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La sabadellenca Núria Llunell 
guanya el seu primer «Butaca»
El públic premia el seu treball de caracterització de «Doña Rosita la soltera»

Una escena de «Dona Rosita la soltera...» i. a la dreta, la caracteritzadora Núria Llunell

Deis tres sabadellencs 
nominals als Premis 
Butaca del teatre 
català, Núria Llunell 
se’l va emportar 
dilluns per Doña 
Rosita la soltera, un 
García Lorca dirigit 
per Joan Ollé al TNG. 
Pep Ambrós (Vánia) 
i Carlota Oleína 
(Pulmons) no van tenir 
sort.

CARLES GASCÓN

Era la seva segona nomi
nació (la primera va ser per 
El casament dels petits burge
sos) i ha triomfat. Justament 
en una categoria molt nova, 
la de caracterització, així que 
Núria Llunell ho valora positi
vament per «donar visibilitat» a 
la professió i que «es comenci 
a reconèixer aquesta part del 
teatre».

Sobre el premi per Doña 
Rosita la soltera o el lenguaje 
de las flores, «molta il·lusió» 
però també una gran sorpresa. 
«No m ’ho esperava gens, no 
tenia res preparat», ha explicat 
a DS, molt contenta. «Estic en 
un núvol».

Canvis de vestuari
Llunell va tenir una feina com
plicada amb la caracterització

del muntatge de García Lorca 
que va dirigir Joan Ollé, ja que 
els personatges passen per 
tres edats diferents, amb els 
corresponents vestits, maqui
llatges, perruques... i es feia 
amb canvis molt ràpids.

Al repartiment figuren Joan 
Anguera, Mercè Arànega, 
Marta Betriu, Carme Elias o 
la sabadellenca Mireia Llunell, 
germana de la premiada.

A part dels Butaca, on en 
aquesta 20a edició L’orfe del 
clan dels Zhao ha triomfat 
amb sis guardons -entre ells 
millor obra i millor director, per 
a Oriol Broggi-, Núria Llunell 
està molt ocupada en aquest 
moment.

A la sala gran del Teatre 
Nacional de Catalunya (INC)

figura a El somni d’una nit d'es
tiu, clàssic de Shakespeare 
que es va estrenar fa pocs 
dies també sota la direcció de 
Joan Ollé.

«He tingut molt feina!», asse
nyala, «però ha estat un plaer,
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«No m’ho esperava 
gens, no tenia res 
preparat», diu la 

sabadellenca

m’ho he passat molt bé».
Mentrestant, ja prepara una 

versió de Tirant lo Blanc sota 
les ordres de Pere Planella, 
prevista per estrenar el febrer.

Sense oblidar Flor de nit, 
l ’emblemàtic musical de 
Dagoll Dagom que s ’ha recu
perat amb un format original, 
més de cabaret, i «està funcio
nant molt bé» a l’Almeria Tea
tre. Llunell menciona també 
unes trobades que s'han fet 
amb antics actors de la com
panyia.

Escola Pànic Escènic
I sense sortir de Sabadell -on 
va engegar amb la seva ger
mana bessona l'editorial de 
teatre Tuins-, la caracteritza
dora co-dirigeix una escola de 
teatre i arts plàstiques que ha 
obert al carrer Torres i Bages 
amb el nom de Pànic Escènic.

Per Nadal faran casals, ens 
avança ■

X. MERCADÉ

Joan Dausà

Joan Dausà 
omplirà la 
Cavaurpí amb 
el nou disc

C. C.

El nou espai de con
certs de l'Hotel Urpí, Ca
vaurpí, registrarà aquest 
divendres un nou ple amb 
la visita de Joan Dausà, 
que presentarà (en «pia
no solo») el material del 
seu segon disc, On seràs 
demà?

Actor, presentador i 
músic, però en essència 
un «comunicador», com 
s’agrada presentar, Dau
sà va ser tota una reve
lació amb el disc Jo mai 
mai. Ha fet més de 80 
concerts, va acabar om
plint el Palau de la Música 
i, a més, ha rebut el pre
mi Gaudí a la millor mú
sica original per la banda 
sonora de Barcelona nit 
d’estiu.

El disc s'ha llançat amb 
un vídeo-àlbum dirigit per 
Dani de la Orden i prota
gonitzat per Aina Clotet i 
el mateix Dausà ■

TEATRE DEL SOL

pirH§
EL DIVERTIT MUSICAL

PER A TOTA LA F A M ÍL IA !
entrades per a nens menors de 12 anys

,10€!!
DISSABTES i DIUMENGES
A LES 6 DE LA TARDA

i també dissabtes a les 9.30 del vespre
telèfon de taquilla mformacio a
93 727 0244 www.teatredelsol.org
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