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'Dansa d'Agost' es ballarà a la Biblioteca a partir
de dimarts que ve

Título: Europa Espanya Català

Quin goig feia la Biblioteca de Catalunya aquest matí, convertida en un menjador d'una casa de
pagès, i amb un planter d'artistes del bo i millor asseguts a la taula! Hem anat a la presentació de
Dansa d'agost, de Brian Friel, la última producció de La Perla 29, que s'estrena el 8 de març "el
mateix dia que es va estrenar Antígona, el primer espectacle que vam fer a la Biblioteca", ha
recordat l'Oriol Broggi. Allò va ser el 2006 i han passat 10 anys plens de teatre, alegries i també
algun ensurt, en aquest espai que, malgrat la seva personalitat, sempre canvia.

El convincent menjador de poble que hi ha ara i que han preparat Sebastià Brosa i Elisenda Pérez,
té un quadre i alguna altra peça de l'àvia de Ferran Utzet, director de l'espectacle. És un dels
detalls que fan que tots els que hi participen se sentin com una família. Així ho han expressat
Màrcia Sisteró, Mònica López, Marta Marco, Òscar Muñoz, Nora Navàs, Carlota Olcina, Albert
Triola i Ramon Vila, els intèrprets d'aquesta Dansa d'Agost que es podrà veure fins l'1 de maig,
amb possibilitats de pròrroga.

Abans de parlar-nos de la seva versió, han tingut un record pel muntatge que es va estrenar l'any
1993 al Lliure i que va dirigir Pere Planella: "Va despertar passions i es va quedar vora 5 mesos en
cartell!" La Marta Marco, l'Albert Triola i la Nora Navàs el van veure i encara el recorden amb
emoció. Ferran Utzet el va descobrir a Sao Paulo, quan preparava Translations, també de Brian
Field: "Em va fascinar! És un text molt ben escrit, amb personatges molt ben dibuixats... Però més
enllà de la llegenda en què s'ha convertit, crec que ha de seguir present a l'imaginari de la gent. Té
tots els ingredients per seguir connectant, és bonic , emocionant i és un tribut a la memòria."

ELS PERSONATGES

La història se situa a l'Irlanda del 1936, al petit poblet de Bally Beg, on Brian Friel hi anava a
passar l'estiu amb les seves tietes, de petit. "Evoca un mes d'agost que va ser transcendental per
a una família, subjecta a una forma de vida a punt de trencar-se per les tensions que s'originen, a
partir de les conviccions moralistes i la por al què diran. Una família que intentava ser feliç des de
viure en un lloc allunyat del món", explica Utzet.

A la casa conviuen cinc germanes solteres, totes sempre a casa menys la gran, la Kate M. López),
que és mestra d'escola. L'Agnès (N. Navàs), treballa a casa cosint guants i l'ajuda la Rose (M.
Cisteró), que té una lleu disminució psíquica. La Maggie (M. Marco) i la Chris (C. Olcina), són
mestresses de casa. La Chris té un nen de cinc anys, en Michael (Albert Triola) amb en Gerry
(Oscar Muñoz), que no és el seu marit però "és un rodamón encantador, que mai s'ha cuidat del
nen." Aquesta història, ubicada a l'agost del 1936, forma part del passat. És en Michael qui, ja
adult, la recorda i l'explica al públic en primera persona, fent ell mateix el personatge del nen:
"L'Albert és el narrador i el nen, com si mentre parla entrés als seus records per entendre millor el
que passava. Veus un home gran fent de nen, però queda molt bé!", opina Broggi.

La vida de les noies es trasbalsa quan el germà gran, en Jack (R. Vila) torna de l'Àfrica, on ha
passat molts anys de missioner. Ell els va explicant les seves aventures, la llibertat de les dones a
Uganda, com vesteixen... "Explica vivències absolutament paganes, anticatòliques, exagerades,
sexuals, de desinhibició, d'alcohol... La persona a la que tothom relacionava amb la religió és ara
un home lliure, amb idees modernes, el que suposa un contrast molt gran", explica Marta Marco.
Malgrat tot, la família s'entesta en viure en una aparent normalitat. Utzet diu que ha escollit aquest



text perquè "volia explicar una història que commogui i que ens permeti empatitzar amb els
personatges. D'alguna manera vol esbrinar què va passar realment i perquè es va trencar la
família. No és una obra de text sinó d'emocions. És deixar-se emportar pel ritme, pel realisme
poètic commovedor que transmet. Assistim amb tristesa a una renuncia a la vida per al que no hi
ha motiu aparent. És la el paradigma del teatre, quan neix per explicar històries."

L'Albert Triola, encara impactat per la versió de Pere Planella, al principi no estava content amb el
personatge: "Una obra que m'agradava tant i em toca el personatge que no interactua! Però era un
prejudici meu, perquè l'hem convertit en algú que interacciona, que viu i reviu el passat."

Ramon Vila destaca que l'espectacle és un homenatge als nostres avantpassats. "Els personatges
no són herois ni viuen grans esdeveniments. Però connecten molt amb les històries que hem
escoltat a casa, dels nostres avis... Són vivències locals a les que hem posat ecos nostres, tot i
que passa a Irlanda i els noms són irlandesos. Però no s'ha buscat el costumisme irlandès." I un
detall sobre aquests ecos nostres, però que el va posar el mateix autor: el pare de les noies va
marxar a Espanya, a lluitar amb les Brigades Internacionals.

VIATGE A IRLANDA

La manera de treballar de La Perla 29 és especial i es transmet als seus muntatges. Si prèviament
a Incendis van viatjar als llocs on s'ubica, ara han anat a Irlanda: "És la tercera obra irlandesa que
dirigeixo aquí i els tres cops hi hem anat. Aquesta vegada érem 17 persones! Vam anar a Bally
Beg, vam visitar la casa de Friel que és una mena de museu, ens van ensenyar objectes... Els
viatges serveixen per fer pinya entre tota la companyia, compartir paisatge, confabular-nos...", diu
el director. La Marta ho troba molt encertat: "És una experiència que t'ajuda a crear el sentiment de
família, que és el que demana l'obra. Després, tot és molt fàcil amb ell, és detallista, té les idees
clares, hi ha silencis, mirades... Però ens escolta i pots aportar coses."

Aquell agost van passar coses, motivades per la tensió en què vivia la Irlanda rural, sempre
contraposant la repressió catòlica i la llibertat pagana. Això tanca les persones en elles mateixes i
les seves creences, fent veure que no passa res. I llavors és quan la dansa actua com alliberadora
d'aquestes vides. Com que la germana gran no deixa que les noies vagin al ball, elles ballen a
casa. "Ballen amb la música de la ràdio, que és un altre protagonista. Ballen amb energia, amb
necessitat de viure!", conclou Utzet.


