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re molt més del que voldria.
 A mesura que la llarga i esgota-
dora nit va envoltant la casa com 
una boira humida, la sal serà ves-
sada sobre ferides emocionals 
d’infància, els ressentiments fra-
terns sortiran a la superfície i Vio-
let, amb o sense les seves enormes 
ulleres de sol, amb o sense la per-
ruca negra que fa servir per ama-
gar els efectes de la quimioterà-
pia, els llançarà a tots un histri-
ònic raig de verí. Especialment 
durant un sopar aparentment in-
terminable en què els comensals 
es mostren més interessats a mos-
segar-se histèricament els uns els 
altres que fer-ho en el menjar  de la 
taula, i en què alguns vincles que-
den irreparablement fracturats.

A MANERA DE VENJANÇA / Al final, 
aquells que van arribar a Pawhus-
ca, Oklahoma, creient que la seva 
missió era localitzar Beverly i evi-
tar que Violet perdés el control 
completament comprenen que la 
matriarca de la família en realitat 
ha fet servir aquesta reunió a ma-
nera de venjança, castigant els 
seus descendents fins que tots ells, 
un per un, es llancen a l’interior 
del seu cotxe i s’allunyen a tota ve-
locitat com qui fuig de l’escena 
d’un assassinat, condemnats a 
l’infern pel mer fet d’haver visitat 
aquella casa. Contemplant Agost, 
un se sent afortunat de tenir la fa-
mília que té, per gaire disfuncio-
nal que sigui. H

Un gran adéu
de Lizaran i l’èxit 
més gran del TNC

33 Dues temporades en cartell 
(2010-11 i 2011-12) van fer d’Agost 
el principal èxit en la història del 
Teatre Nacional de Catalunya, 
amb 86.426 espectadors en les 
seves 104 funcions, xifres rècord 
del principal escenari públic cata-
là. Va ser el gran comiat de la im-
mensa Anna Lizaran (foto), que va 
encarnar Violet Weston i va for-
mar tàndem amb Emma Vilarasau 
sota la direcció de Sergi Belbel. 
Una imponent escenografia pre-
sentava en diverses plantes de 
l’edifici l’agitada reunió familiar. 
Gerardo Vera també va muntar en 
paral·lel l’obra al Centro Dramáti-
co Nacional. Amparo Baró i Car-
men Machi van liderar l’elenc 
d’Agosto, una obra representada 
des del 2007 arreu del món.

EL RECORD Al servei 
del text i els 
intèrprets

M algrat unes quantes es-
capades per carretera i 
la filmació de paisatges 

àrids i polsegosos d’Oklahoma, 
Agost és un film que no renuncia 
ni dissimula en cap moment el 
seu origen teatral. Un grup de 
personatges pertanyents a una 
mateixa i fracturada família, un 
espai gairebé inalterable (la casa 
dels pares en què es reuneixen 
tots després de la desaparició del 
patriarca) i un temps limitat a 
aquest espai temporal que se sap 
tan curt com suspès d’un fil, ja 
que el retrobament el que fa és re-
obrir velles ferides sense cicatrit-
zar i avivar els conflictes que no 
estaven superats.
 Com gairebé sempre també, 
una pel·lícula de tan fonda ex-
pressió teatral acostuma a estar 
servida per grans, reconeguts o 
coneguts actors. En aquest as-
pecte la pel·lícula de John Wells 
es guanyarà l’espectador encara 
que aquest tingui la sensació d’es-
tar assistint a una peça de teatre 
filmat. I encara més quan l’obra 
de Tracy Letts (que com a drama-
turg no s’assembla gens al seu tre-
ball d’actor: és l’antipàtic sena-
dor que arriba a director de la CIA 
en la tercera temporada de Home-
land) s’ha representat en escena-
ris barcelonins i madrilenys du-
rant els últims anys.
 Meryl Streep, Julia Roberts, 
Ewan McGregor, Benedict Cum-
berbatch, Dermolt Mulroney i 
Chris Cooper, entre altres, donen 
vernís a uns sòlids personatges 
i només Streep, en el seu paper 
de malalta de càncer addicta a les 
pastilles, es passa una mica com 
la incontenible Violet Weston. 
Pel·lícula doncs d’intèrprets, de 
construcció sòlida (encara que la 
seva temàtica no resulti gaire ori-
ginal) i posada en escena exclusi-
vament al servei d’aquestes dues 
idees, el text de 
Letts i qui el viu 
i el recita. H

DRAMA
Intèrprets: Meryl Streep, Julia Ro- 
berts, Ewan McGregor, Juliette Lewis, 
Benedict Cumberbatch, Abigail Breslin 
• Títol original: ‘August: Osage 
County’ • Estats Units • 121 minuts

Agost
John Wells

                     

★★ ★
Estrena: 10 de gener

críticA
per Quim Casas

Vegeu el tràiler 
d’‘Agost’ amb el mò-
bil o a e-periodico.cat

                      

BEGOÑA ARCE
LONDRES

Productor de sèries tan populars 
com El ala oeste de la Casa Blanca, Ur-
gencias i Shameless, John Wells diri-
geix el segon llargmetratge: Agost. 

