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CRÍT ICA DE TEATRE

Andorra acull la cimerade
periodistes iberoamericans
Una conferència de Carmen Cervera inaugura la trobada

PAU ECHAUZ

Andorra la Vella

La cultura com a nexe de co
municació entre els països ibe
roamericans és el tema d’anàli
si i reflexió del XI Congrés Ibe
roamericà de Periodisme (CIP)
que es farà entre avui i demà a
Andorra la Vella, capital ibero
americana de la Cultura, coin
cidint amb la festa nacional an
dorrana.
La conferència inaugural

d’aquesta trobada internacio
nal anirà a càrrec de Carmen
Cervera, la baronessa Thyssen,
que farà una dissertació amb el
títol Invertir en cultura.
Segons el president del Con

grés Iberoamericà de Periodis
me, el periodista Fernando
Jáuregui, “és la primera vegada
que el congrés viatja fora d’Es
panya i a Andorra pren una no
va dimensió ja que, aprofitant
la presència d’ambaixadors i
mandataris llatinoamericans,
espanyols i portuguesos, un
nombrós grup de periodistes
espanyols i corresponsals de
mitjans llatinoamericans i por
tuguesos debatrem sobre els
ponts que la comunicació i la
cultura poden establir entre les
dues ribes”.
Entre els informadors con

vidats hi haurà els periodistes
integrats al naixent Espai
Iberoamericà per al Diàleg i
l’Anàlisi (EIDA), un total de
més d’una vintena d’informa
dors especialitzats en temes in
ternacionals en general i en
qüestions que afecten l’àmbit

iberoamericà en particular.
Entre les ponències del con

grés, s’abordarà la realitat cul
tural iberoamericana i la pro
tecció i la difusió del patrimoni,

amb intervencions de l’escrip
tora d’origen uruguaià Carmen
Posadas, la historiadora i diplo
màtica Elisenda Vives, l’actriu
Andrea Carballo i l’escriptor

peruà Fernando Iwasaki. Al
tres personalitats convidades
són Adriana Bertorelli, poeta
veneçolana; Paulo Agostinho,
editor de l’Agència Lusitana, i
José Ramón GarcíaHernán
dez, secretari de relacions in
ternacionals del PP. La clausu
ra del congrés anirà a càrrec
d’AntoniMartí, cap del Govern
d’Andorra i l’exministre espa
nyol d’Afers Exteriors, Miguel
Ángel Moratinos.
El XI Congrés Iberoamericà

dePeriodisme es fa aquest 2016
en dues entregues, cada una a
un costat de l’Atlàntic. La sego
na part se celebrarà abans
d’acabar l’any en un país llati
noamericà que encara s’ha de
determinar.!

Dirigit per Fernando
Jáuregui, el CIP
reflexionarà sobre
la cultura com a nexe
entre països

PEDRO MADUEÑO / ARXIU

La baronessa Thyssen dissertarà sobre la inversió en cultura

Exquisidadansa

Dansad’agost

Autor:BrianFriel
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nya (11/III/2016)

JOAN-ANTON BENACH

Estrenada el 1990 a l’AbbeyThea
tre deDublín, i al Lliure deGràcia
el1993,Dansad’agost,del’irlandès
BrianFriel,reviuambtotalacàlida
humanitatdelsseuspersonatgesal
teatre de la Biblioteca de Catalu
nya. L’obra l’ha dirigit Ferran Ut
zet, el qual, el 2011 va assumir per
primera vegada la responsabilitat
demuntaruntext,Lapresa,deCo
norMcPherson, en què la geogra
fia i l’atmosfera irlandeseshi juga
ven també un paper substancial.
Va dirigir, després, Traduccions/
Translations, el seu primer Brian
Friel, i ara, amb el segon, el direc
tor tanca la seva trilogia sobre Ir
landaproduïdaper laPerla29.
En el cas deDansa d’agost, obli

gat a bastir un ambient essencial
ment domèstic, despullat de qual
sevol connotació èpica, Utzet s’ha

volgut curar en salut i ha reunit un
repartiment presidit per cinc ac
trius d’una categoria inqüestiona
ble: Màrcia Cisteró, Mònica Ló
pez, Marta Marco, Nora Navas i
Carlota Olcina, relacionades per
ordre alfabètic. Vet aquí cinc ac
trius, cinc germanes que, almarge
dels trespersonatgesmasculinsde
l’obra, componen un col∙lectiu fa
miliar subjugant, autèntic, com
movedor, dels més atractius que
trobemal teatrecontemporani.
Herellegit les acotacionsqueva

escriure Brian Friel (19292015),
dramaturg minuciós, sobre com
haviendeser,nonoméselsgestosi
els moviments de les cinc germa
nesquancoincideixenalamateixa
estança, sinó també les mirades,
els rictus, els senyals més íntims i
més ínfims del trasbals interior de
cadascuna d’elles, anotacions que
el director ha procurat respectar
fidelment.
És així com, a les escenes de

grup, Ferran Utzet i les dones de
Dansad’agost, totessolteres,escri
uen una partitura sentimental ex
quisida, no gens ploramiques, re
trat viu d’una època i d’una situa
cióendarrerides,alfonsdelqualse

sent el rosec constant d’una insa
tisfacció sense remei. Enun ambi
ent declinant, amb evidents influ
ències de Txèkhov, Kate (Mònica
López)ésl’autoritatmoral,exerci
da, pel que sembla, a contracor;
Agnes (Nora Navas), que fa feines
de cosidora, viu submergida enun
poude silenci i sent el fibló del de
sigdavantdelpretendentdelamés
petita,Chris (CarlotaOlcina)–que
tindràunfillambGerryEvans(Òs
car Muñoz), un desimbolt seduc
tor–; Rose (Màrcia Cisteró), que
pateix una lleu lesió mental, és la
pura innocència i Maggie (Marta
Marco), la que es diria més dispo
sadaarefusarlatradiciórural,asfi
xiant. Tot canvi real sembla, però,
impossible i la dansa improvisada
de les cinc dones és una catarsi
desesperada, convertida en una
seqüència meravellosa. Inoblida
ble.
Al costatde la superba interpre

tació femenina,ÒscarMuñozésel
més brillant del tres actors de
l’obra. Albert Triola (Michael), el
fill adult deChris iGerryEvans, el
segurnarradordelahistòria,men
tre que Jack (Ramon Vila), el ger
màgranquehaviscutmolts anysa
l’Àfrica,surtaescenatanitanatro
tinat que ens costa veure’l després
tan i tanespavilat.
Es va gastar totes les atencions

en lesdonesUtzet?!
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L’AQUÀRIUM /
20% de descompte a
l’entrada de L’Aquàrium de Barcelona

Submergeix-te al parc marí lúdic
i educatiu de la ciutat.

PORTÉ
PUYMORENS /
Només 25 € pel forfet de
Porté Puymorens

Gaudeix de 50 km de domini
esquiable a un preu increïble!
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DOUBLE AGENT /

15% de descompte a
Double Agent

Suma’t a l’estil californià amb les
peces de Double Agent.
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RENT EL MUSICAL /

20% de descompte a Rent el
Musical al Teatre l’Aliança
del Poblenou

Gaudeix d’un dels musicals de major
èxit de la història de Broadway.
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