CULTURA

EL 9 NOU

Gualba estrenarà
un nou
festival d’art
contemporani
del 24 al 26
de setembre
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Jordi Sedó guanya el Premi
de Conte Curt Antoni Gomila
L’escriptor i filòleg de l’Ametlla ha guanyat el certamen amb el relat ‘L’oncle Albert’

Gualba

Gualba estrenarà del 24 al 26
de setembre un nou festival
d’art contemporani. Sota el
nom de ViuArt, la mostra es
presenta com una experièn·
cia cultural i de benestar, i
acollirà concerts, projeccions
audiovisuals, espectacles de
dansa, teatre de carrer, reci·
tals poètics, performances
artístiques i exposicions de
fotografia, pintura, dibuix,
escultura i ceràmica, entre
d’altres.
Les activitats es duran a
terme als espais de la Riera i
la Plaça, dos escenaris a l’aire
lliure en entorns naturals
privilegiats. La majoria d’es·
pectacles seran amb entrada
gratuïta, i s’ha confirmat
la presència d’artistes i col·
lectius nacionals i internacio·
nals com Clara Uriach, Ignasi
Foc, Albert Montori, ABC
Collective, Graham Nash,
Organic Kid, Steve Forster,
Lambe-Lambe, Malvina Wan
o Txus Hidalgo.
El festival comptarà també
amb una zona gastronòmica
equipada amb food trucks, i
diverses zones de descans.
L’Ajuntament ha fet una
crida a les xarxes socials per
captar voluntaris per donar
un cop de mà els dies del
festival.

TONI TORRILLAS

EL 9 NOU

Jordi Sedó, aquest dijous al matí al seu domicili de l’Ametlla, amb el certificat que l’acredita com a guanyador del premi

L’Ametlla del Vallès
EL 9 NOU

L’escriptor, filòleg i docent
Jordi Sedó, de l’Ametlla,
ha estat guardonat aquesta
setmana amb el Premi de
Conte Curt Antoni Gomila
Sant Bartomeu, convocat per
la revista Bona Pau al muni·
cipi de Montuïri (Mallorca).
Sedó, col·laborador d’EL 9
NOU, ha estat premiat pel
seu relat breu L’oncle Albert,
una obra de ficció amb sub·

tils pinzellades autobiogràfi·
ques. El premi té una dotació
econòmica de 1.200 euros.
“Tots els reconeixements
que pugui rebre em fan
il·lusió. No acostumo a pre·
sentar-me a gaires concursos,
i aquells on competeixo els
trio a consciència. En aquest
sentit, és gratificant el fet
d’haver estat premiat en un
certamen on vaig sentir que
encaixava”, destaca l’autor,
en declaracions a aquest
periòdic. El conte premiat,

inèdit a hores d’ara, sortirà
publicat a la propera edició
de Bona Pau.
L’oncle Albert explica la
història d’un home de 40
anys que recorda vivències
de la seva infantesa. Això el
porta a descobrir un tiet que
acabarà idealitzant. Aquesta
idealització, la del nebot cap
a l’oncle, acabarà esdevenint
l’eix central del relat. “És un
conte molt tendre, pensat
perquè pugui arribar a des·
pertar múltiples emocions a

Neus Ballús triomfa a Locarno
La cineasta de Mollet obté tres reconeixements pel seu últim film, ‘Sis dies corrents’
Mollet del Vallès
EL 9 NOU

La cineasta de Mollet Neus
Ballús ha tornat del Festival
Internacional de Locarno
amb tres premis pel seu
tercer llargmetratge, Sis
dies corrents. Es tracta del
Lleopard al millor actor, una
menció especial del jurat
jove independent i el pre·
mi Europa Cinemas Label.
D’aquesta manera, Ballús
s’ha convertit en una de les
triomfadores d’aquest certa·
men, que es va celebrar fins
dissabte passat a Suïssa.
El Lleopard a millor actor
s’ha repartit a parts iguals
entre Mohamed Mellali
i Valero Escolar, dos dels
lampistes que protagonitzen
el film. D’aquesta manera,

Neus Ballús, segona per la dreta, la setmana passada al Festival de Locarno

qui el llegeixi”, destaca el seu
autor.
Llicenciat en Filologia
Catalana, mestre de profes·
sió, Jordi Sedó ha ocupat
càrrecs com el de delegat
territorial adjunt al Departa·
ment d’Ensenyament, i va ser
director pedagògic del Cen·
tre d’Art i Noves Tecnologies
Can Font de les Franqueses.
La seva obra publicada a data
d’avui inclou narrativa de
ficció, assaig i articles perio·
dístics.

el Festival de Locarno reco·
neix la feina d’aquests dos
actors no professionals, que
s’encarnen a ells mateixos.
Sis dies corrents també s’ha
endut la menció especial del
jurat jove independent, que
ha valorat la pel·lícula –cata·
logada com a comèdia– com a
una narració “simple i direc·
ta”. A més d’aquest guar·
dó, Ballús també va rebre
el reconeixement Europa
Cinemas Label, destinat a la
promoció i la circulació de
les pel·lícules.
Sis dies corrents, produïda
per Distinto Films, es va
estrenar el 7 d’agost a Lorca·
no. Tracta sobre la vida de
tres lampistes i hibrida el
documental amb la ficció.
La cinta va ser molt aplau·
dida pel públic del festival
i Ballús, en declaracions a
l’últim número d’EL 9 NOU,
va mostrar la seva satisfacció
per la rebuda. “Sis dies corrents és una síntesi de tot el
que he après aquests anys”,
va afegir.

