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'Les llums', de Moma Teatre, guanya el premi al millor espectacle valencià

Ester Pinter
VALÈNCIA

Molt repartits van quedar anit els Premis de les Arts Escèniques que concedeix la Generalitat
Valenciana. La companyia Moma Teatre, que aspirava a sis estatuetes per l'obra Les llums, dirigida per
Carles Alfaro, en va aconseguir finalment només dues, al millor espectacle teatral i al millor actor de
repartiment, Julio Salvi. L'obra que venia després en nombre de nominacions, Un enemic del poble,
produïda per la Generalitat Valenciana, assolia, en canvi, tres premis, el de millor direcció escènica, per
a Carme Portaceli; millor versió, traducció i/o adaptació, per a Juan Vicente Martínez Luciano, l'actual
director de Teatres de la Generalitat Valenciana; i millor actor per a Enric Benavent.
El millor espectacle de dansa del 2003 va ser per al muntatge Nafas Dance Project del Centre
Coreogràfic de Teatres de la Generalitat Valenciana, en què intervenia el premiat com a millor ballarí
Patrick de Bana. Congelado en el tiempo, també del Centre Coreogràfic de la Generalitat, amb quatre
nominacions, obtenia els premis a la millor direcció coreogràfica per a Ramon Oller i a la millor
il·luminació per a Gloria Montesinos.
En la gala celebrada al Teatre Principal de València es va reconèixer també la companyia Albena
Teatre-Babia Produccions pel seu espectacle infantil Artefactes, i Pilar Murciano Peris per la seva
trajectòria professional.
Isabel Rocatti, presentadora de la gala amb Ramon Moreno, va aconseguir el premi a la millor actriu per
la seva intervenció a Una Alaska particular, i Bilyana Shopova, el de millor ballarina per Acirfa. El
macromuntatge dirigit per Bigas Luna Las comedias bárbaras només va assolir el de millor vestuari.
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