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Tres nominats sabadellencs als Butaca
Són Carlota Olcina {Pulmons), Pep Ambrós {Vània) i Núria Llunell (Doña Rosita...)

TEATRE8ARCELONA.COM DAVID TARRASSÓN

Carlota Olcina opta al Butaca a la millor actriu per «Pulmons» Pep Ambrós, nominat com a actor secundari a «Vània»

Els Premis Butaca, els guardons de referència del 
teatre català votats pel públic, té entre els nomi
nats d’enguany els sabadellencs Carlota Olcina 
(actriu de Pulmons), Pep Ambrós (actor de reparti
ment de Vània) i Núria Llunell (per la caracteritza
ció del Lorca del INC Doña Rosita la soltera).

MAY/ZIRCUS-TNC

«Doña Rosita la soltera», amb caracterització de Núria Llunell

Votacions dels 
espectadors
Des de dilluns està obert 
el període de votació 
popular als Premis 
Butaca, que es fa via 
web (www.premlsbutaca. 
cat/2014/vota). En la 
vintena edició hi ha 30 
produccions I 80  
professionals nominats, 
distribuïts en 19 
categories.

CARLES CASCÓN

Un aire de família, muntatge 
del Romea que dirigeix Pau 
Durà i compta amb el saba- 
dellenc Ramon Madaula entre 
els protagonistes, encapçala 
les nominacions de la vintena 
edició dels Premis Butaca, 
anunciats dilluns a l’antiga 
Fàbrica Damm.

Els emblemàtics guardons 
del teatre català, que trien 
exclusivament els especta
dors, tenen tres nominats 
sabadellencs. Carlota Olcina 
opta al de millor actriu pel seu 
excel·lent treball a Pulmons, 
obra de Duncan Macmillan 
que retrata la generació de la 
incertesa a través d’una pare
lla (l'altre és Pau Roca) que es 
planteja mil qüestions abans 
de decidir si té un fill. Marilia 
Samper ho va dirigir a la Sala 
Becket a principis d'any.

L’essència de Txèkhov
A la part masculina dels Butaca 
figura aquest cop el jove saba- 
dellenc Pep Ambrós, del qual 
en parlàvem en aquestes pàgi
nes per la seva participació 
a Victòria d'Enric V al Lliure. 
Està nominat per Vània, el seu 
tercer muntatge amb la cia. 
Les Antonietes després del 
Shakespeare Molt soroll per no 
res i Stockmann.

Ambrós diu que li fa «molta 
il·lusió» compartir la nomina
ció del millor actor de repar
timent amb companys que 
admira, com són Albert Pérez 
{L'encarregat), Pablo Derqui 
{L'orfe del clan dels Zhao), 
Jacob Torres {Un aire de famí
lia) o Roger Casa major (Un 
enemic del poble).

Ambrós valora que «aquest 
any han tingut en compte les 
noves generacions», les que 
pertanyen en certa manera a 
la fornada de teatre «low cost
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«Aquest any han 

tingut en compte les 
noves generacions», 

valora Ambrós

o teatre de guerrilla que estan 
batallant molt. i no només 
les grans produccions o de 
restablishment’», diu.

Vània és una adaptació del 
clàssic de Txèkhov L'oncle 
Vània que dirigeix Oriol Tarra- 
són, el mateix que va convertir 
Un enemic del poble, d'Ibsen, 
en Stockmann.

Reduïda a una versió per 
només set personatges, que 
defensen intèrprets força 
joves, en aquest Vània la

companyia és «el màxim de 
fidel a Txèkhov però des de 
l ’essència, no en la forma», 
apunta Ambrós. «A vegades 
amb els textos clàssics es ten
deix a l'arqueologia però aquí 
hem intentat entendre el text, 
què ens deia i fer-ho arribar al 
públic».

L’obra es va estrenar al 
Lliure de Montjuïc i va pas
sar després al Círcol Maldà, 
amb un total de set setmanes 
en cartell. I ara, justament, 
comencen a rodar-lo en fun
cions arreu de Catalunya. Una 
de les primeres serà el 7 de 
novembre a Sant Cugat. El 
repartiment inclou, per cert, 
un altre conegut sabadellenc: 
Bernat Quintana.

Un Lorca tricolor
Completa la nominació dels 
Butaca una ‘repetidora’ , Núria 
Llunell, ja que la sabadellenca 
ja va ser seleccionada pel seu 
treball de caracterització a El 
casament dels petits burgesos.

I de Brecht passa ara Fede

rico García Lorca amb Doña 
Rosita la soltera o el lenguaje 
de las flores, obra que el 1935 
va protagonitzar Margaritu 
Xirgu. Vuitanta anys després 
la dirigeix Joan Ollé amb Joan
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Llunell havia de 
dissenyar per tres 

èpoques i amb 
canvis ràpids

Anguera. Mercè Arànega, Marta 
Betriu, Carme Elias... o Mireia 
Llunell, per cert, germana de 
la caracteritzadora.

Aquesta tenia la dificul
tat, explica, de dissenyar els 
’looks' dels personatges en 
tres edats diferents i «canvis 
molt ràpids». Així, ha fet tres 
perruques per a cada una 
d'elles i. a mida que avança 
l’obra, ha de «desmaquillar, 
en comptes de maquillar». Un 
treball mà a mà amb Miriam

Compte (vestuari) amb «tres 
paletes de colors diferents 
segons l’època: blanc i negre, 
sèpia i color».

Sobre els Butaca, diu que 
«no m’ho esperava gens ni 
mica, ni me'n recordava». Pot
ser perquè està molt enfei- 
nada, abans que res amb 
Flor de nit, el veterà musical 
de Dagoll Dagom que, en el 
marc del 40è aniversari de la 
companyia, s'estrenava ahir a 
l'Almeria Teatre però en format 
de cabaret i amb la cantant 
Beth al repartiment. «Per mi és 
una producció molt xula, molt 
potent, i he fet el què volgut».

També fa la caracterització 
d'El somni d’una nit d'estiu, un 
Shakespeare que s ’estrena el 
19 de novembre al TNC dirigit 
per Joan Ollé.

Això sense oblidar que acaba 
d'engegar, junt amb Elisabet 
Romeu, una escola de tea
tre i arts plàstiques al carrer 
Torres i Bages de Sabadell. Es 
diu Pànic Escènic i va obrir les 
portes el setembre ■


