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La pre-estrena de «L’Oncle Vània» 
obre les noces de plata del Sol
«D’haver-ne estat capaços, l'hauríem fet fa 25 anys», diu Ramon Ribalta

Pep Carpena protagonitza 'L’Oncle Vània’
FOTOS: VICENÇ SERRA/TEATRE DEL SOL

Sònia López en el paper de ielènia i Joan Baptista Torrella en el de Dr. Astroc

«Aquest Oncle Vània compendia perfectament el 
que han estat aquests primers 25 anys del Teatre 
Sol», afirma rotund Ramon Ribalta, que a més de 
ser-ne director és l’ànima de la companyia i fa mig 
segle va ser puntal de la històrica Palestra.

JOSEP ACHE

Ho explica d ’una manera 
no menys contundent: «Fa 25 
anys ens hauria agradat molt 
fer un Oncle Vània com aquest, 
però llavors el Teatre del Sol no 
tenia el nivell actoral que ara 
forma el repartiment». En part 
és el resultat de la tasca de la 
companyia com a escola. N 'és 
exponent Pep Carpena, en el

paper de Vània: «Fa vint-i-cinc 
anys era un noiet», recorden 
e ls seus companys.

Josep Maria Roviralta, com a 
Professor Serebriakov, o Joan 
Baptista Torrella en el Dr. As- 
trov, han passat per altres 
form acions sabadellenques. 
Mercè Gil, que aquí fa una 
deliciosa Marina, la criada, va 
viure els tem ps de Palestra. I 
en els grans papers femenins.

destaquen Sònia López, com 
a lelena, i Jéssica Martín, en 
Sònia.

Ambient aclaparador
L'Oncle Vània, el gran drama 
realista d'Anton Txekhov. de
mana en efecte una excepcio
nal qua lita t d 'actors. Valgui 
com a dada que el cèlebre Sta- 
nislavsky en va dirigir l’estrena 
i en va fer el paper de Dr. Astroc 
al 1900. A Espanya les prime
res funcions van correspondre 
a aquell enyorat Estudio Uno, 
amb José Bódalo i una llavors 
joveníssim a Mercè Sampietro. 
I, en català, la va introduir el 
sabadellenc Feliu Formosa, 
amb la versió que ara el Teatre

del Sol torna a l'escena.
Les dues funcions d 'aquest 

cap de setmana (dissabte a 
les 2 1 '3 0  h i diumenge a les 
18h) venen a títo l de pre-es- 
trena. «Escenes de la vida al 
camp», o fins i to t «obra bucòli
ca», hi va arribar a apostil la 
Txekhov a manera de subtítol,

I a la sala 
petita, «Dansa 
d’agost»
D'ençà del muntatge que 
el Teatre Lliure en va fer 
al 1993, Dança d'agost 
de Brian Friel no ha 
parat d'animar versions I 
muntatges a Catalunya.
A partir de gener, serà 
també en la temporada 
de les noces de plata del 
Teatre del Sol, amb un 
repartiment format pels 
participants en el taller 
de teatre que en el 
semestre passat hi van 
impartir Marc Rius,
Marta Tricuera i Quirze 
Casablancas.

amb notòria ironia. Les ten
sions entre els personatges i 
un am bient que es torna acla
parador entre tem pestes i 
llamps formen el to  de l ’obra. 
La decrepitud de la bellesa, i 
amb ella la nostàlgia de la jo 
ventut servirien per indicar-ne 
el tema fonamental.

Emocionar el públic
Amb Ramon Ribalta a la direc
ció, la intenció passa sobretot 
per emocionar el públic, amb un 
muntatge i uns actors capaços 
de transm etre. En aquest cas 
son actors que Ramon Ribalta 
ha v is t fer-se i créixer. A l'a ltre  
Txekhov en l'h is toria l del Tea
tre del Sol, L'hort dels cire
res que és més a prop de la 
comèdia i va estrenar al 1992, 
«vam ten ir l'aportació  crucial 
de Teresa Cunillé i Domènec 
Vilarrasa», recorda Ramon Ri
balta. El major risc no deixa de 
presagiar un altre gran èxit ■
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DESCONEGU
Una història 

absolutament perfecta

Director: Oriol Alguersuarí 
Autora: Katherine K. Taylor

Recaptació de fons per a Mans Umdes i Càntas de Sabadell

Black & White Spirituals Ensemble 
Cor de Gospel Sant Cugat

Director: Erwyn Scerutxon

D ivendres 22 de novem bre a les 22 h 
Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell

VENDA ANTICIPADA DE 10CAUTATS 
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