
Uritorco, de Lluïsa cunillé i Paco
Zarzoso de la companyia Honga-
resa de Teatre, La tortuga de Cali-
fòrnia, de Daniela Feixas per l'as-
sociació cultural per la renovació
Teatral, i Bluf, de Joan Yago per a
la companyia La calòrica, són les
obres finalistes de la vuitena edi-
ció del Premi Quim masó a pro-
jectes de producció teatral. 

Les tres obres, que han estat se-
leccionades d'entre 48 produc-
cions, opten a un guardó que fi-
nançarà l'obra guanyadora amb

prop de 50.000 euros i que inclou
la participació al Festival Tempo-
rada alta 2014 i al grec 2015. 

el veredicte es donarà a
conèixer dilluns 12 de
maig en un acte que
es farà a la sala la
Planeta de girona.
estarà conduït per
l'escriptor Josep
maria Fonalleras i
comptarà amb l'ac-
tuació de la cantant
Nina, acompanyada
dels músics Jaume Ful-
carà, Pere martínez i adrià
Bauzó. 

el jurat està format pel drama-
turg sergi Belbel; el director del
Festival grec, ramon simó; el crí-
tic i periodista teatral andreu go-
mila; el director teatral i de la sala

La Planeta, Pere Puig ; el director
del Teatre municipal de girona, Jep
sánchez; el guanyador de l’edició

anterior, Josep maria miró;
Josep Domènech, di-

rector de produccions
de Bitò Produccions,
i el llibreter gui-
llem Terribas, ac-
tuant com a secre-
tari. 

el guardó s'ator-
ga anualment i és

l'únic amb retribució
econòmica al nostre

país per a la producció i ex-
hibició de muntatges de text en
llengua catalana no estrenats. 

el guanyador de la darrera edi-
ció va ser Nerium Park, dirigit i es-
crit per Josep maria miró, que es va
estrenar a l’octubre al Festival

Temporada alta i es podrà veure a
l'edició del grec 2014.

Projectes finalistes
Uritorco, de Lluïsa cunillé i Paco
Zarzoso per a la companyia Hon-
garesa de Teatre, transcorre al
llarg de seixanta anys en un hotel
amb vistes a l’Uritorco, una mun-
tanya que és centre de peregri-
natge d'ufòlegs i curiosos. La tor-

tuga de Califòrnia, de Daniela Fei-
xas i l'associació cultural per la re-
novació Teatral és un thriller que
narra com la xarxa familiar passa
de ser el referent a convertir-se en
teranyina i fantasma. Bluf de Joan
Yago per La calòrica és un com-
pendi d’històries entrecreuades
sobre personatges que decidei-
xen canviar de vida i sortir a bus-
car la felicitat. 
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Cunillé i Zarzoso, Feixas i
Yago aspiren al Quim Masó

«Uritorco», «La tortuga
de Califòrnia» i «Bluf» són
les tres finalistes al guardó
de projectes teatrals



«Nerium Park» de Josep Maria Miró va guanyar el premi l’any passat. 

MARC MARTÍ

48
OBRES PRESENTADES

S’hi han presentat 48
produccions, 11 més
que en l’edició anterior 

La comissió de la Dignitat va
anunciar ahir que els 43 ajunta-
ments catalans que reclamen el
retorn dels Papers de salamanca,
que els van ser espoliats pel fran-
quisme, interposaran un conten-
ciós administratiu davant dels tri-
bunals per exigir-ne la restitució
si el ministeri de cultura es torna
a negar a retornar-los. el portaveu
de la comissió Josep cruanyes
preveu que el recurs es presenta-
rà abans de l'estiu. «No hi a cap
raó jurídica per retenir aquesta
documentació», ressaltava ahir.

entre els ajuntaments amb do-

cuments a salamanca i que s’han
adherit a la iniciativa hi ha Fi-
gueres, Portbou, sant Joan les
Fonts i santa coloma de Farners,
que juntament amb la resta han
pres acords consistorials exigint
conjuntament amb la comissió la
restitució de la part dels seus ar-
xius espoliats.

Les accions de presentar un
contenciós administratiu es por-
tarien a terme quan el ministeri de
cultura digui de nou que no re-
tornen els documents. «Hi ha una
decisió presa i només s'espera
que digui que no», va indicar
cruanyes. L'acció es faria en bloc
entre tots els ajuntaments.

cruanyes recorda que el rè-
gim franquista no va derogar les
lleis catalanes aprovades pel Par-
lament fins al 30 de setembre de
1939 i que l'espoliació dels docu-
ments va ser entre el febrer i juny

d'aquell any. «en aquell moment
es va fer contra les lleis vigents en
aquest moment que eren del Par-
lament». en aquest context, as-
senyala que «no hi a cap raó jurí-
dica per retenir aquesta docu-
mentació» dels ajuntaments i que
els consistoris «tenen dret a re-
cuperar el seu patrimoni, una
documentació que no hi ha cap
motiu perquè segueixi en aquest
fons».

