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Brian Friel omple tot el Teatre del Sol
A ‘Dansa d ’agost’ , a la sala petita, s ’hi suma l’After Play’ , d ’ Imma Colomer, a la gran

Toni Sevilla i Fina Rius comparteixen cartell a After Play, de la qual en faran sis funcions al Sol

Apreciat entre els 
millors dramaturgs 
actuals en llengua 
anglesa, l ’ irlandès 
Brian Friel esdevé 
a partir d'avui una 
mena de sabadellenc 
d’adopció. Per una 
«casualitat» que 
tampoc no és tal, 
al Teatre del Sol hi 
coincideixen dues 
obres seves, Dansa 
d'agost i After Play.

JOSEP ACHE

Brian Friel ha traduït Txékhov 
a l'anglès i n 'és un dels ma
jors devots en l'escena actual. 
L’onc/e Vània amb el qual el 
Teatre del Sol ha celebrat els 
seus vint-i-cinc primers anys 
d ’activitat, tindria molt a veu
re amb aquesta casualitat. Si 
més no fa m olt oportuna l'a rri
bada a Sabadell avui dissabte 
de l 'M e r  Play d irigit per Imma 
Colomer i traduït pel sabade
llenc Jordi Fité, amb Fina Rius i 
Toni Sevilla al repartiment.

«Delícia escènica inequívo
cament txekoviana», en va dir 
a El Periódico César López- 
Rosell arran del pas del mun
tatge per L’Espai del Teatre

Lliure a Montjuïc, el desembre 
passat. La critica, de fet, hi ha 
estat entusiàsticam ent unàni
me. «El text de Friel i l ’excel- 
lent traducció de Jordi Fité te 
nen un poder indiscutible per 
atrapar el públic. I per si algú 
s 'h i resisteix, hi ha les excek 
lents interpretacions de Fina 
Rius i Toni Sevilla», assegura 
el sabadellenc Marc Sabaté a 
Recomana.cat 

En efecte, Brian Friel plante
ja  a After Play la trobada en un

cafè de Moscou de dos perso
natges de Txékhov: la neboda 
de l’oncle Vània, Sonia, i An- 
drei, el cunyat balaperduda de 
les Tres germanes. La situació 
s 'estable ix en la dècada dels 
1920, en ple règim soviètic i 
més enllà de la m ort de l’au
tor.

De Txékhov a Friel
El públic sabadellenc té enca
ra m olt present la Sonia deJès- 
sica Martín al Sol. I els més

atents recorden amb emoció el 
pas de Fina Rius per l'Estruch, 
al 2010  amb el monòleg 
Amor Hermètic sobre poemes 
d'Espriu, que va dirigir la saba- 
dellenca Teresa Vilardell. En la 
trajectòria d 'aquesta actriu hi 
va des d'aquell Beatles con
tra Rolllng Stones de Mesalles 
que al 1982  va marcar època 
al Romea a Les tres germanes 
en versió d'Helena Munné i 
desenes de produccions del 
Nacional.

Toni Sevilla és una altra figu
ra de pes. Membre fundador 
del Lliure i habitual als reparti
m ents de Lluís Pascual, o tam 
bé en aquell Ubú de Boadella, 
l’han fe t popular to t de sèries 
de TV3, de Poble Nou al Cor 
de la ciutat, i de les te levisi
ons privades. Va ser cap del 
departament de Ficció a Tele

D S

El televisiu 
Toni Sevilla i la 

brillant Fina Rius 
protagonitzen l ’obra

5. Però. com toca als grans ac
tors. el teatre és el seu medi. 
L’escenari del Teatre del Sol li 
donarà, inevitablement, les m i
llors sensacions.

Amb grans actors
«Per la qua lita t de l’espai, i 
també pel que significa el Tea
tre del Sol, el muntatge hi en
caixa magníficament», asegura 
l'actriu  Imma Colomer, direc
tora en aquest After Play que, 
precisament, van estrenar al 
Teatre Alegria de Terrassa. Fer 
sis funcions a Sabadell, durant 
tres setmanes, té per ella molt 
més de goig que de repte. «Te
nim m olts motius per sentir- *  
nos a gust aquí«, diu ■

Més aire fresc i vitalitat amb 
una ‘Dansa d’agost’ exemplar

Les comparacions no 
sempre són odioses. La 
Dansa d'agost de Brian Friel 
que Ramon Ribalta ha 
dirigit al Teatre del Sol amb 
tot d’actrius debutants 1 dos 
grans veterans de la 
companyia guanya en el 
record del brillant 
repartiment fem ení que va 
estrenar l’obra al Teatre 
Lliure, ara fa 15  anys. Hi 
formaven Muntsa Alcañiz, 
Ester Formosa, Anna Güell, 
Anna Lizaran i Emma 
Vilarasau. De Núria Marsol, 
molt en el paper de 
germana gran rigorosa i 
convencional, a la vivacitat 
que Gem m a Pellicer aporta 
al de Maggie, la mestresa 
de casa. Igual les altres 
germanes, des de la Rose 
am b retard m ental, a la 
Chrls m are soltera seduïda

VICENS SERRA/TEATRE DEL SOL

La qualitat de les actrius hi és una de les grans sorpreses
pel pintoresc Gerry Evans o 
l'Agnès que ni en aquell 
Donegal dels xeviots i el tèxtil 
no va arribar ni a xinxa de 
fàbrica. Una mica com en 
L'oncle Vània de Txékhov, el de 
Dansa d'agost és, tot i dibuixat 
am b traços entranyables, un 
món en descomposició: El de 
la Irlanda empobrida i

enranciada en el sentit 
tradicionalista i catòlic, 
arran independitzar-se del 
Regne Unit, I aquí Quirze 
Casablancas, el personatge 
del Pare Jack, misioner 
paganitzat a l'Àfrica I, 
marginat, comparteix la 
pobresa am b les seves 
germanes.
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