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Màrcia Cisteró, Nora Navas i Marta Marco, posseïdes per les ganes de ballar. FOTO: BITO CELS

Deixeu-m’ho dir d’entrada: a la
cuina de les germanes Mandy
–aquesta cuina que, gràcies a la
disposició escènica del muntatge
de Ferran Utzet, ens semblarà un
espai del tot familiar abans, fins
i tot, que arrenqui la represen-
tació del portentós text de Brian
Friel que s’interpreta aquí– s’hi
cou cada dia el millor especta-
cle (amb el permís de la resta de
bones propostes que presenta
la cartellera) que es pot veure
ara mateix a Barcelona. Quel-
com que, de fet, no resulta cap
sorpresa, si tenim en compte
que amb ‘Translations/Traducci-
ons’ ja ens va quedar molt clara
la bona química existent entre
Utzet i l’autor Brien Friel. Una
bona química que el director fa
extensible a tot el teatre irlan-
dès contemporani: a ell devem
també la memorable visita al
pub ple d’històries on transcorria
l’obra de Conor McPherson ‘La
presa’. Però tornem a les germa-
nes Mandy. En la seva compa-
nyia, i en la del seu germà Jack
acabat de tornar de les missions
amb el cap dividit entre el Déu

cristià i els déus pagans, i amb
la d’aquest encantador seduc-
tor i etern fracassat que respon
al nom de Gerry Evans, i en la
del seu fill, que és també el fill
de Chris Mandy, i que s’encar-
rega d’explicar-nos des d’un de-
solador futur aquest passat seu
contemplat amb ulls d’infant,
la bona química es transforma
en pura emoció. I no estic exa-

gerant. ‘Dansa d’agost’ és una
d’aquelles obres en què l’emoti-
vitat –l’emotivitat real, aquella
que no es construeix per forçar
les reaccions de l’espectador, si-
nó que brolla de forma natural–
s’escola sense fer gaire soroll en-
tre les accions més quotidianes,
es fica dins dels objectes més
corrents (una vella ràdio que no
funciona ni a cops, posem per

cas), llisca per cada racó de l’es-
cenari i forma part del subtext,
fins i tot, quan el text s’omple
d’humor i dansa arrauxada.

La coreografia de l’ahir
I ja que ha sortit el tema de la
dansa, cal afegir que, tot dan-
sant, les germanes Mandy ens
diuen tantes coses o més sobre
la seva forma de ser que quan es

posen a parlar: només cal veure
el memorable, contagiós i gaire-
bé tel·lúric ball que compartei-
xen les germanes, després que
la molt catòlica Kate es deixi
anar d’una vegada i venci totes
les repressions. Deixeu-me es-
mentar l’apunt coreogràfic que
Utzet introdueix gairebé al final
de la seva proposta. No entraré
en detalls, ja entendreu de què
parlo quan contempleu aquest
moment de prodigiós teatre
que, per si no ens hagués que-
dat prou clar amb tot el que hem
vist abans, constitueix la millor
demostració del talent i l’aten-
ció a cada detall amb què ha es-
tat construït l’espectacle.
Arribat aquest moment, i dei-

xant constància alhora del mag-
nífic treball que fan els seus
companys, no queda fer res més
per fer que admirar-nos davant
la tasca de les fantàstiques ac-
trius ficades en la pell de les ger-
manes Utzet. És tanta la veritat
que dipositen en els seus per-
sonatges, que fins i tot t’acabes
oblidant dels noms d’aquestes
actrius. Però creieu-me: les se-
ves interpretacions us resulta-
ran inoblidables.
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


