
Divendres, 5 de febrer de 2010

CULTURA 28 NOU9EL

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Alba Barnusell, Jordi Molet i Santi Llorens en la inauguració de l’exposició davant alguns alumnes de l’IES Bellera

EL 9 NOU. L’obra va servir 
per il·lustrar la portada del 
número especial de Nadal 
del periòdic, tant en l’edició 
d’Osona i el Ripollès com la 
del Vallès Oriental. A més, el 
guanyador s’emporta 1.000 
euros.

El director de l’IES Celestí 
Bellera, Santi Llorens es va 
mostrar molt satisfet de tor-
nar a acollir l’exposició de 
cartells. “L’any passat ho vam 
fer a tall de prova, i va anar 
molt bé. Estem molts satis-

fets de com va anar la inici-
ativa, que també va servir 
per engrescar els alumnes, 
sobretot els de segon de Bat-
xillerat, a participar en el cer-
tamen”,  va explicar Llorens. 
Segons el director, qualsevol 
proposta relacionada amb 
l’art és bona per al centre. 

Per la seva part, el director 
general d’EL 9 NOU, Jordi 
Molet, va destacar l’augment 
de participants del Vallès 
Oriental. “És una oportunitat 
bona perquè el guanyador pot 

veure la seva obra publicada, 
a més  d’obtenir un premi en 
metàl·lic”, va dir Molet. El 
jurat d’aquest any, format per 
Ton Granero, Marià Dinarès, 
Vicenç Viaplana i Clara Uslé, 
va destacar el bon nivell de 
tots els participants d’aquest 
any.

A l’acte de dimecres, al 
qual va assistir la regidora de 
Cultura Alba Barnusell, tam-
bé hi van actuar Dani Farran 
(bateria) i Cristina Miguel 
(saxo).

Granollers

EL 9 NOU

Per segon any consecutiu, 
l’IES Celestí Bellera de 
Granollers ha acollit l’expo-
sició d’una selecció de les 
obres participants al concurs 
de cartells organitzat per EL 
9 NOU amb motiu de l’edició 
de Nadal. La mostra, que es 
va inaugurar aquest dime-
cres al migdia, està formada 
per una trentena de cartells, 
inclosos el guanyador, el que 
va obtenir un accèssit i els 
finalistes.

Precisament, cinc de 
les obres exposades han 
estat fetes per alumnes de 
l’institut granollerí. Una 
d’aquestes és el cartell que 
va quedar finalista, Dinar de 
Nadal, de Gala Pont. Alum-
na de segon de Batxillerat 
artístic, l’autora va presen-
tar una obra d’aquarel·la i 
tinta en què reflectia el que 
significa per a ella el Nadal, 
grans àpats al voltant d’una 
taula. També tenen la seva 
obra exposada els alumnes 
de Toni López, Hassar El 
Gharbi, Francesc Pol i Este-
fania Basanta, i altres autors 
de la comarca com Cristina 
Moret, de l’Ametlla, o Josep 
Solé i Roger Crespo, de la 
Garriga.

El guanyador del Concurs 
de Cartells d’EL 9 NOU va 
ser Josep Bautista, de Tore-
lló, amb l’obra El Nadal a 

Monti & Cia 
porta l’essència 
dels pallassos a 
Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La companyia Monti & Cia 
portarà aquest diumenge a 
la tarda al Teatre Auditori 
de Granollers un espectacle 
de pallassos totalment tra-
dicional. A les 6 de la tarda 
la companyia presentarà 
Classix-Klowns, un espectacle 
per a tots els públics que té 
l’objectiu d’apropar, sensi-
bilitzar i dignificar la figura 
del pallasso clàssic o tradici-
onal. El públic podrà veure 
un reguitzell d’entrades 
clàssiques i tradicionals, amb 
un lleu fil argumental que el 
guiarà per un viatge en l’ima-
ginari del pallasso. L’espec-
tacle està ple de comicitat, 
poesia, tendresa i màgia, amb 
la voluntat d’emocionar i 
comunicar amb el públic. 

