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Bluf, de Joan Yago i la companyia
La Calòrica, va guanyar ahir la
vuitena edició del premi Quim
Masó als nous projectes de pro-
ducció teatral, mentre que Uri-
torco, de la Companyia Hongare-
sa de Teatre escrita per Paco Zar-
zoso i Lluïsa Cunillé i La Tortuga
de Califòrnia, un text de Daniela
Feixas per l’Associació Cultural
per la Renovació Teatral (ACRT)
van quedar finalistes. 

Com a guanyadora, la jove com-
panyia -fundada l’any 2010 per
un grup de llicenciats de l’Institut
del Teatre de Barcelona- rebrà
prop de 50.000 euros per aixecar el
projecte de Bluf, que s’estrenarà al
festival Temporada Alta 2014 i for-
marà part de la programació del
Grec 2015. 

El text de Yago, que es va pro-
clamar guanyador en un acte pú-
blic celebrat ahir al vespre a la sala
La Planeta de Girona, és segons la
companyia la base d’un «espec-
tacle concís, pop, gamberro, re-
alista i explosiu com una onoma-
topeia» amb una munió d’«histò-
ries encreuades sobre personatges
que decideixen canviar de vida i

buscar la felicitat». Amb només
cinc actors, s’hi podran veure per-
sonatges com en Ninot, l’Albert, la
Rut, l’Olga, una abella que dirigeix
una multinacional o unes moteres
lesbianes que atraquen bancs. 

En nom del jurat, el director del
Festival Grec, Ramon Simó, va vo-
ler destacar la qualitat de les tres fi-
nalistes, que comparteixen «la vo-
luntat de trobar un llenguatge tea-
tral propi». 

En aquest sentit, Simó va defi-
nir Bluf com «una comèdia parti-
cularment viva, negra, però amb
elements que l’acosten al drama»
i amb un llenguatge capaç d’em-
peltar teatre i còmic. 

«El principal referent del text és
la novel·la gràfica americana», va
assegurar Simó, explicant que
Yago ha aprofitat la llibertat pròpia
del dibuix per «juxtaposar escenes
com si fossin vinyetes» i «jugar

amb els tòpics de la cultura pop». 
El director del festival barcelo-

ní va elogiar, a més, la curta tra-
jectòria de La Calòrica i va felicitar
els seus components per «la vo-
luntat de mantenir un treball de
companyia en uns temps foscos». 

La veu de la cantant i actriu
Nina acompanyada dels músics
Jaume Fulcarà, Pere Martínez i
Adrià Bauzó va servir per com-
pletar la festa, en què el presenta-

dor de l’acte, l’escriptor Josep Ma-
ria Fonalleras, va fer «una gimca-
na de pujades i baixades de l’es-
cenari» per reivindicar la vitalitat
del teatre, invocar referents com el
desaparegut Modest Prats a través
dels versos de Fedra i recordar
els centenaris de Joan Vinyoli, Ju-
lio Cortázar i Dylan Thomas. 

Suport a la producció
Creat l’any 2006 per recordar l’ac-
tor, director i productor de teatre
Quim Masó, és l’únic guardó amb
retribució econòmica al país per a
la producció i exhibició de mun-
tatges de text en català no estrenats. 

El jurat d’aquesta edició estava
integrat pel director i autor teatral
Sergi Belbel; el director teatral i del
Festival Grec de Barcelona Ra-
mon Simó; el crític i periodista tea-
tral Andreu Gomila; el director
de la Sala La Planeta, Pere Puig; el
director del Teatre Municipal de
Girona, Josep Sánchez; Josep Do-
mènech com a representant de
Bitò Produccions i el dramaturg Jo-
sep Maria Miró, guanyador de l’a-
ny passat amb Nerium Park. El lli-
breter Guillem Terribas actuava
com a secretari. 
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«Bluf», de Joan Yago, rep el Quim Masó
La companyia La Calòrica guanya el guardó de nous projectes teatrals amb un text «pop, gamberro i explosiu»

La companyia La Calòrica, recollint el premi Quim Masó a la Planeta. 
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es van presentar al premi
El projecte de Yago i La Calòrica va
ser l’escollit del total de 48 produc-
cions presentades; 11 textos més
que l’any passat i rècord de participa-
ció de les darreres edicions. 

48 PRODUCCIONS TEATRALS

Els finalistes són «Uritorco»
de Paco Zarzoso i Lluïsa
Cunillé i «La Tortuga de
Califòrnia» de Daniela Feixas

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Em-
pordà reunirà, digitalitzarà i ex-
posarà el fons documental i foto-
gràfic del missioner empordanès
Joaquim Vallmajó sobre el con-
flicte de Ruanda. L’Arxiu Comarcal
de l’Alt Empordà ha rebut la do-
nació del fons que Vallmajó havia
lliurat en vida a la família i al Grup
d’Empordaneses i Empordane-
sos per la Solidaritat (GEES), a
més del de Josep Frigola, missio-
ner que és a Niger i que aportarà
més correspondència quan torni
del país africà. 

Aquesta acció s’emmarca dins la
campanya per commemorar els 20
anys de la desaparició de Vallma-
jó a Ruanda durant el conflicte
bèl·lic. L’objectiu és reunir tot el
fons que fins ara es trobava dispers
(i que inclou documents personals,
cartes i ftografies dels camps de re-
fugiats ruandesos i l’exili), con-
servar-lo en condicions òptimes i
facilitar-ne la consulta a qualsevol
persona interessada. La voluntat
de la família, explica el germà del
missioner, Martí Vallmajó, és que
tothom conegui el que va veure i
viure. 

L’Arxiu Comarcal s’ha compro-
mès a digitalitzar-lo i oferir-ne la
consulta tant física com en línia a
través de la seva web. A més, s’e-

laborarà una exposició itinerant
amb aquest material que tracti, no
tan sols del conflicte que encara
segueix obert als Grans Llacs, sinó
que també serveixi per explicar un
cas de justícia universal i de la ini-
ciativa de diàleg altament inclusiu
iniciat l’any 2004 per la diàspora de
persones exiliades i especialment
membres de l’oposició.

El director del Museu Memorial
de l’Exili de la Jonquera, Jordi
Font, destaca que «pel MUME és
important treballar per donar a co-
nèixer, a més de l'exili republicà,
tots els altres exilis i més tenint-hi
com a relator un empordanès com
Vallmajó».

El representant del GEES, Josep
Maria Bonet, diu que hi ha docu-
mentació molt valuosa per expli-
car «la veritat sobre el genocidi»,
amb documents que «han servit
com a proves documentals en la
causa de justícia oberta a l’Au-
diència Nacional per investigar
l'assassinat d'en Quim, la Flors
Cirera i altres set ciutadans espa-
nyols a Ruanda i la República De-
mocràtica del Congo». Bonet cri-
tica, a més, el canvi de la llei de jus-
tícia universal que impedeix que
casos com aquests es puguin in-
vestigar. «No és tant que se'ls aca-
bi empresonant com que se sàpi-
ga la veritat del que va passar», diu. 
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Digitalitzaran i exposaran el
fons documental i fotogràfic
de Joaquim Vallmajó 