Josep cruanyes també va fer re-

ferència a la visita a l'estat espa-
nyol del relator de les Nacions
Unides per la promoció de la ve-
ritat, justícia, reparació i les ga-
ranties de no repetició Pablo
greiff, qui es va reunir amb la
comissió de la Dignitat. Va expli-
car que en el seu raport inicial que
esdevindrà en informe el relator
de Nacions Unides va recollir
«entre els deures pendents de
l'estat espanyol des de la Transi-
ció la restitució dels arxius i béns

requisats pel franquisme». afegeix
que «és un deure que forma part
de la vulneració dels drets hu-
mans i es considera per les Na-
cions Unides com una prioritat
per enfortir la democràcia». el
document inicial de greiff, ex-
plica, també remarca l'incompli-
ment de l'estat espanyol de l'a-
nul·lació dels processos polítics
del franquisme encara pendents
i el deure d'investigar processos als
franquistes.

Davant del recurs interposat
contra el retorn dels papers al
TsJc, la comissió de la Dignitat ha
considerat que és «una mostra de
la intolerància i incomprensió
contra el procés de restitució».
cruanyes va titllar ahir d’«inad-
missible» que es retregui a la ge-
neralitat que s'ha apropiat docu-
mentació no catalana; que es di-
gui que la generalitat no ha cer-
cat els afectats per a fer-los la res-
titució i que es digui que els do-
cuments que no es puguin resti-
tuir als afectats s'hagin de retornar
a salamanca. 

Per altra banda, Toni strubell,
també portaveu de la comissió, va
manifestar que «és hora de donar
un cop a la taula i donar resolució
a aquest conflicte i acabar amb
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Més de 40 ajuntaments
catalans denunciaran el
Ministeri de Cultura si no fa
la devolució abans de l’estiu



Aliança local per
reclamar el retorn dels
papers de Salamanca

Josep Cruanyes i Toni Strubell, de la Comissió de la Dignitat. 
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els festivals que formen part de
la xarxa a-petit, entre els quals hi
ha el poparb i l’(a)phònica, obri-
ran la temporada 2014 amb el
concert   micro-Zènit a la barca Ti-
rona a l'estany de Banyoles. serà
dissabte de la mà de micro-Zenit
d'enric montefusco, cantant de
standstill, que actuarà mentre
l'embarcació navega acompanyat
d'un cor de quatre veus i que pre-
sentarà un repertori que inclou al-
guns dels temes de Dentro de la

luz. com que l'aforament és reduït
no es posaran a la venda entrades
per a l’actuació, sinó que cada fes-
tival en sortejarà a través de les xar-
xes socials. 

L’acte també s'aprofitarà per
anunciar les novetats d'aquesta
xarxa,  que va néixer l'any 2012 per
unir els esforços de diferents fes-
tivals de petit format d'arreu de ca-
talunya. L'objectiu final era crear
una xarxa cultural repartida en el
territori per tal de compartir co-
neixements, problemàtiques i su-

mar esforços per seguir avançant
cap a una «descentralització» de la
cultura. aquests certàmens apos-
ten per propostes de qualitat, so-
vint poc conegudes i arriscades
que sorgeixen al territori. 

els que en formen part són el
poparb a arbúcies, Festus a Tore-
lló, (a)phònica a Banyoles, Vida
Festival a Vilanova i la geltru,
Palmfest a l'Hospitalet de l'infant,
i Bacco Produccions, que l'any
passat va tancar l'inVictro i que ja
treballa en un nou projecte. 
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Concert d’Enric Montefusco a l’estany 

La pel·lícula El hombre de al
lado, de mariano cohn i gastón
Dupran dóna aquest vespre el tret
de sortida a la cinquena edició del
cicle arquitectures de cinema que
organitzen el museu del cinema i
la Fundació rafael masó. La pel·lí-
cula es projectarà al museu del ci-
nema a partir de les 8 del vespre,
amb entrada lliure, i el cicle es re-
prendrà dimecres 14, 21 i 28 amb
dos documentals i un film més. 
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Inici d’«Arquitectures
de cinema» a Girona

CICLE DE PEL·LÍCULES

el cicle Destapats, organitzat
pel Departament de cultura, pro-
mourà noves veus literàries amb
cinc sessions en què un escriptor
consolidat conversarà amb un au-
tor més novell. La primera reuni-
rà Julià de Jòdar i Joan Todó a la bi-
blioteca de salt aquest dimecres a
dos quarts de vuit del vespre, en
una conversa titulada «L'escriptor
i la societat que l'envolta: conflic-
te o resignació?».
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Sessió per descobrir
noves veus literàries
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