
  

  

Emotiva dansa 
a la Biblioteca
CRÒNICA La melancòlica tristesa de 
‘Dansa d’agost’, de Brian Friel, fascina

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
a productora La Perla 29 no 
ha amagat mai el seu inte-
rès per recuperar hits del te-
atre català. Ho va fer el seu 

mentor, Oriol Broggi, amb Cyrano de 
Bergerac, i ara repeteix Ferran Utzet, 
un altre director de la casa, amb Dan-
sa d’agost. Fa 23 anys, Pere Planella va 
dirigir al Teatre Lliure una versió 
–tot un fenomen– d’aquesta peça de 
Brian Friel, que també es recupera 
amb gran èxit a la nau gòtica de la Bi-
blioteca. Perquè un muntatge com 

Dansa d’agost agradarà tant a especta-
dors que s’acostin per primera vega-
da a la melancòlica tristesa de Friel 
com als que ja la van aplaudir fa du-
es dècades. Textos d’aquesta riquesa 
sempre mereixen una revisió. Que ja 
trigava, per cert.
 Dansa d’agost, com explica Utzet, 
ensenya un «tros de vida», amb in-
nombrables arestes, de la Irlanda ru-
ral del 1936 a casa de les cinc germa-
nes Mundy, totes solteres. Recorda 
aquella atmosfera Michael (Albert 
Triola) –llavors un nen–, fill fora del 
matrimoni de Chris (Carlota Olcina), 

33 Nora Navas, Marta Marco i Carlota Olcina, en una escena de ‘Dansa d’agost’.
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una de les Mundy. És l’època estival 
en què el germà gran, Jack (Ramon 
Vila), torna a casa malalt després 
d’una vida de missioner a Uganda. 
Durant la seva estada a l’Àfrica, més 
que predicar la fe cristiana, l’ha per-
dut.
 La germana gran, Kate (Mònica 

López), és mestra en una parròquia 
i és l’única de les germanes que tre-
balla fora de casa. Dues més cusen 
per encàrrec sota el sostre famili-
ar: la discreta Agnes (Nora Navas) i 
l’entremaliada Rose (Marcia Ciste-
ró), que pateix una lleu minusvali-
desa mental. Maggie (Marta Marco) 
es dedica, amb Chris, a tasques do-
mèstiques i és la que sembla més vi-
tal. Juntament amb Michael i Jack, 
hi ha un tercer home en el cercle de 
les Mundy. És el guadianesc i fatxen-
da Gerry Evans (Òscar Muñoz), pare 
de Michael i a qui Chris perdona les 
seves absències constants. L’última 
serà la d’anar-se’n a la guerra d’Es-
panya amb les brigades internacio-
nals.
 

BRIAN FRIEL, EL TXÉKHOV IRLANDÈS  / Les 
memòries de Michael són de la ma-
teixa manera un retrat de família i 
d’una vida que arriba a un incert 

punt final. Que Friel és el Txékhov ir-
landès queda clar a Dansa d’agost, pel 
que s’hi diu i pel que els silencis i les 
mirades hi deixen entreveure. El 
quadro familiar i d’època està servit 
per un repartiment sense fissures. 
Dansa d’agost és una peça coral per a 
cinc actrius de primera, com les que 
té un director com Utzet, amic d’ex-
plicar grans històries amb tot detall, 
com ho eren les seves obres prece-
dents, La presa i Translations, sempre 
cuidades i molt mesurades. López, 
Marco, Navas, Cisteró i Olcina do-
nen un recital majúscul. Cada una 
en el seu to i dibuixant els seus per-
sonatges des del primer traç.
 Elles s’emporten totes les mira-
des, però Muñoz també roba pla, 
igual que Vila –que sempre està al 
seu lloc– i Triola, duplicant-se en 
adult i nen en una solució que sor-
prèn de sortida però que acaba 
funcionant. H
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