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Teatre

En una improvisada tertúlia 
postfunció s’especula si és 
possible fer d’una altra manera 
Dansa d’agost, si el text ofereix 
pistes per accedir a altres nivells 
d’informació. “Fixeu-vos –diuen 
els que cal escoltar– que la ràdio 
no funciona i l’estel no vola; en 
tots els detalls de la 
insatisfacció “. És possible que 
l’obra de Brian Friel sigui més 
gran que una altra posada en 
escena exquisida del record dels 
dies d’estiu del 36 a casa de les 
germanes Mundy. L’últim agost 
amb l’angoixa subjecta, abans 
que irrompi la tragèdia per 
capítols, amb Kate encara no 
rendida del tot a l’amargor. Una 
Bernarda Alba irlandesa amb el 
cor per ennegrir.

Però és difícil sostreure’s a la 
influència d’uns personatges tan 
lluminosos i a la malenconia del 
que torna als últims dies d’una 
infantesa daurada, aliena als 

drames dels seus grans. Com 
Pere Planella al 1993 al Lliure, 
ara Ferran Utzet a la Biblioteca 
ha optat per no resistir-se al 
poderós corrent i ha creat un 
espectacle a major glòria de les 
seves actrius i actors.

Entre la bona terna masculina 
(Ramon Vila, Òscar Muñoz i 
Albert Triola) destaca l’exquisida 
distància que Triola aporta a la 
seva doble personalitat de 
narrador adult i nen recordat; i 
entre el formidable quintet 
d’actrius és difícil repartir el 
podi. Potser Màrcia Cisteró 
encara ha de rebaixar la 
“diferència” de la seva Rosie. 
Però les altres (Mònica López, 
Marta Marco, Carlota Olcina i 
Nora Navas) complementen 
equitativament els moments de 
rendit aplaudiment, amb 
escenes d’una intensitat 
concentrada a la cara, en la 
mirada. Un miracle de 
delicadesa col·lectiva. –Juan 
Carlos Olivares

NOTA AL PEU Les germanes 

Fang i setge es un projecte covat 
i estrenat al teatre de La passió 
d’Olesa que algú va pensar que 
podia tenir més vida escènica 
tant pel tema del musical com 
per l’esforç i el resultat que va 
obtenir. L’obra tracta del setge 
de Barcelona el 1714  a través 
d’un grup de ciutadans entre els 
quals hi ha traïdors, 
intel·lectuals llibertaris, 

que no sap català.
El projecte exhibeix les virtuts 

i les mancances d’un teatre 

producció ambiciosa, però 
malgrat els il·lustres 
col·laboradors artístics no pot 
assolir l’exigència del teatre 

professional tant pel que fa a la 
interpretació del conjunt com a 
la direcció, encara inexperta, de 
Marc Angelet. No n’hi ha prou 
amb unes bones projeccions i 
l’entrega del repartiment per 
aixecar una funció on el millor és 
la musica de Salvador Brotons. 
–S.F.

NOTA AL PEU
versió catalana.

Fang i setge

espectacle teatral. El pare es un 

l’oportunitat de parlar de la seva 
passió per la pel·lícula de 
Michael Owell Peeping Tom 
sense les limitacions de temps 
que l’imposen els mitjans de 
comunicació on col·labora, i la 

contemporani, farà sevir 
aquesta mena de conferència 
com a element cabdal del joc 

explorar en el seu nou 
espectacle.Ella, Alícia Gorina 
(interpretada per Patricia 
Mendoza), treballa sobre la 

tracta d’Àlex Gorina fent d’Àlex 
Gorina com si estigués en un 
plató de TV3. Watching Peeping 
Tom és una indagació sobre la 
mirada sorgida d’un acte d’amor 

saníssima i tendra autoparòdia 
d’ambdós personatges. Un 
espectacle intel·ligent i força 
interessant. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Una pare i una 

Watching Peeping Tom
���

La Seca. Fins al 27 de març.
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Teatre Victòria.  
Fins al 27 de març.
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Fins a l’1 de maig.

DE LA SETMANA
L’OBRA

L’AUTOR

BALLYBEG
‘Dansa d’agost’ passa en un llogarret 
del centre d’Irlanda, que és el nucli 

de catorze obres de Brian Friel, entre 
les quals ‘Translations’, que també ha 

muntat Ferran Utzet.

TXÉKHOV
Friel és “el Txékhov irlandès”. Fins 
i tot va escriure ‘Afterplay’, en la 

qual ajunta Sònia de l’‘Oncle Vània’ 
i l’Andrei de ‘Les tres germanes’. La 

vam veure a la Sala Atrium.
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