
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        30/03/2004

Secció:   Exit / Espectacles Pàg: 69

ARTS ESCÈNIQUES // DISTINCIONS

'Teatre BCN' tria 'Celobert' com a millor obra del 2003 

Els lectors de la revista teatral premien Pou, Belbel, Conejero i 'Esperando a Godoy'

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

L'obra Celobert va ser la triomfadora de la quarta edició dels premis teatrals del 2003, que atorga la
revista Teatre BCN. El muntatge va obtenir la distinció al millor espectacle i al millor actor (Josep Maria
Pou). La resta de guardons van recaure en Laura Conejero (millor actriu, per El cafè de la Marina), Sergi
Belbel (millor director, per Primera plana) i Esperando a Godoy (millor obra d'una sala alternativa).
L'acte es va celebrar ahir a La Paloma i el va conduir la periodista Elisenda Roca. Hi van assistir 700
persones, una xifra inferior a l'esperada per l'organització a causa de la pluja que va caure sobre
Barcelona. Els guardons es van alternar amb teatre (l'humor de Los Modernos), música (el jazz d'Àngela
Suárez) i algunes consignes contra el govern del PP.
El periodista Santiago Fondevila va ser l'encarregat d'entregar el premi de l'obra alternativa. Godoy,
l'intèrpret de l'espectacle, va dir que estava molt content perquè "aquest mes s'ha tret del govern el
del bigoti i els seus sequaços. Senyor Aznar, sempre defensarem la llibertat i direm no a la
guerra", va improvisar l'actor, que va ser molt ovacionat.

MANIPULACIÓ INFORMATIVA
Aquesta no va ser l'única crítica al PP. Al començament de la gala, Roca va ironitzar sobre la feinada
"que el fiscal general té per trobar els manifestants de la vigília de les eleccions". I Belbel,
després de rebre el trofeu a la direcció de mans dels seus col.legues Carme Portaceli i Tamzin
Townsend, va apuntar: "Primera plana tracta sobre la premsa. Esperem que no hi hagi més
manipulacions polítiques dels mitjans com les que vam viure després de l'atemptat de l'11-M".
Primera Plana es va representar al Teatre Nacional, igual que El cafè de la Marina, obra per la qual
Conejero va ser distingida. Li va donar el premi Andrés Lima, director del grup madrileny Animalario,
autor de la sàtira sobre el casament d'Ana Aznar.
Jordi González, director de contingut de Focus, va ser l'encarregat de rebre el premi al millor actor dels
també intèrprets Àngel Llàcer i Maria Lanau. Pou no hi va assistir perquè assajava El rei Lear amb
Calixto Bieito, "i els assajos de Bieito se saben quan comencen però no quan s'acaben", va fer
broma González.
El bailaor Rafael Amargo va entregar el guardó a la millor obra a Daniel Martínez, responsable de
Focus, empresa que gestiona el Teatre Romea, on es va veure Celobert. Amargo va presentar els
nominats en un català italianitzat, i va aprofitar per reclamar més atenció per a la dansa.
Tots els premis són atorgats pels lectors de Teatre BCN excepte l'honorífic que concedeix la redacció de
la revista. Aquest any la distinció ha estat per a Dagoll Dagom, que el 2004 compleix 30 anys de
carrera. Joan Lluís Bozzo, un dels seus tres directors, va invitar els assistents a celebrar "els 100 anys
de la companyia el 2074 a La Paloma, encara sabent que hi haurà qui fallarà".

Sergi Belbel, ahir a la nit a La Paloma després de rebre el
guardó a la millor direcció. Foto: ELISENDA PONS
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