El muntatge és protagonit-
zat per un vell pallasso que 
rememora els moments de 
glòria de la seva professió. 
L’escenari es convertirà de 
seguida en un món oníric, 
ple de la fantasia, la compli-
citat i la tendresa pròpia dels 
pallassos clàssics. Classix-
Klowns sorgeix de la tradició 
familiar dels espectacles de 
pallassos que els més petits 
de la casa anaven a veure de 
la mà dels pares.

Pere Espinosa 
actua a l’Artsclap 
de Sant Celoni

Sant Celoni

L’impulsor del projecte Arts-
clap-Nit amb Cultura, Pere 
Espinosa, és l’encarregat 
de portar el cantautor Joan 
Tena, aquest divendres a 
les 11 del vespre a la sala 
petita de l’Ateneu de Sant 
Celoni.  Artsclap presenta un 
programa d’activitats escèni-
ques diverses des del mes de 
febrer al juny, cada primer 
divendres de mes, a la sala 
petita de l’Ateneu.

Nova sessió d’El 
barret de les històries, 
al Museu de 
Granollers
Granollers

El Museu de Granollers pro-
posa per aquest dissabte a 
2/4 de 7 de la tarda una nova 
edició d’El barret de les His-
tòries. La narració d’aquest 
dissabte es titula Àngels de la 
llum i estarà protagonitzada 
pels àngels ceroferaris, por-
tadors de la llum, que fins al 
21 de febrer estaran exposats 
al Balcó.

El ceramista Santi Subirana, 
de Granollers, guanya el 
Premi Leonardo da Vinci

Santi Subirana al seu taller amb una peça

Granollers

EL 9 NOU

El ceramista de Granollers 
Santi Subirana ha guanyat 
el Premi Internacional d’Art 
Leonardo da Vinci, concedit 
per l’Associació Cultural 
Italia in Arte, de la ciutat ita-
liana de Brindisi. “Estic molt 
content perquè és un dels 
premis més importants que 
es donen a Itàlia”, afirma el 
ceramista, que en els darrers 
mesos també s’ha emportat 
altres guardons. 

Així, l’any passat va obtenir 
dos diplomes de reconeixe-
ment a la fira Art Expo New 
York, a la qual va participar a 
través d’una galeria de Mia-
mi (Florida). I al desembre 
va guanyar la desena edició 

del Premi Universal, que 
concedeix la galeria Centro 
Histórico de Florència. A 
més, a Barcelona, Subirana 
va rebre el Premi d’Honor 
de Ceràmica del X Saló d’Hi-
vern a la galeria Esart.

Per al ceramista de 
Granollers, tots aquests pre-
mis són “un estímul impor-
tant per continuar treballant. 
D’aquesta manera vas crei-
xent en currículum i presti-
gi”. Actualment, Subirana ha 
introduït algunes novetats 
en les seves peces, com el 
color, sobretot blaus, ver-
mells o grocs. “Em decanto 
pels colors més vius, donar 
una intensitat cromàtica a les 
peces”, comenta el ceramista, 
que té una botiga i sala d’ex-
posicions al carrer Girona. 

Subirana, però, tampoc ha 
deixat la línia més clàssica o 
la de peces totalment llises 
que busquen la perfecció de 
la forma. En altres peces ha 
introduït dibuixos blancs 
sobre fons més foscos, i en 
altres es decanta per fer uni-

tats escultòriques “creades a 
partir de peces individuals. 
Juntes apareixen com una 
sola peça”. Per fer totes les 
seves obres, Subirana sem-
pre utilitza materials com el 
gres, la terracota, el refracta-
ri o la porcellana.

Algunes de les obres exposades són d’alumnes de l’institut de Granollers

L’IES Celestí Bellera mostra 
cartells del concurs d’EL 9 NOU


