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L'alcalde, aplaudit; el porter, petonejat

Gallardón i Tejero, estrelles dels premis Protagonistas

M.J. Jordan

Un emocionadíssim Alberto Ruiz-Gallardón va rebre ahir en els premis Protagonistas que entrega
Luis del Olmo (Punto Radio) un fort i sentit aplaudiment, amb el públic dret. Gens estrany perquè
l'alcalde recollia el premi a la Concòrdia concedit a Madrid i assegurava que malgrat el terrible 11-M la
ciutat serà sempre "oberta i hospitalària". Al baixar, moltes salutacions. Carmelo Gómez -ara
representa a Madrid La cena amb el premi de teatre Josep Maria Flotats, que espera dur-la aviat a
Barcelona- li va donar un abrazo ben fort. I no precisament pel premi, sinó perquè "ara ho està passant
malament. En aquest país ens mereixem una dreta millor". 

Indiscutiblement l'actor era l'home més atractiu del dinar -el Palau de Congressos era ple de gom a
gom, tot un èxit de convocatòria-, però no s'enduia la majoria dels petons. Fernando Tejero, el porter
de Aquí no hay quien viva -premi de cinema i número u en paciència i simpatia- apareixia contínuament
envoltat de senyores que s'hi feien fotos sense parar i li demanaven autògrafs. (Fins i tot els actors de 7
vidas els volien fitxar per la seva sèrie.) A Gemma Nierga -que li han donat el premi de ràdio tot i ser de
la competència- la vam descobrir demanant-ne uns quants a Ronaldinho -premi d'esports- per als seus
nebots i els de Concha Garcia Campoy.

Curiosament al jugador -que va arribar, tocar i marxar- li van donar per error el premi que duia el nom de
la periodista, per cert molt guapa dins del seu Roberto Verino. L'hi entregava un fan del Barça que ha
dut "la samarreta blaugrana en ple quilòmetre zero", Baltasar Garzón, al costat d'un Joan Laporta que
a l'entrada temia ser víctima d'una broma d'Inocente inocente quan un programa que recaptava
salutacions de famosos per a una gala benèfica el va abordar. "Espero no veure aquestes imatges fora
de context", deia disposat a endrapar el botillo amb bon ànim. La fortíssima tripa de porc farcida de més
porc adobat, que és dinar típic del Bierzo, ja és un clàssic.

Els Estopa -premis de música- n'estaven avisats, però ells són nois fets a tot: "I per acabar el rematarem
amb un carajillo", deien tan contents com Anabel Alonso i Gonzalo de Castro els 7 Vidas, també
premiats: "Jo no menjaré gaire perquè visc del meu cos, però ell sí, que és tot cervell", deia ella, mentre
Santi Millan anunciava feliç la pròxima estrena del seu film amb Ventura Pons. "Finalment faràs un
personatge diferent, un intel·lectual, per exemple?", li diem. "En faig un d'idiota, però no creguis, és molt
llest...".

Tant o més llest que Antonia Dell'Atte, la dona més buscada per la premsa rosa que no perd
oportunitat per carregar-se el seu "maltractador" -ahir ho va fer gratis-, mentre Maria Teresa Fernández
de la Vega -que va enviar un record a Serrat- rebia un premi a la política, entre altres per les molt
serioses iniciatives de suport a les dones. I per a dona seriosa, Rosa Maria Calaf, actual corresponsal
d'Àsia de TVE, que rebia el premi de periodisme amb un al·legat imprescindible en els temps que
corren: "Hem de vigilar de no trastocar els valors del periodisme: té uns objectius molt clars i ara s'estan
perdent". Per cert, Carles Flavià mostrava ahir nova faceta de reporter per al programa de Fuentes -
ahir presentador- i deu-n'hi-do com se'n sortia: preguntava a Artur Mas sobre les seleccions catalanes i
a Flotats pels seus sis anys a Madrid. Però crec que de Jaqueline de la Vega -la cunyada de l'actual
nòvio de l'ex de Ronaldo, la Miss Vania Millan- no en sabia gaire res.
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