–¿Per què va portar al cine l’obra? 
–La vaig veure a Broadway i em va 
commoure enormement. No és la 
història de la meva família, però 
moltes coses me la  van recordar. Dos 
dies després seguia donant-hi voltes 
i això és sempre un bon senyal.

–¿Va ser complicat aconseguir un 
repartiment d’un nivell tan alt?
–Meryl sempre va ser la favorita per 
al paper de Violet. És extraordinà-
ria. Havia vist l’obra al teatre i des-
prés que acceptés el paper, a Julia 
(Roberts) també li va interessar la 
pel·lícula. Amb totes dues a bord, tot-
hom s’hi volia apuntar. La dificultat 
va ser assegurar-se la tria de l’actor 
adequat per a cada personatge. 

–Julia Roberts apareix sense maqui-
llatge, envellida. És a més una dona 
amargada, frustrada.
–Li vaig preguntar si estava dispo-
sada a acceptar un paper així, sen-
se maquillatge, sense perruqueria, 
deprimida, vestint una roba que no 
l’afavoria, encarnant una dona a qui 
el marit ha deixat i a qui la seva filla 
no estima. Em va dir que sí. És una 
actriu magnífica, però com que ha 
fet gairebé sempre comèdia, la gent 
oblida que té un gran talent. 

–Hi ha estrelles que es neguen a apa-
rèixer tan poc afavorides.
–Moltes no ho farien. Moltes lluiten 
contra l’edat posant-se coses a la ca-
ra. No tinc cap interès en dones o ho-
mes que s’han retocat la cara. Això 
indica que hi ha algouna cosa deses-
perada i patètica en ells. Em resulta 
molt difícil empatitzar amb un ac-
tor o una actriu així.
 
–¿Hi va haver conflictes de prima 
donna?
–No, en absolut. Tots teníem por de 
no estar a l’altura d’una peça que 
ha guanyat el Pulitzer  i els premis 
Tony. No volíem ser els que es carre-
guessin un material d’aquella quali-
tat. Va ser una feina dura.

–I se’n van anar a rodar a Oklahoma, 
un lloc molt apartat.
–Hi vam rodar 40 dies. És un lloc 

molt especial, preciós, desolat, dur 
per viure. Vam comprar la casa on es 
va rodar el film i vam trobar una ur-
banització, amb vivendes noves que 
va ser  la residència dels actors. Aque-
lla convivència va crear una compli-
citat i un ambient molt especial.

–També va tenir la col·laboració de 
l’autor de l’obra, Tracy Letts. 
–Tracy va treballar un parell d’anys 
en el guió. Per a mi era molt impor-
tant que hi participés. És una obra 
magnífica. No és autobiogràfica, pe-
rò hi ha posat molts detalls perso-
nals. El seu avi matern es va suïcidar, 
es va ofegar en un llac a Oklahoma , 
i la seva àvia materna tenia proble-
mes amb les drogues, cosa que va ser  
devastadora per a la seva mare. 

–Les famílies amaguen secrets.
–Hi ha coses que s’amaguen als nens 
perquè són menors. I després, quan 
ja ets adult, un dia estàs assegut al 
menjador, amb algú de la família, i 
penses  que el coneixes i en realitat 
no en saps absolutament res. Fa amb 
prou feines uns dies la meva mare, 
que té un principi d’Alzheimer, em 
va dir que la seva mare l’enviava a 
viure amb els oncles a l’estiu perquè 
la seva mare, que estava divorciada, 
tenia una relació sexual amb un co-
negut, que era un home casat. M’ex-
plicava que l’àvia havia estat embo-
licada amb un home casat i per això 
l’enviava lluny . I ho deia com si jo ja 
ho sabés, però ningú m’ho havia ex-
plicat abans. H

«Vaig veure l’obra i em 
va commoure molt»

JOHN WELLS  Director d’‘Agost’

«Julia Roberts va 
acceptar sortir poc 
afavorida, sense 
maquillar. La gent 
oblida que té un 
gran talent»
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