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La GaLeria

Marcel Proust deia que els únics pa-
radisos perduts són els de la infan-

tesa. Si mirem enrere amb nostàlgia i un 
punt de lucidesa, el passat se’ns ofereix, 
modelat pel present, com una ambigua 
combinació de bellesa i destrucció. 
La vida és una suma de pèrdues, però 
gaudim de revisitar-les amb el record. 
El pitjor és constatar com aquell món, 
tan ple de sentits i de ferides, ha canviat 
tan dràsticament que ens és difícil de 

reconèixer-lo. El temps no perdona. A tot 
estirar, ens concedeix alguna treva. 

Dansa d’agost, de Brian Fiel, traduïda 
i dirigida per Ferran Utzet (Biblioteca 
de Catalunya), evoca un paradís perdut 
en forma de tranche de vie. De gran, 
Michael (Albert Triola), nascut d’una fo-
llia d’amor, rememora la vida de la mare 
i les tietes, les germanes Mundy, l’agost 
de 1936, al poblet irlandès de Bally Beg. 
A través d’una família poc convencio-

nal, Fiel descriu un món rural que està 
en vies de desaparèixer, devorat per la 
industrialització i la modernitat. Un món 
tancat i contradictori que busca sortides 
al rigorisme catòlic més repressiu amb 
rituals pagans i balls alliberadors. 

Plantejada des d’un naturalisme 
txekhovià estilitzat, Dansa d’agost té 
com a atot principal l’esplèndida com-
plicitat que genera l’actuació enèrgica 
de les cinc actrius que encarnen les 
germanes Mundy: Kate (Mònica Ló-
pez), Agnes (Nora Navas), Rose (Màrcia 
Cisteró), Maggie (Marta Marco) i Chris 
(Carlota Olcina). La seva interpretació 
sap contagiar l’èpica de la lluita quotidi-
ana per la supervivència en un ambient 
advers, les profunditats d’unes vides 
aparentment anodines i els subterfugis 
per vèncer l’amargor d’unes il·lusions 
perdudes. 

Amb cura, la concepció de l’especta-
cle vetlla pels detalls i per la implicació 
del públic. L’atmosfera txekhoviana 
d’aires celtes s’ateny amb una inter-
pretació meticulosa i un espai escènic 
realista, d’ocres deslluïts (l’interior d’una 
casa d’època). Tot un món domèstic en 
declivi, ple de simbolisme, a la vista de 
la mirada encuriosida de l’espectador. 
Tanmateix, la festa teatral de La Perla 
29 −marca pròpia− cau en el perill de 
l’estetització edulcorant, happy. Utzet 
ha fet una lectura benigna de Dansa 
d’agost, una obra dura en què, més enllà 
de les mitificacions, Fiel exposa oberta-
ment la necessitat d’assumir una realitat 
miserable.

Breus

■  La ‘Generació de 
merda’ assalta el Teatre 
Poliorama de Barcelona
El Teatre Poliorama de Barcelona 
rep el musical en català Generació 
de merda. La denominació, que 
fa referència a la vida precària 
dels joves en l’actualitat, ben bé 
podria substituir-se per “generació 
frustrada” o “generació perduda”. 

Xavi Morató 
dirigeix un 
espectacle en 
què, mitjan-
çant cançons 
i lletres 

punyents, es critiquen situacions 
molt habituals entre les persones 
d’entre 20 i 35 anys, com ara els 
becaris que no cobren o els adults 

que es veuen obligats a viure amb 
els pares o en pisos compartits. 

■  ‘Vespres de la Beata 
Verge’: Del patiment 
tràgic a la grandesa 
poètica
Fins al 17 d’abril, el Teatre Akadè-
mia de Barcelona acull Vespres de 
la Beata Verge, una tragicomèdia 

d’Antonio Tarantino. Dirigida per 
Jordi Prat i Coll, l’obra escenifica 
el dolor extrem per la pèrdua d’un 
fill que s’ha suïcidat. Malgrat tot, el 
patiment es reconverteix en mo-
tor de la grandesa ètica i poètica, 
i es materialitza en un monòleg 
sobre la dignificació de l’existència 
humana. Oriol Genís i Gillem 
Gefaell interpreten el pare i el fill.
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