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Vegeu un vídeo de l’obra ‘Agost’, que torna 
al TNC, al mòbil o a e-periodico.cat

aquesta pel·lícula», va concloure 
Paco León entre rialles.
 Després, l’actor va fer servir el 
to seriós per advertir que Carmina 
o revienta suposa una reconciliació 
amb el seu passat. «Quan era petit, 
veia la meva família i pensava, ¿pe-
rò què hi faig, jo aquí?», va confes-
sar. Sense cap mena de dubte, això 
és un temps passat i ara el que sent 
és l’orgull de les seves arrels. H

El TNC fa l’‘Agost’
3Sergi Belbel detalla les claus d’un èxit que torna avui a la Sala Gran
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Q
uasi 40.000 espectadors 
en 50 funcions amb un 
92,16% d’ocupació a la 
Sala Gran del TNC van 

fer d’Agost el hit de la temporada pas-
sada. Fins i tot Pep Guardiola va elo-
giar l’obra en una roda de premsa. 
No van ser pocs els que es van que-
dar sense entrada, i per això el Te-
atre Nacional va decidir reposar-la 
les últimes vuit setmanes d’aquest 
curs. Sergi Belbel, responsable del 
teatre i de l’obra, analitza les claus 
d’un macromuntatge (més de qua-
tre hores amb dos entreactes) que 
torna avui a la Sala Gran.

EL TEXT DE TRACY LETTS

«Rius i plores alhora de 
forma indiscriminada»
Agost va aconseguir aquí, recorda 
Belbel, l’èxit que ha viscut en tots 
els escenaris del món. Aquesta ma-
teixa temporada ha tingut també 
una aplaudida versió del Centro 
Dramático Nacional, amb direcció 
de Gerardo Vera, i Amparo Baró i 
Carmen Machi al capdavant del re-
partiment. L’autor, Tracy Letts (Tul-
sa, 1965), juga amb un tema tan te-
atral com és un entorn familiar, un 
tema del qual autors clàssics com 
Shakespeare i Molière ja van treu-
re molt partit. «En aquesta història 
d’una crisi familiar contemporània 
hi ha una apassionant barreja de gè-
neres, i des del principi de l’obra. No 
se sap si és un drama, una tragèdia o 
una comèdia», detalla Belbel.
 El director de Terrassa veu a Agost 
referents d’índole cinematogràfi-
ca, que van des d’un clàssic com Bi-
lly Wilder fins a pel·lícules més re-
cents com American beauty, de Sam 
Mendes, o la desassossegant Happi-
ness, de Todd Solondz. El públic es 
mou contínuament en un carrusel 
d’emocions al llarg d’un àcid retrat 
d’una família de l’Oest Mitjà dels Es-

tats Units. «Rius i plores a la vegada 
de forma indiscriminada», destaca 
el director.

UN GRAN REPARTIMENT

«Tots els actors van dir 
que ‘sí’ a la primera»
A l’hora de configurar el reparti-
ment, Belbel va escriure la seva carta 
als Reis Mags i no li va faltar ni un sol 
regal. «Tots els actors en qui havia 
pensat van dir que sí a la primera. No 
sé si m’havia passat mai i, per exem-
ple, Abel Folk va afirmar de forma 
explícita que volia estar en aquest 
muntatge», recorda Belbel.
 Tretze intèrprets configuren l’uni-
vers Weston amb Anna Lizaran, al cap-
davant d’un enorme elenc, com la 
volcànica i addicta a les pastilles Vi-

olet, la matriarca del clan. Emma Vi-
larasau, Rosa Renom i Montse Ger-
man són les seves filles. Del repar-
timent de la primera versió només 
falta Carles Velat, per un tema de sa-
lut, i el relleva Francesc Luchetti.
 «L’envergadura de la sala i de l’es-
cenografia imposen i necessitàvem 
actors de potència com la de l’Anna», 
explica Belbel, que sosté no obstant 
que Agost es podria fer en una versió 
més petita «i el seu poder quedaria 
intacte».

LA IDENTIFICACIÓ

«El públic es veu 
reflectit en la història»
El comtat d’Osage, on viuen els Wes-
ton, és a Oklahoma, l’estat natal de 
Tracy Letts. Però la història d’Agost 

és universal. Això fa que es complei-
xi una de les màximes d’un èxit tea-
tral: la identificació de l’espectador. 
«El públic s’hi enganxa i es veu re-
flectit en la història», apunta Belbel. 
Una trama familiar de tensions, se-
crets, alegries, tristeses, pèrdua i 
abandonament que va més enllà de 
la geografia.
 Belbel, a punt de tancar la se-
va penúltima temporada al capda-
vant del TNC, reconeix que guarda-
rà «molt bons records» d’Agost, una 
obra en la qual tot és majúscul, co-
mençant per l’aclaparadora esceno-
grafia de Max Glaenzel amb les tres 
plantes d’una mansió. L’empremta 
que ha deixat en Belbel és compara-
ble, diu, a la que ja va experimentar 
amb Dissabte, diumenge i dilluns, la tra-
gicomèdia d’Eduardo de Filippo que 
va estrenar fa una dècada. H
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33 Rosa Renom, Anna Lizaran, Emma Vilarasau i Montse German, en una imatge promocional d’‘Agost’.
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LA TRUCADA
J Jaime Rosales va reconèixer 
ahir que es va emocionar quan 
va rebre la trucada del festival 
de Cannes per confirmar-li la 
seva presència a la Quinzena 
de realitzadors, secció en què 
serà l’únic realitzador espanyol. 
«La meva mare també es va 
emocionar quan l’hi vaig dir. Fins 
i tot va plorar», va confessar el 
director, que ja ha estat dues 
vegades al festival francès. 
«Estic tan content com la 
primera vegada. I tinc la mateixa 
il·lusió per anar-hi», va afegir. 

LA PEL·LÍCULA
J Rosales (Las horas del día, La 
soledad) presentarà en aquesta 
ocasió Sueño y silencio, de la 
qual no se sap pràcticament 
res. El realitzador no va voler 
oferir més detalls del film, que 
està rodat en blanc i negre i 
que narra com una parella té un 
tràgic accident de trànsit estant 
de vacances. ¿És una pel·lícula 
coherent amb la seva carrera? 
«Aquesta pregunta –va matisar 
el director– no em correspon a 
mi respondre-la, sinó als altres».

ELS CERTÀMENS
J Rosales va afegir que aquests 
festivals són una plataforma 
essencial per al cine. «A mi hi ha 
dues coses que em fan molta 
pena. Que tanqui una sala, i que 
s’acabi un festival», va explicar 
el realitzador, que va reclamar 
al seus col·legues que no siguin 
derrotistes sinó optimistes.
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