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PUBLICITAT

INFORMACIÓ: 972 419 010 i 972 402 004
www.temporada-a l ta .cat

Patrons:

Ajuntament de

SALT

Organitzadors:

temporada alta Del 2 dʼoctubre al 7 de desembre de 2008FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA • GIRONA/SALT 

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Ds 15 nov - 21 h / Dg 16 nov - 19 h

TEATRE DE SALT
Dg 16 novembre - 19 h

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Dj 20 novembre / Dv 21 novembre - 21 h

SALA LA PLANETA
Dv 14 novembre - 22 h

CHAMBAO
CON OTRO AIRE

LAURA HERTS
A WON WOMAN SHOW

SALLE DES FÊTES
Un espectacle de Jérôme
Deschamps i Macha Makeïeff

PAVELLÓ DE FONTAJAU (Girona)
Dv 14 novembre - 23 h

ESTRENAQ-ARS Teatre
SUPLICANTS, a partir 
de Les suplicants d’Èsquil
Dir. Rafel Duran

NOVA FUNCIÓ:
Dg 16 novembre - 22 h

Cia. Philippe Genty
BOLILOC
Dir. Philippe Genty
i Mary Underwood

ESTRENA
A L’ESTAT

ESPANYOL

ESTRENAA L’ESTATESPANYOL

PREU: 18 € anticipada20 € a taquilla

3
1
3
9
3
9
-9

4
0
0
2
3
Q

«No ens ha semblat que
fos just acumular els dos
premis en un de sol per a la
tercera edició, de manera
que, si el jurat així ho de-
termina, existeix la possi-
bilitat, en la propera edició
del 2009, de premiar dos
projectes de producció.»
Així va explicar ahir Josep
Domènech, de Bitó Pro-
duccions, un dels convo-
cants del premi, el destí
dels 30.000 euros que per-
tocaven a la producció de
La dolça Sally, amb text de
Daniela Feixas, música de
Jordi Collet i direcció de
Carol López. L’organitza-
ció va remarcar que man-
tenir aquest premi, i que no
es perdi, ha estat possible
gràcies al compromís
d’empreses i administra-
cions que patrocinen el

guardó. Domènech va ex-
plicar que quan en el pri-
mer trimestre d’aquest any
van premiar La dolça Sally
eren conscients que era un
muntatge complex, però
confiaven en les previ-
sions i els contactes fets
pels responsables de la
producció i les possibili-
tats de finançament eren
reals; «semblava possi-
ble», explica. Pels motius
que siguin, aquestes pro-
meses certes de finança-
ment no han arribat a bon
port i els organitzadors
han esperat fins al límit –ja
van renunciar a fer l’estre-
na en l’actual edició de
Temporada Alta, tal i com
assenyalaven les bases–,
que ha estat el moment de
fer pública la convocatòria
de la tercera edició del pre-

mi, de manera que La dol-
ça Sally es queda sense
aquesta part del finança-
ment, la qual cosa no vol
dir que no s’hagi de posar
en escena en el futur. En el
palmarès del premi, l’obra
de Daniela Feixas conti-
nuarà figurant com a gua-
nyadora, segons es va
anunciar.

En l’acte d’ahir, en què
van ser presents, a més de
Josep Domènech, Pau Ma-
só, fill de Quim Masó, i
Guillem Terribas, de la
Llibreria 22, per part de la
comissió organitzadora
–també hi ha el Grup Pros-
cènium–, a més de la regi-
dora de Cultura de l’Ajun-
tament, Lluïsa Faxedas, i
el ponent de Cultura de la
Diputació de Girona, Ro-
ger Zamorano, es van pre-

sentar les bases de la terce-
ra convocatòria, que asse-
nyalen que el termini de
presentació de projectes
finalitza el 15 de febrer de
l’any que ve, mentre que el
veredicte del jurat es farà
públic abans de finalitzar
el mes de març del 2009.

Com a novetats destaca-
des, cal remarcar que el di-
rector d’escena i director
artístic del Lliure, Àlex Ri-
gola, ha substituït el també
director Joan Ollé, que va
formar part del jurat en les
dues primeres edicions, a
més que, segons va anun-
ciar Guillem Terribas,

l’acte de proclamació del
projecte guanyador del
premi no serà tancat, com
fins ara, només adreçat als
mitjans de comunicació,
sinó que està previst orga-
nitzar «una festa del tea-
tre», a la sala La Planeta o
al Teatre de Salt.

El jurat, a més d’Àlex
Rigola, el formen Begoña
Barrena (crítica teatral),
Toni Casares (responsable
de la Sala Beckett), Pere
Puig (responsable de la
Sala La Planeta) i Salva-
dor Sunyer (director de
Temporada Alta i del cen-
tre El Canal).

El premi Quim Masó
s’atorga a projectes d’es-
cenificació d’un text enca-
ra no estrenat, en llengua
catalana –escrit en català o
bé traduït al català d’una
altra llengua – i la quanti-
tat amb què està dotat el
premi no pot superar el
50% del pressupost de la
producció. El jurat pren-
drà la seva decisió en base
a l’interès artístic, la quali-
tat i la viabilitat econòmi-
ca i tècnica del projecte
presentat, i la companyia
s’obliga a estrenar l’espec-
tacle dins el festival Tem-
porada Alta.

El premi Quim Masó a
muntatges de teatre retira la

dotació a «La dolça Sally»
L’organització va convocar ahir la tercera edició del guardó

DANI CHICANO / Girona

● L’organització del Premi Quim Masó a
projectes de producció teatral va anunciar
ahir que retirava la dotació del premi a la
producció guanyadora de la segona edi-

Els organitzadors i patrocinadors del premi, ahir, a l’Ajuntament de Girona. / MANEL LLADÓ

ció, titulada La dolça Sally, perquè la pro-
ducció no ha pogut obtenir el finançament
necessari. Ahir es va convocar la tercera
edició del premi, en què el jurat pot ator-
gar dos premis de 30.000 euros.


