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És alhora el somni de qual-
sevol actor i el seu pitjor
malson. Trobar un perso-
natge que et proporcioni el
reconeixement universal, la
fama i l’estabilitat econò-
mica és com trobar una
mina d’or. Però alhora és
possible que et porti a ser
identificat per sempre més
amb aquest paper, i que tu
mateix et deixis arrossegar
per la mandra i la por al
risc i et condemnis a anar
repetint sempre el mateix
personatge. I això és preci-
sament el que li ha passat a
James Tyron Sr., el veterà
actor que, juntament amb
la seva dona Mary i els seus
dos fills Jamie i Edmund,
protagonitza una peça
teatral d’Eugene O’Neill
tan inspirada en la seva
pròpia família i els seus
dolorosos records personals
que l’autor (l’alter ego del
qual trobareu reflectit en el
personatge d’Edmund), tot
i haver-la acabat d’escriure
el 1942, va decidir que el
text no fos representat fins
transcorreguts vint-i-cinc
anys de la seva mort. Un
desig que la vídua d’O’Neill

(la seva tercera esposa) no
va respectar. El 1956, tres
anys després que l’escriptor
morís, aquest text extraor-
dinari i monumental (a la
vora de quatre tenses hores,
que en la versió que ara
veureu han quedat reduïdes
a menys de tres) s’estrenava
al cèlebre teatre Dramaten
d’Estocolm: un debut euro-
peu i nòrdic que no deixava

de tenir molt sentit, si tenim
en compte que –juntament
amb Txékhov– Ibsen i
Strindberg havien estat les
més grans influències del
teatre d’O’Neill.

Un referent universal

Poc després l’obra arribava
als escenaris de Broadway i
es convertia ella mateixa en
una de les més gran influ-

VICKY PEÑA I MARIO GAS TORNEN A COMPARTIR ESCENARI PER TRANSFORMAR-SE EN ELS TYRON I

PROTAGONITZAR UNA DE LES GRANS OBRESMESTRES DEL TEATRE NORD-AMERICÀ DEL SEGLE XX

La família és una addicció de la
qual mai no s’acaba de fer net

centrant-se en una reunió
que aplegui tots els seus
membres. Comenceu a pen-
sar, i de ben segur que us
vénen ara mateix al cap un
munt de peces escèniques
o guions cinematogràfics
o televisius que segueixen
aquestes mateixes passes.
En el cas concret dels Ty-

ron, tota l’acció es concentra
en la llarga jornada d’un
dia d’agost (i si ara us ha
vingut al cap l’obra Agost,
tampoc no és cap casualitat)
del 1912 a què fa al·lusió el
títol. Aquell dia, els Ty-
ron compartiran records
turbulents del passat,
dubtes al voltant del present
i negres presagis sobre el
futur en una casa d’estiu
al costat del mar que –ves
quina casualitat– és clavada
al Monte Cristo Cottage que
la família O’Neill posseïa a
Connecticut a principis del
segle XX. I compartiran
addiccions,moltes addic-
cions: encara que l’addició
de la mare a la morfina sigui
la més evident de totes, els
altres components addictius
–i no parlo simplement de
substàncies– que corren
per aquest grup familiar
no exempt alhora d’amor i
compassió i presidit per una
parella amb tant de talent i
tanta història en comú com
la que formen Vicky Peña i
Mario Gas, poden resultar
igualment destructors.
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ències que ha tingut des
de llavors qualsevol autor
decidit a explorar els fan-
tasmes d’una família tot

Vicky Peña i Mario Gas comparteixen una jornada plena de dimonis familiars. FOTO: PACO NAVARRO


