
espectacles
«Stockmann», un Ibsen posat al dia
Els actors sabadellencs Bernat Quintana i Pep Ambrós l’ interpreten fins el dia 16
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FOTOS: LES ANTONIETES

Bernat Quintana (Thomas Stockmann) lluitarà per tancar un balneari perillós per a la salut

Un enemic del poble, obra descatada del noruec 
Henrik Ibsen de 1882. és un text de plena vigència 
que ha adaptat lliurem ent Oriol Tarasón i es pre
senta a la Sala Muntaner fins el 16 de juny amb 
els sabadellencs Bernat Quintana i Pep Ambrós.

CARLES CASCÓN

Cent trenta anys després, 
l ’obra d'Ibsen -a q u í amb el 
títo l Stockm ann- ve a abordar 
•fins a quin punt estàs dispo
sat a arriscar i perdre pel què 
penses i el que creus que 
moralment has de fer», resu
meix Pep Ambrós.

Després de partic ipar a

Groenlàndia, de Jordi Faura, 
al IN C , Ambrós comparteix 
amb una altre jove actor de 
Sabadell, Bernat Quintana 
-que  hem vis t recentment al 
Cyrano de Bergerac de Pere 
Arquillué- aquesta adaptació 
d ’Oriol Tarasón per la compa
nyia Les Antonietes.

Anabel Castan. Mireia llla- 
mola i Arnau Puig completen

aquesta producció sobre una 
c iu tat que veu amenaçat el seu 
benestar en un conflicte entre 
els interessos econòmics i la 
sa lu t pública.

Vigència
S’ha descobert que el seu bal
neari, font principal d ’ ingres
sos, té  les aigües contamina
des. Thomas Stockmann. el 
seu director mèdic, lluitarà fins 
al final per tancar-lo i obligar-lo 
a les reformes pertinents. El 
seu germà Peter Stockmann, 
d ’altra banda alcalde de la 
c iutat, farà prevaler els inte
ressos «generals» amb armes

LaxVBusto presenten 
«Tot és més senzill» 
a La Faràndula

REDACCIÓ

Han rodat per m olts teatres 
i auditoris però feia quatre 
anys que els Lax’n ’Busto no 
gravaven un disc d ’estudi amb 
noves cançons. Tot és més 
senzill, edita t l ’abril passat, es 
podrà sentir aquest divendres 
en directe al Teatre Municipal 
La Faràndula.

El concert, a les 9  dels ves
pre (20 euros), està organitzat 
per la promotora privada local 
UiU. Amb Salva Racero a la veu 
principal des que Pemi Fortuny 
va deixar el grup, e ls tarrago
nins estan encantats de tocar 
en recintes com La Faràndula, 
segons destacava dim arts 
passat el guitarrista Pemi Rovl- 
rosa en una entrevista a D.S.

ANDREU ROBUSTE

□  grup toca divendres (21h.)

Tot és més senzill és un disc 
«més pop, més tranquil que 
els anteriors», afegia ■

Pep Ambrós és l'alcalde Peter Stockmann

que inclouen «la coacció i el 
xantatge», indica Pep Ambrós. 
Al final, aquest aconsegueix 
posar-se el poble de la seva 
part i l ’oponent es queda llui
tant «sol i sense forces». «Però 
no es rendeix», afegeix, com 
deixant el final obert.

La «vigència brutal» del 
text d 'Ibsen. segons observa 
Ambrós. fa que pràcticament 
no s'hagi canviat cap rèplica de 
l’original. «L’únic que hem fet 
és reduir-la perquè sigui més

condensada i impactant».
El muntatge porta quatre 

setmanes amb bona resposta 
del públic però espera arrodo
nir-ho amb les dues setmanes 
que queden. «Tenim poc pres
supost, com to tes les com
panyies petites ara mateix», 
assenyala Ambrós

L'11 i 12 de ju lio l el mun
tatge va, en castellà, al Festi
val Fringe de Madrid i esperen 
poder fer gira tant en català 
com en castellà l'any vinent ■
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D iu m en g e 9  de ju n y  de 2 0 1 3
Dia internacional del medi ambient

XXVII APLEC
al Santuari 
Ecològic de

GALLIFA
A les 11 del matí:

• Sor Lucia Caram, contemplativa dominica argentina, que 
ha fet de Catalunya el seu claustre, obrirà la jornada amb el 
tradicional “Elogi a la Naturalesa”

• Mn. Dalmau presidirà la “Missa sobre el món”
• Tot seguit homenatge al psicòleg, pensador i un dels primers 

independentistes Caries M. Espinalt, amb Frank Dubé i 
Nati Muñoz

• Entreacte amb coca i mistela per a tothom de Pere Turón
• Recital de cançons populars a càrrec de la coral “Amistat'’ 

de St. Feliu de Codines, dirigida per Montserat Cot i Eulàlia 
Segaiés

ARROSSADA POPULAR
(paella, p o s tre s  i  c re m a t: 10 euros) 

Informació i reserva de tiquets dinar:

Tel. 93 436 04 08 i 649 94 83 50


