta forma es vol donar 
a l’acte un caràcter “reivin-
dicatiu i solidari” a to amb el 
tarannà d’Ovidi Montllor. La 
vetllada inicia la commemo-
ració del desè aniversari de 
La Palangana Teatre.
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Castellterçol

Joan Capdevila

Una vintena de pares i 
mares, acompanyats de la 
mainada i convocats per les 
AMPA de la Llar d’Infants 
L’Espurna i de l’Institut-
Escola de Castellterçol, es 
van manifestar públicament 
aquest dissabte davant de 
l’antiga biblioteca pública. 
Entre els participants s’hi 
van poder veure els tres regi-
dors d’Ai i AM, Alternativa 

Independentista i d’Acord 
Municipal, que ara mateix 
està a l’oposició de l’Ajun-
tament. Els manifestants es 
van portar llibres de casa i 
van fer una lectura en silenci 
durant un quart d’hora. 

Des de les passades elecci-
ons municipals del juny del 
2011, igual que l’Espai Franc 
i d’altres, la biblioteca va tan-
car per sanejar les finances 
municipals i així estalviar 
sous mensuals. La major part 
dels centenars de llibres que 

hi havia s’han derivat a la 
biblioteca de l’escola pública. 
Mentrestant des de la Regi-
doria de Cultura i Educació 
s’ha assegurat que “s’està 
treballant amb la Diputació 
de Barcelona, que s’ha encar-
regat de fer un estudi a fons 
per poder transformar la 
biblioteca en un nou espai de 
treball i de consulta modern, 
informatitzat i funcional 
segons les necessitats d’avui 
dia”, ha afirmat Anna Fornell, 
regidora de l’Ajuntament.

L’Ajuntament va tancar l’equipament l’estiu passat per estalviar

Castellterçol vol la biblioteca
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Els manifestants, davant de la porta de la biblioteca tancada a Castellterçol

Núria Graham, en el concert de divendres a la sala Pasternak de Vic

Vic

J.V.

Un punt de timidesa encara 
sobre l’escenari, que des-
apareix quan fa sonar els 
primers acords amb la seva 
guitarra. A partir d’aquell 
moment, Núria Graham 
s’immergeix en la cançó: la 
seva veu sona molt neta i 
exhibeix una insòlita varietat 
de registres i matisos, de jocs 
vocals. Així es va mostrar 

divendres, en el concert a la 
sala Pasternak de Vic, on pre-
sentava els temes de la seva 
primera demo, una maqueta 
de set cançons sota el títol de 
First tracks. Seria una targe-
ta de presentació, si no fos 
perquè mig país ja la coneix, 
l’ha escoltada en vídeos de 
YouTube i el disc servirà, en 
tot cas, per tenir-ne una mica 
més. 

La solvència de dos músics 
com Xarli Oliver i Gudi 

(bateria, baix i sintetitzador) 
s’ha posat al servei de les 
cançons de Núria Graham 
per acabar d’embolcallar-les. 
De les set que hi ha en el disc 
i d’altres que van sonar al 
concert de Pasternak, com 
Metamorphosis, Impossible o, 
en els bisos, Good bye i Whe-
re’s my home... evidències 
que el seu repertori no para 
de créixer i ja té material 
més que suficient per a un 
disc complet. 

La cantant va presentar a Pasternak els temes de ‘First tracks’

Un tast de Núria Graham

La 16a edició estableix un rècord de participació, amb 37 obres presentades

Joan Rusiñol s’endú per tercera 
vegada el premi Boira de teatre


