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33 Concha Velasco saluda el públic, dijous a la nit, amb el guardó a la mà al costat de Juan Echanove, amb Unax Ugalde i Lluís Homar, darrere.

EFE / JERO MORALES

E
moció a dojo a la gala dels 
premis Ceres de teatre. La 
presència de Concha Velas-
co, en la que va ser la seva pri-

mera reaparició pública sobre un es-
cenari després de superar una inter-
venció per un limfoma, va elevar la 
temperatura de la gala. L’actriu va re-
bre dijous a la nit el premi d’honor 
Emérita Augusta per la seva dilatada 
trajectòria i els més de 3.000 especta-
dors que omplien les grades del Tea-
tre Romà es van posar drets com mo-
guts per un ressort per tributar-li una 
ovació que es va allargar durant di-
versos minuts  i que l’actriu va haver 
d’aturar amb un gest per poder pro-
nunciar una sentida al·locució.
 Amb veu ferma i fins a cert punt 
alegre, pròpia de qui ha superat una 
difícil situació, la popular intèrpret, 
de 74 anys, va centrar l’atenció d’una 
espectacular gala, presentada per 
Carlos Sobera, que va tenir entre els 
seus protagonistes els catalans Lluís 
Homar (millor actor per Terra de nin
gú), Jordi Galceran (millor autor per 
El crèdit), i Max Glaenzel (millor esce-
nògraf per diversos muntatges). «En 
la meva vida no he volgut altra co-
sa que ser actriu», va confessar la in-
tèrpret contenint els sentiments en 
una altra demostració d’ofici i pro-
clamant que el seu amor per «recrear 
altres vides» havia estat la seva millor 
medicina per afrontar els problemes 
que ha viscut.

DESPRÉS D’ALTERIO I ESPERT / La val-
lisoletana va començar agraint a 
Jesús Cimarro, director del Festival 
de Teatre Clàssic de Mèrida, l’opor-
tunitat que li va brindar l’any pas-
sat d’actuar per primera vegada en 
la mostra amb una inoblidable Hé
cuba. «Vaig complir un dels meus 
somnis més estimats, però poc des-
prés van començar els meus mal-
sons», va dir en al·lusió a un dolorós 
procés viscut amb quatre interven-
cions successives: peritonitis, hèr-
nia, vesícula i el descobert limfoma. 
«El que més m’emociona del guar-
dó rebut és que els meus predeces-
sors siguin Héctor Alterio i Núria 
Espert. Els intento imitar i espero 
que pugui seguir fent honor a 

aquest llegat els anys de vida que 
em quedin. Ho dic perquè he estat a 
punt de dinyar-la», va afirmar amb 
la seva habitual franquesa.
  Echanove la va presentar com «la 
seva amiga i mestra», i ella va repli-
car: «Valoro la teva fidelitat tant com 
la que em demostra constantment el 
públic». Concha va recordar que l’ac-
tor va estar a punt de dirigir-la a Ope
ning night, que gira al voltant dels pro-
blemes d’una actriu. «Ara, he desco-
bert que, afortunadament, cap paper 
que he interpretat al teatre té a veu-

re amb mi», va dir amb la il·lusió reco-
brada per tornar a pujar a l’escenari.
 L’actriu ha començat els assa-
jos per a l’estrena d’Olivia y Eugenio, 
d’Herbert Morate, dirigida per José 
Carlos Plaza, que començarà la seva 
gira a Saragossa el 26 de setembre i 
arribarà al Goya Codorníu l’abril del 
2015.  L’obra narra la relació entre 
una mare malalta de càncer i el seu 
fill, amb síndrome de Down. El nen 
acabarà sent el seu principal suport 
durant la malaltia.
 Velasco va explicar a aquest diari 

«He descobert  
que, afortunadament, 
cap paper que he 
interpretat al teatre  
té a veure amb mi»

Emotiu retorn de Concha
3Després de superar un limfoma, l’actriu torna a l’escenari per rebre el premi Emérita Augusta

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
MÈRIDA

rEConEixEmEnt A unA DE lEs intèrprEts més populArs

que cada dia es troba millor. «M’han 
tret tota la medicació que prenia 
perquè m’havia quedat molt baixa 
de defenses, però estic molt anima-
da de cara a la nova temporada». Els 
seus fills, Paco i Manuel, i el seu nét 
Samuel són ara el seu millor suport. 
I el teatre i el seu retorn a Cine de ba
rrio. Homar, que va confessar que ha-
via vessat alguna llàgrima al rebre la 
notícia del seu guardó, va elogiar la 
força i enteresa de Concha, «tan ad-
mirable com a actriu com en la seva 
faceta personal». H
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Tota la informació 
del RCD Espanyol 
amb l’opinió i l’anàlisi 
de reconeguts pericos. 
I a més, la resta de la Lliga i la Lliga Adelante, el 
futbol català, fórmula 1, motociclisme, ciclisme, 
tennis, hoquei, bàsquet... prestant atenció 
als equips catalans com el Sabadell, Girona, 
Llagostera, Fiatc Joventut, BM Granollers.

TOTS ELS DISSABTES I 
L’ENDEMÀ DEL PARTIT 
EL DIARI DELS PERICOS
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NO VA MÁS
PULSerAS rUBI BASIc        1.50

home enGLISh                     9.95

LLAveroS cAmISeTAS rcDe            3.95

                 

EL EFECTO CALDERÓN DECANTA LA COPA HACIA EL MANZANARES

Para el ‘charrúa’, que aún tiene “muchas 

alegrías que dar”,  el bloque formado 

“luchará por mejorar lo del año pasado”

SenSUAL coLLecTIon LIBroS           2.95

LIBro rUnnInG                                     9.95

ESPECIAL
VUELTA A 
ESPAÑA

Entrevista 
a ‘Purito’ 
Rodríguez

HOY, 23 H. c+lIGA/GOl t
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pasión por la vueltaLos mejores ciclistas del momento se dan cita en la última ‘grande’ de la temporada
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“Es una 
vuelta para 

escaladores”
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La apuesta por Sergio González y 

un nuevo estilo de juego se estrena 

hoy en los Juegos del Mediterráneo

ESPANYOL
Sergio, que reclama 

LIGA BBVA LIGA ADELANTE

AL TEU qUIOSC

NO TE N’     BLIDIS


