
tes (frivolitat, esquematisme, su-
perficialitat i comoditat de sen-
tit), i també amb totes les virtuts
del que hem convingut a anome-
nar teatre d’alt standing o
intel·lectual (dilemes morals
forts, exploració profunda d’uns
estats d’ànim i d’unes psicologi-
es, envergadura metafòrica)
però cap dels defectes (pedante-
ria abstrusa i avorriment). En la
millor tradició anglosaxona,
Agost és una obra mestra que sa-
tisfà en la mateixa mesura els es-
pectadors més exigents i els
d’apetit més popular.

Abans que cap altra cosa, Agost
és el retrat d’una família, els Wes-
ton, podrida per tot tipus de mal-
entesos, rancors, secrets putre-
factes, tares anímiques i frus-
tracions, els quals aniran

sortint explosivament a la super-
fície, fins al punt d’acabar trans-
formant el granguinyolesc retrat
familiar en una exploració elegí-
aca de la pura descomposició
d’una comunitat humana. Tot
comença amb la desaparició sob-
tada de Beverly, patriarca alco-
hòlic i poeta frustrat, que un dia
contracta una jove índia perquè
tengui cura de la seva casa i la
seva dona Violet, malalta i addic-
ta a les pastilles, i després se’n va
al llac a suïcidar-se. “Com pot ser
que una persona es tiri a l’aigua
i... i decideixi no posar-se a
nedar?”, demana un personatge
en conèixer la notícia. L’interlo-
cutor li respon: “Suposo que

només ho decideixes si
ho tens molt clar”.

El suïcidi de Beverly fa que els
Weston es reuneixin després de
molt de temps sense fer-ho. A la
casa familiar, a les planures
d’Oklahoma. El personatge cen-
tral és la Violet, cor negre i llen-
gua viperina: fenomenal en la
seva duresa d’harpia desvalguda.
La galeria de personatges es
completa amb les tres filles del
matrimoni: Bàrbara, Ivy i Karen,
el marit i la filla de la primera,
Bill i Jean, el promès de la terce-
ra, Steve, i uns quants familiars
més. Com no podia ser d’una
altra manera, el reencontre fami-
liar no servirà per curar velles fe-
rides ni per restablir antics lli-
gams sinó per constatar les desa-
vinences i amargures que els

separen. Per constatar-les i, a
còpia de pedaços bruts i de tru-
culències, engrandir-les i fer-les
més insalvables. No hi falta res:
mentides, insults, retrets, però
també adulteri, incest i pedofília.
Un còctel que no resulta indigest
perquè Letts evita, amb humor,
que tot plegat degeneri en un es-
cabrós melodrama.

Més enllà de ser una tragicomè-
dia èpica sobre la destrucció
d’una família, Agost també funci-
ona com una metàfora brillant,
matisable però lúcida, de la natu-
ralesa dels EUA. Vull dir que, fins
a un cert punt, la putrefacció de
la comunitat que representa la
família Weston ve a ser, segons
l’autor, el correlat de la putrefac-
ció de l’Amèrica de Bush júnior.
Ho diu Bàrbara a la jove índia
que cuida Violet: “Aquest país
sempre havia sigut com una casa
de putes, però almenys tenia un
futur. Ara és un país de merda i
prou”.

Per a Letts, els fracassos i els pe-
cats de l’Amèrica de Bush s’afe-
geixen als dos pecats fundacio-
nals dels Estats Units, l’esclavis-
me i sobretot –recordem que ens
trobam a Oklahoma– el genocidi
dels indis. Això fa que l’obra ten-
gui voluntat de ser, de fons, un
certificat de la suposada fallida
de l’experiment americà. La dar-
rera escena és, en aquest sentit,
claríssima. Violet, histèrica i tota
sola, es refugia en braços de la
jove índia, serena i magnànima,
la qual es posa a cantar un vers
d’Eliot: “Així és com s’acaba el
món”. A l’obra no surt, però el
vers que segueix diu: “No amb
un estrèpit, sinó amb un gemec”.
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Quan Agost. Osage County, del
dramaturg i guionista Tracy Letts
(Tulsa, Oklahoma, 1965), es va
estrenar a Broadway l’any 2007,
el crític del New York Times va
escriure que “probablement era
la nova peça teatral més excitant
que Broadway havia vist en molts
anys”. I, a continuació, hi afegia:
“Oh, oblidau probablement: és,
ras i curt, sense cap dubte i sense
cap reserva ni una, la nova peça
teatral més excitant que Broad-
way ha vist en molts anys”. Uns
ditirambes similars s’han repro-
duït en les pàgines dels diaris de
les altres ciutats on s’han repre-
sentat muntatges de l’obra: Lon-
dres, Viena, Buenos Aires i, des
de fa uns mesos, Barcelona.

No n’hi ha per a menys. Agost
és una tragicomèdia desoladora i
hilarant, plena de personatges
espantosament inoblidables, una
obra amb totes les virtuts del que
hem convingut a anomenar tea-
tre comercial (entreteniment,
ritme endimoniat, rèpliques
llampants) però cap dels defec-
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AGOST: AIXÍ ÉS COM EL MÓN S’ACABA
Una gran obra teatral nord-americana

La putrefacció de la comunitat que representa la família Weston ve a ser, segons l’autor, el correlat de la
putrefacció de l’Amèrica de Bush júnior. Ho diu Bàrbara a la jove índia que cuida Violet: “Aquest país
sempre havia sigut com una casa de putes, però almenys tenia un futur. Ara és un país de merda i prou”
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