
Europa Press/DdeG, Madrid. 
Un total de 10 equips espa-
nyols –un d’ells de la UdG–
participen des d’ahir a la com-
petició Shell Eco-marathon
europea 2007 i intentaran cre-
ar un vehicle que consumeixi
poc per batre els rècords de
mínim consum d’energia. 

L’edició, que se celebra
fins demà en el circuit auto-
movilístic de Nogaro al Gers
(França), compta amb més de
250 equips procedents de 20
països. A més, per primera ve-
gada aquest any, participen
nous equips procedents de
Romania, Holanda, Canadà i
Singapur. A més participen
Alemanya, Bèlgica, Canadà,
Dinamarca, Finlàndia, Grè-
cia, Itàlia, Noruega, Holanda,
Polònia, Portugal, República
Txeca, Romania, Singapur,
Eslovàquia, Suècia, Suïssa i
Turquía.

Per part espanyola, a més
de l’equip EPS-UdG de l’Es-
cola Politècnica de la Univer-
sitat de Girona, des d’Alacant
en participa un de l’Escola Po-
litècnica d’Alcoi; des d’Astú-
ries, un equip de l’IES Alto
Nalón; i des de València un
equip de la Universidad Poli-
técnica de València. També
mostraran els seus prototips
més equips d’Alcoi i altres de
Sevilla.

Estudiants de la
UdG concursen
per dissenyar el
cotxe que menys
consumeix

UNIVERSITAT

D.B., Girona
L'obra Saló de primavera, es-
crita per Lluïsa Cunillé i Paco
Zarzoso, sota la direcció de Lur-
des Barba, ha guanyat la prime-
ra edició del premi Joaquim
Masó de projectes de muntat-
ges teatrals de text, dotat amb
30.000 euros.

En aquesta edició es van pre-
sentar un total de 21 projectes.
El muntatge s'estrenarà la prò-
xima tardor –concretament el
dia 23 o el 24 de novembre–,
dins del Festival Internacional
Temporada Alta de Girona i Salt
a la Sala La Planeta. Després, a
finals d'any, farà temporada a
Barcelona, a la sala Muntaner.

Els organitzadors del premi
–la família Masó, Bitò Produc-
cions, la Llibreria 22 de Girona
i el grup Proscenium– van mos-
trar ahir la seva «sorpresa» i la
«satisfacció» per la quantitat i la
«bona» qualitat dels projectes
teatrals presentats.

Un dels membres del jurat,
Pere Puig, va destacar que van
tenir més treball de l'esperat
perquè dels 21 projectes, 19
eren «textos nous» d'autors cata-
lans. «Hem comprovat que hi ha
molta gent nova que escriu tea-
tre i que té necessitat de traslla-
dar als escenaris els seus textos»,
va dir. L'actriu i directora Lur-
des Barba va mostrar el seu
«agraïment infinit» pel premi i
va dir que els impulsors del pro-

jecte ja han treballat junts en al-
tres muntatges. Els organitza-
dors també van explicar que en
la pròxima edició el Premi «mo-
dificarà sensiblement» les seves
bases i delimitarà els terminis
de presentació dels projectes.

El jurat del Premi Joaquim
Masó va estar compost per Joan
Ollé, Begoña Barrera, Toni Ca-
sares, Salvador Sunyer, i Pere
Puig. El jurat va destacar les
obres presentades per Albert
Mestres, Jordi Casanovas, el fi-
guerenc Carles Mallol, Josep
M. Miró, Marta Butxaca i Jordi
Faure. 

«Saló de primavera», de Cunillé, Zarzoso
i Barba, guanya el I Premi Joaquim Masó
L’obra s’estrenarà el novembre vinent a Girona en el marc del festival Temporada Alta
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■ El jurat destaca 
l’alta qualitat dels
textos presentats 
a concurs

JOSEP M. COLL I LURDES BARBA. El productor i la directora, ahir a Girona. 
DANIEL BONAVENTURA

La pressió immobiliària i les sucu-
lentes plusvàlues que els promo-
tors poden aconseguir enderrocant
edificis antics per fer pisos, és el re-
rafons de l’argument de l’obra pre-
miada.En clau de comèdia, Saló de
primavera transcorre en un local
històric, semblant a La Paloma de
Barcelona, que està amenaçat de
tancament i enderroc. Els perso-
natge són la mestressa (Lina Lam-
bert), una clienta de tota la vida (no
s’ha decidit l’actriu), una cambrera
lluitadora i políticament comp-

romesa (Miriam Alamany) i un ex-
presoner que fa de porter (Carles
Martínez). També hi ha un alcalde
en funcions (Ciscu Lucchetti). Tots
ells, mentre anhelen alguna cosa
més, van evocant la història del lo-
cal, que és centenari, i havia sigut
sala de ball, casa de barrets de
luxe, bingo, i fins i tot hospital du-
rant la guerra. L’obra, que segons
Lurdes Barba «estimula la memò-
ria històrica des d’un compromís
ètic», arriba fins a un present do-
minat per les incerteses.

Un argument amb pressió immobiliària

DdeG, Girona
Un total de 500 músics i can-
taires actuaran a partir d’avui
i fins el 20 de maig a la plaça
dels Jurats de Girona en una
quinzena de concerts, dins la
setena edició del cicle Esco-
les de Música de les comar-
ques gironines, que organitza
l’Escola de Música de Sant
Gregori. 

A les 11 hores d’aquest
matí, obrirà el cicle Obrirà el
cicle l'escola Aula Musical, de
Girona, i el tancarà el proper
dia 20 la Girona Banda Band,
una formació vinculada a l'es-
cola municipal de Girona,
però oberta també als nens i
joves d'altres escoles. 

Els concerts son tan diver-
sos com les mateixes escoles,
de manera que es podrà es-
coltar des de corals de nens
de 5 i 6 anys fins a conjunts
elèctrics, música tradicional o
conjunts de cambra de grau
mig, en un ventall tan ampli
com volen els mateixos parti-
cipants. 

Cinc-cents músics i
cantaires actuen a la
plaça dels Jurats en
quinze concerts
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Culturai Espectacles

L’ar tista barcelonina Cristina
Batllori va ingurar ahir una ex-
posició a la galeria El Claustre
de Girona. Xavier Castillón va
fer la presentació. 

Cristina Batllori
inaugura a
El Claustre

DANIEL BONAVENTURA
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Informació: 972 419 010 - www.ajuntament.gi/teatre

Amb el carnet “Qltura Jove”, els espectacles tenen
un preu especial de 3 € - www.qlturajove.org

CIA. TANTARANTANA I LOS PELONES

IDAHO i UTAH
(nana para nenes malitos)

12 de maig
21 h




