
La companyia barceloni-
na La Virgueria va rebre
ahir al vespre el X Premi
Quim Masó per a produc-
cions teatrals pel seu pro-
jecte Medusa, en un acte a
la sala La Planeta de Giro-
na, dins del festival Tem-
porada Alta. L’acte va ser
presentat per l’escriptor
Josep Maria Fonalleras i
va incloure l’actuació mu-
sical d’Anna Moliner. Els
altres dos projectes fina-
listes del premi han estat
Quan la pluja deixi de cau-
re, d’Andrew Bovell, pre-
sentat per la Sala Atrium, i
La visita de la vella dama,
de Friedrich Dürrenmatt,
una proposta de Farrés
Brothers.

El projecte guanyador,
Medusa, parteix de l’adap-
tació que Pablo Ley ha fet
de la novel·la homònima
de l’escriptor asturià Ri-
cardo Menéndez Salmón
sobre el cineasta, fotògraf i
pintor Prohaska, un artis-
ta molt singular, obsessio-
nat amb la desaparició i la
invisibilitat, que planteja

dues preguntes: si es pot
viure sense ideologia i si es
pot mirar amb impunitat.

La Vigueria es va for-
mar el 2009, any en què va
estrenar la seva primera
producció, Si avui és di-
umenge demà és dijous.
Des de llavors, ha anat des-
envolupant un llenguatge

propi i buscant noves fór-
mules per arribar a l’es-
pectador, en espectacles
com ara L’hivern al cos,
180º de cel, Paisaje sin ca-
sas, El pes del plom i Ar-
bres. “La Virgueria som
l’Aleix Fauró, la Isis Mar-
tín, la Marina Fita, l’Oscar
Llobet i la Patrícia Barga-

lló. Compartim una matei-
xa visió del fet teatral: cre-
iem en un teatre compro-
mès. Compromès amb la
societat, però també amb
la llengua, la cultura, la
poesia, la bellesa, el risc i la
provocació.” Així es pre-
senten al seu web. El pro-
jecte de La Virgueria ha es-

tat escollit entre 22 pro-
postes presentades a
aquesta edició del premi
QuimMasó. Aquest guar-
dó està dotat amb 40.000
euros i també comporta
que Medusa s’estreni a
Temporada Alta 2017 i es
vegi al Teatre Nacional de
Catalunya.

Aquest any, el jurat del
premi Quim Masó està for-
mat per Josep Domènech,
director de produccions
de Bitò; Xavier Albertí, di-
rector del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC); Mar-
garida Casacuberta, pro-
fessora i investigadora de
literatura contemporània
de la Universitat de Giro-
na; Pere Puig, director de
la sala La Planeta; Jep
Sánchez, director del Tea-
tre Municipal de Girona;
Andreu Gomila, director
de Time Out Barcelona, i
Laura Serra, cap de cultu-
ra del diari Ara.

El guardó es va crear
l’any 2006 en reconeixe-
ment a l’actor, director i
productor teatral Quim
Masó, un dels fundadors
de Bitò i de Temporada Al-
ta, i és l’únic premi del país
que finança la producció
d’espectacles teatrals en
llengua catalana. El premi
està impulsat per la famí-
lia Masó, Bitò, la llibreria
22, Proscènium i La Pla-
neta, l’Ajuntament i la Di-
putació de Girona, amb la
col·laboració del TNC i de
Temporada Alta. ■

La Virgueria guanya amb una adaptació de la novel·la de Menéndez Salmón el
desè premi Quim Masó per a produccions teatrals, lliurat dins de Temporada Alta

‘Medusa’, premi Masó
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Quatre membres de La Virgueria en primer terme, amb dos d’Atrium a l’esquerra i dos de Farrés al darrere ■  MANEL LLADÓ
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Priscilla és un musical que
remet a la pel·lícula homò-
nima estrenada el 1994:
tres drag queens traves-
sen Austràlia per actuar
en un casino al mig del de-
sert (i, en realitat, per
complir amb un deure in-
confessable per a una drag
queen). Ahir, que l’Ajunta-
ment de Barcelona asfalta-
va el carrer Casp, precisa-
ment, van començar les
funcions d’un musical que
obre una gira estatal amb
una estada de dos mesos al
Teatre Tívoli (fins al Na-

dal). És improrrogable
perquè ja té prevista una
gira tancada i perquè,
quan acabi aquestes dates,
ja hi ha compromès l’auto-
bús per a una altra produc-
ció mundial.

A Madrid, la van veure
tres milions i mig d’espec-
tadors en 510 funcions. A
la música disco ballable
(“al final no hi ha ningú
que s’aguanti assegut a la
butaca”, comenta un dels
actors protagonistes) s’hi
suma un autobús que do-
narà contínues sorpreses i
un vestuari ben barroc i de
perruques fluorescents.

Si les drag queens re-
ivindiquen el play back, no
ho fa pas aquest musical, i
per això, mentre les tres
artistes assagen al desert
el seu I will survive mentre

confien que algú els traurà
d’aquell sot i els arreglarà
l’autobús, tres noies can-
ten en directe a l’aire. Com
si fossin àngels. Les tres
cantants es passen el 80%
de l’actuació suspeses. És
una de les sortides espec-
taculars d’un musical es-
trenat el 2006 a Austràlia. 
Manu Guix i Àngel Llàcer
van adaptar de l’original al
castellà els fragments de
temes traduïts i el text. En
escena hi apareix breu-
ment un nen (la raó ama-
gada de la trama, que re-
corda prou l’embolic de
Mamma mia!). Per a Bar-
celona, han seleccionat
cinc nens que s’aniran in-
tercalant en el paper, per
garantir que cap faci més
de dues sessions setma-
nals, com marca la llei. ■

El musical ‘Priscilla’
arrenca una gira amb
una estada de dos
mesos a Barcelona
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Les ‘drag queens’, al Tívoli

Un instant d’‘I will survive’, ahir al Tívoli ■ ANDREU PUIG

El filòsof i professor català
Josep Maria Esquirol ha
obtingut el Premio Nacio-
nal de Ensayo 2016 per
l’obra La resistència ínti-
ma: assaig d’una filosofia
de la proximitat (Qua-
derns Crema).

El jurat d’aquest premi,
atorgat pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Es-
port i dotat amb 20.000
euros, ha reconegut la ca-
pacitat d’Esquirol per fer
“meditar, de manera di-
recta i personal, sobre la
vida ajudant a viure-la
amb més lucidesa i cons-
ciència. Un bon exemple
de filosofia d’alt estil”. ■
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