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La tercera edició del festi-
val Argila Pop tindrà lloc
aquesta nit a la sala poliva-
lent del local social de
Quart (21.30 h, 5 euros)
amb les actuacions dels
tres finalistes del concurs

de grups i Miquel del Roig i
Mârmara com a convi-
dats. Hi ha la possibilitat
d’anar i tornar al festival
amb el Bus Nit des de Pala-
frugell, Palamós, Platja
d’Aro, Llagostera, Cassà
de la Selva, Girona i Salt.
Els horaris de la línia noc-
turna es poden consultar a
www.teisa-bus.com.

En aquesta edició s’han
presentat 21 grups al con-
curs Argila Pop, dels quals
s’han triat els tres finalis-

tes: La Troup (Cassà de la
Selva), Rocksord (Girona)
i May Chronicles (Breda i
Riells i Viabrea). El con-
curs té tres premis en me-
tàl·lic de 400, 200 i 100 eu-
ros, i tots tres bandes re-
bran també el trofeu Argi-
la Pop, realitzat per Cerà-
miques Marco.

L’Argila Pop es va pre-
sentar dijous en una roda
de premsa a la qual va as-
sistir la regidora de Joven-
tut, Carme Juny. ■

Arriba la final de l’Argila Pop
El festival de Quart
tindrà avui Mârmara
i Miquel del Roig
com a convidats

Xavier Castillón
QUART

La regidora Carme Juny i
els organitzadors del festival.

L’operació, sens dubte, és
rodona. La convocatòria
de la cinquena edició del
premi Quim Masó a pro-
jectes de producció tea-
tral, que ahir es va fer pú-
blica a La Planeta, ha coin-
cidit amb el naixement
d’un altre premi amb les
bases gairebé calcades, la
beca Primer Acte, que
convoca la Fundació Jau-
me Casademont, i que des-
tina 30.000 euros a un
projecte de producció tea-
tral, en aquest cas adreça-
da a un públic familiar o in-
fantil. Els muntatges gua-
nyadors s’estrenaran, tots
dos, en el marc del festival
Temporada Alta, que ac-
tuarà de nexe d’unió: el
Quim Masó, en un dels es-
pais del Sistema Metropo-
lità de Teatres i Auditoris
(SMTA), mentre que el
projecte guanyador de la
beca Primer Acte s’estre-
narà, seguint les bases, a
El Teatre, de Bescanó, un
equipament que aquest
any ja s’ha vinculat a Tem-
porada Alta, fruit de
l’aposta decidida que
l’Ajuntament bescanoní
ha fet per al seu teatre.

El premi Quim Masó no
ha variat gaire les bases, i
la dotació econòmica con-

tinua havent de represen-
tar, com a màxim, el 50%
de la producció. La matei-
xa condició recullen les ba-
ses de la beca Primer Acte.
El termini per presentar
projectes també és el ma-
teix en ambdós casos: es
va obrir ahir i es tancarà el
31 de gener del 2011, i els
veredictes es faran públics
l’abril de l’any que ve. En el
cas de la beca Primer Acte,
l’espectacle s’estrenarà el
novembre del 2011 i for-
marà part de la programa-
ció del Teatre Nacional de
Catalunya. El jurat de la
beca Primer Acte el for-
men Josep Domènech
(Temporada Alta), Quim

Marcé (director d’El Tea-
tre de Bescanó), Bernat
Puigtobella (TNC), Fran-
cesc Rosell (tècnic de tea-
tre infantil i familiar) i Fer-
ran Baile (periodista espe-
cialitzat). El jurat del pre-
mi Quim Masó es manté,
de moment, inalterable i
està format per Àlex Rigo-
la (director), Begoña Bar-
rena (crítica teatral), Toni
Casares (Sala Beckett),
Pere Puig (La Planeta),
Salvador Sunyer (Tempo-
rada Alta) i Guillem Terri-
bas (secretari).

La beca Primer Acte es-
tà impulsada per la Funda-
ció Jaume Casademont,
representada ahir per En-

ric Sucarrats, per l’Ajun-
tament de Bescanó, repre-
sentat per l’alcalde, Xavier
Soy, per Temporada Alta i
el Teatre Nacional de Ca-
talunya. El premi Quim
Masó el promouen la famí-
lia Masó, representada
ahir per Xavi Masó, Bitò
Produccions, la Llibreria
22 i el Grup Proscènium,
sota el patrocini de l’Ajun-
tament de Girona, repre-
sentat per l’alcaldessa,
Anna Pagans, la Diputació
de Girona, l’assessoria Ri-
bas-Àlvarez i Bitò. A l’acte
d’ahir hi van assistir Mer-
cè Frauca, vídua de Quim
Masó, i Teresa Ruhí, vídua
de Jaume Casademont. ■

Dos premis de
primera
Dani Chicano
GIRONA

El premi Quim Masó i la beca Primer Acte, destinats a
projectes teatrals, tenen Temporada Alta com a nexe

D’esquerra a dreta, Guillem Terribas, Anna Pagans, Xavi Masó, Xavier Soy i Enric Sucarrats,
en l’acte de presentació d’ahir ■ JOAN SABATER


