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'Art', 'Celobert' 'Sit' i 'Primera plana', finalistes dels premis BCN 

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La companyia Dagoll Dagom rebrà avui el premi especial BCN, en la quarta edició d'aquests guardons
de teatre organitzats per la revista BCN, especialitzada en arts escèniques. Els premis, que són elegits
per la votació popular a través d'un servei d'atenció telefònica i de la web de la publicació, se
seleccionen a partir de les 10 obres que al llarg de l'any passat han tingut més espectadors a la
cartellera teatral de Barcelona. Els premis es donaran a conèixer avui a la sala La Paloma.
En la quarta edició d'aquestes distincions es designarà el premi a la millor obra, millor direcció, millor
actor i millor actriu. Paral.lelament, també es nomina el millor muntatge de caràcter alternatiu entre les
tres obres més vistes en aquesta categoria. Es tracta d'Esperando a Godoy, Jugant a Rodgers i
Migracions.(es).
Els candidats als premis són ¡Mamaaá!, la comèdia de Jordi Sànchez i Pep Anton Gómez que com
acostuma a ser tradició en els seus intèrprets, Paco Morán i Joan Pera, sembla que es convertirà en un
dels muntatges més representats de la ciutat. Sit, la particular visió de Tricicle del món de les cadires.
5Mujeres.com, versió barcelonina del popular invent d'El club de la comedia. A aquestes obres cal
afegir-hi Los monólogos de la vagina, en la direcció d'Antonia García i també la sàtira televisiva
Comando a distància, espectacle d'El Terrat, dirigit per Jordi Puntí.
Les altres obres seleccionades tenen una intenció una mica menys comercial. Com el clàssic
representat al TNC El cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra, dirigit per Rafel Duran i
protagonitzat per Jordi Banacolocha i Laura Conejero. Un altre muntatge del centre nacional va ser
Primera plana, en direcció de Sergi Belbel, que adapta l'obra de teatre nord-americana que va donar lloc
a dos clàssics del cine.
Art, la nova versió de la peça de Yasmina Reza, interpretada per Ricardo Darín, va competir en èxit l'any
passat amb el muntatge protagonitzat i dirigit per Josep Maria Flotats. També va ser molt celebrada per
crítica i públic Celobert, el drama de David Hare, que van protagonitzar Josep Maria Pou i Marta Calvó.
Finalment, l'obra firmada a sis mans per Sergi Belbel, Albert Espinosa i David Plana, Això no és vida,
una comèdia sobre la insatisfacció quotidiana, que es va pder veure al Teatre Romea, completa la llista
de nominacions.
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