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ESPECTACLES

«Dansa d’agost», 23 anys després
El millor Brian Friel al Teatre Principal, en un nou muntatge dirigit per Ferran Utzet

bito cas
el març a la Biblioteca de Catalunya de la mà de LaPerla29

Una de les obres més 
reconegudes, i de més 
èxit internacional, del 
dramaturg irlandès 
Brian Friel, Dansa 
d’agost, arriba al 
Principal amb el nou 
muntatge de Ferran 
Utzet per LaPerla29. 
Vint-i-tres anys després 
d'una memorable 
estrena del Lliure que 
va deixar empremta.

CARLES GASCÓN

Uns quants recordem 
encara amb emoció aquell 
Dansa d'agost de Pere Pla
nella al Lliure del 1993 - 
amb uns fantàstics Muntsa 
Alcañiz, Ester Formosa, Anna 
Güell, Anna Lizaran, Ramon 
Madaula, Josep Montanyès, 
Lluís Torner i Emma Vilasarau- 
i per això el director d'aquesta 
nova posada en escena de 
LaPerla29, Ferran Utzet, reco
neix la -responsabilitat» que 
comporta «muntar una obra 
tan emblemàtica a casa nos
tra».

Però afegeix de seguida que 
li ha fet molta il·lusió enfron
tar-se a «un text tan ric en mati
sos i en emoció, tan destre

H muntatge es va estrenar

en la difícil tasca de capturar 
'un tros de vida'» com aquest 
Dansa d'agost, segurament el 
text més aconseguit, i capti- 
vador per a un ampli públic, 
del dramaturg Brian Friel, el 
«Txèkhov irlandès».

Després de l’estrena del 
mes de març a la Biblioteca 
de Catalunya, la gira el porta 
aquest dissabte al Teatre Prin
cipal (21h) amb Marcia Cis- 
teró, Clara De Ramon (aquesta

assumeix el paper que primer 
feia la sabadellenca Carlota 
Olcina), Marta Marco, Óscar 
Muñoz, Nora Navas, Albert Tri
óla, Montse Vellvehí i Ramon 
Vila.

Papers femenins
Com se sap, a l'obra de Friel 
brillen en especial els cinc 
papers femenins, les cinc ger
manes Mundy, que proporcio
nen tot un recital interpretatiu.

Totes elles solteres, d'entre 
30 i 40 anys, viuen juntes a un 
petit poble irlandès, Bally Beg, 
a la casa familiar. Aquest uni
vers dens d'un estiu de 1936, 
on arriba una ràdio Marconi 
que fa embogir les germanes, 
anirà desfent la seva harmo
nia...

La germana gran, Kate, és 
l'única que treballa a fora (és 
mestra de l'escola de la parrò
quia, un fràgil cordó umbilical

amb l'exterior), i l'Agnes cus 
guants a casa, ajudada per la 
Rose, que pateix una lleugera 
disminució psíquica.

La Maggie i la Chris són mes
tresses de casa, però aquesta, 
la més petita, té un fill de cinc 
anys, el Michael. El pare és el 
rodamón Gerry Evans, que no 
se n’ha ocupat mai. La narra
ció, uns anys més tard, és en 
passat per boca del Michael,

Són cinc germanes 
solteres en un 

poble irlandès un 
estiu de 1936

ja gran. Recorda també la 
marxa del Gerry a Espanya a 
lluitar amb les Brigades Inter
nacionals i un personatge molt 
singular, l'oncle Jack, que ser
veix a Friel de contrapunt a la 
religiositat de la societat irlan
desa: ha tornat d'uns anys 
de missioner a Uganda força 
descregut, i també desubicat. 
ja que a vegades li costa fins 
i tot recordar paraules del seu 
propi idioma. Paper que broda 
Ramon Vila.

No hi ha dubte que Utzet té 
un munt de talents per deixar a 
gran alçada la seva empremta, 
23 anys després del Lliure ■

«Paraules encadenades», un intens 
Galceran a la sala petita del Sol
Irene Garrido dirigeix el thriller amb Neus Elfa i Pep Carpena

C. GASCÓN

El Teatre del Sol obre aquest 
cap de setmana la seva tem
porada per la Sala Petita, on 
s'instal·la des d'avui í fins 
el 30 d’octubre -divendres i 
disabtes a les 21.30 h i diu
menges a les 18 h- Paraules 
encadenades, el thriller psico
lògic d'alta densitat dramàtica 
de Jordi Galceran, i que aquí 
presenta Apatol·li Teatre.

Una producció sabadellenca 
que dirigeix Irene Garrido amb 
dos únics intèrprets amb un 
autèntic ’tour de forcé' ben a 
prop del públic: Neus Elfa i Pep 
Carpena. Abans del Sol només 
l’han pre-estrenat a Castellar.

Molt diferent, aquí, el Pep 
Carpena que ens feia riure

tant al Fortuna, Fortuna d'Edu
ardo de Filippo al mateix Tea
tre del Sol. -Aquest és un per
sonatge molt més complex i 
és una hora i mitja ‘non stop' 
de la Neus i jo», assenyala.

Gran treball actoral
Hi ha molta feina actoral, en 
efecte, en aquest text de Gal
ceran que, com és habitual, 
reserva girs i sorpreses que 
sacsegen l'espectador.

El punt d'inici és -com 
sabran els que van veure 
aquella versió de Jordi Boixa- 
deras i Emma Vilarasau- un 
segrest d’una dona per part 
del seu exmarit, el qual li diu 
d'entrada que la pensa matar. 
Comença un joc cruel en el 
que el públic pren partit per

un personatge primer i... més 
tard descobreix que «no tots 
som bons o dolents al cent per 
cent, i alguns fets del passat 
poden tenir conseqüències», 
apunta Neus Elfa. El millor 
d'aquest Jordi Galceran, diu, 
és que «arriba a soprendre fins 
al final».

Tot plegat, és clar, «molt inte
ressant per a un actor», afe
geix Elfa. El personatge que 
intepreta Carpena, per exem
ple, és el contrari d’ell, que 
es confessa «desordenat». 
El Ramon de l'obra, en canvi, 
pateix «problemes psicològics, 
transtorns obsessius-compul- 
sius», i necessita tenir-ho tot 
ordenat i sota control.

Amb la seva víctima jugarà 
de forma perversa al joc del

títol, evocant els dies de 
quan eren parella. «Però cada 
vegada hi juguen en una situ
ació diferent», avisa Carpena, 
sense avançar detalls.

«Dos cracks», diu Garrido
Al final Galceran reflecteix molt 
bé la condició humana. Com 
diu l'actor sabadellenc, «hi ha 
moments en què, davant una 
situació compromesa, pots fer 
coses molt perverses...».

Per Irene Garrido, d'altra 
banda, és la primera vegada

que dirigeix una obra de text. 
I ho fa amb un potent thriller 
amb tensió constant que et 
fa dubtar sobre «qui és bo 
i dolent». Complicat de diri
gir però amb «dos cracks, un 
regal per a mi», diu, i amb ells 
ha fet la seva intepretació del 
text, sense haver vist la versió 
del 1998 al Romea.

Fa un parell d'anys Gerard 
Iravedra la va dirigir al Regina 
amb joves actors. El seu ter
ror psicològic encara és ben 
actual ■


