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Els clàssics són clàssics perquè, pu-
ra redundància, el seu missatge va 
més enllà del temps en què van ser 
escrits. En alguns casos, la seva vi-
gència arriba a ser superior fins i 
tot a la de la seva època. Una cosa 
semblant li va passar  a Oriol Tarra-
són amb Un enemic del poble (1882), 
de Henrik Ibsen. Actor i director, 
Tarrasón és el responsable habitual 
dels muntatges de Les Antonietes, 
la companyia fundada el 2007 per 
les actrius Annabel Castan i Maria 
Ibars i que ha ampliat la seva llista 
de còmplices amb intèrprets com 
Bernat Quintana i Pep Ambrós.
 «Ibsen no tan sols era un autor 
avançat a la seva època; també a la 
nostra. Deia coses que encara avui 
generen conflicte», diu el director 
de Stockmann, que estrena avui a la 
Sala Muntaner. Ja des del títol es 
comprova que es tracta d’una ver-
sió lliure del drama, retallada (una 
hora i quart), i centrada en el metge 
que genera el conflicte d’Un enemic 
del poble. El doctor Stockmann de-
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La rauxa d’Ibsen
Oriol Tarrasón firma ‘Stockmann’, adaptació lliure i abreujada d’‘Un enemic del poble’ que 
n’afirma la càrrega passional H Bernat Quintana és el metge d’un drama amb gran conflicte moral

33 Personatge amb dilema 8 Bernat Quintana (Stockmann), en una escena del muntatge.
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re a les paraules «el pes de cent i 
tants anys». «Tampoc hi ha barrets 
de copa ni levites, ni una ambien-
tació en una època concreta», afe-
geix el director.
 Bernat Quintana és Stockmann, 
Annabel Castan dobla com la do-
na i la sogra del protagonista, Pep 
Ambrós és l’alcalde (i germà del 
metge), Mireia Illamola és una pe-
riodista, i Arnau Puig, el president 
dels empresaris.

Un Stockmann jove

Quintana, acabat de sortir del tri-
omfal Cyrano d’Oriol Broggi, té una 
resposta convincent a la pregun-
ta de si no és un actor massa jove 
per al paper que va fer, per exem-
ple, Francesc Orella en un muntat-
ge del Centro Dramático Nacional. 
«Els personatges no tenen edat; 
el que importa és el seu discurs. 
Quan treballes el text veus que, a 
més, és molt passional».
 Aquesta passió porta Tarrasón a 
dir que és una obra molt «arrauxa-
da» amb uns monòlegs que li pro-
voquen una gran «commoció». «No 
la coneixia ni com a lector ni com 
a espectador. Vaig veure el llibre a 
casa dels meus pares, el vaig lle-
gir i em va atrapar», explica. El pas 
següent va ser convèncer els seus 
còmplices. «Quan els vaig parlar als 
meus companys de muntar l’obra i 
vaig veure la cara d’incredulitat que 
feien vaig pensar que era una bona 
idea», diu Tarrasón. H
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nuncia les aigües contaminades d’un 
balneari que és la font econòmica del 
seu poble i rep la incomprensió dels 
seus veïns per anar contra els seus in-
teressos. «Ens hem centrat en el con-

flicte moral de privació de la llibertat, 
del dret a la paraula i de la recerca de 
la veritat. És una obra que requereix 
molt compromís; així ho vam parlar 
als assajos», diu Tarrasón.

 El treball dramatúrgic d’aques-
ta versió lliure inclou la reducció a 
sis personatges, una manera d’expli-
car la història «com si fos avui» i un 
treball amb el llenguatge per treu-


