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Mónica 
López, 
Carlota 
Olcina, Nora 
Navas, Màrcia 
Cisteró i 
Marta Marco 
són les cinc 
germanes 
Mundy. D.RUANO 

La Perla 29 recupera la màgica ‘Dansa d’agost’
Ferran Utzet dirigeix l’obra 23 anys després del memorable muntatge del Lliure de Gràcia 

ARTS ESCÈNIQUES

L’espectacle Dansa d’agost, que Pe-
re Planella va dirigir a l’antic Teatre 
Lliure de Gràcia l’any 1993 amb ac-
tors de la casa, com Muntsa Alcañiz, 
Anna Lizaran, Emma Vilasarau i Jo-
sep Montanyès, va ser un fenomen 
teatral que va quedar gravat a la re-
tina dels espectadors. Per això és in-
evitable que torni a la memòria 
col·lectiva aquella aroma casolana, 
nostàlgica i costumista, aquella pro-
ximitat que traspuava la història de 
l’irlandès Brian Friel ara que La 
Perla 29 anuncia una nova posada 
en escena del muntatge, a partir 
d’aquest dissabte i fins a l’1 de maig.  

Ferran Utzet –que s’està especi-
alitzant en obres irlandeses des-
prés de La presa, de Conor 
McPherson, i Translations, del 
mateix Friel– dirigeix un 
altre repartiment de lu-
xe a la Biblioteca de 
Catalunya: Mónica 
López, Carlota 
Olcina, Màrcia 
Cisteró, No-
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ra Navas i Marta Marco són les cinc 
germanes Mundy, unes solteres 
d’entre 30 i 40 anys que viuen aïlla-
des en un poble del comptat de Do-
negal. El fill d’una d’elles (Albert Tri-
ola) és qui narra l’acció rememorant 
un capítol de la seva infantesa, l’agost 
del 1936, “un estiu transcendental 
per a la família perquè es fa evident 
que la seva manera de viure està a 
punt de trencar-se”, diu el director.  

El germà gran (Ramon Vila), que 
torna d’una missió a l’Àfrica amb 
unes idees que no encaixen en l’en-
torn catòlic i conservador irlandès, 
i l’home amb qui una d’elles ha tin-
gut un fill fora del matrimoni (Ós-
car Muñoz) són dues presències 
que trenquen la pau aparent en què 
viuen les mestresses de 
casa: “Es desplega una 

quotidianitat en què 

sembla que no passi res mentre 
passa la vida, hi ha unes tensions 
subterrànies, una incomunicació, 
una renúncia a la vida exterior que 
és molt trista de veure”, diu Utzet. 
Una ràdio Marconi és el novè per-
sonatge de l’obra. Quan entra a la 
casa, fa embogir les germanes, que 
ballen danses celtes al jardí perquè 
tenen prohibit anar al ball de la se-
ga. “El catolicisme, la por de l’es-
trany, del dimoni i el què diran són 
pesos que van sumant”, explica 
Nora Navas, que recorda que aque-
lla Dansa d’agost del Lliure va ser 
una de les obres que la va decidir a 
ser actriu.  

A diferència de La casa de Bernar-
da Alba o d’obres de 

Txékhov en què tam-
bé es descriuen 

mons que s’enfon-
sen, “aquí no hi 

ha una raó externa per la qual no se’n 
surten, és la suma d’errors individu-
als i col·lectius”, raona el director.  

L’escenografia i el vestuari man-
tenen una flaire irlandesa, però bé 
podria ser la d’una masia catalana 
del segle passat. “No hi ha grans he-
rois, però en canvi connecta molt 
amb els nostres avantpassats”, asse-
gura Ramon Vila. “És una història 
que commou perquè empatitzes 
amb els personatges. No és una obra 
de tesi, sinó d’emoció, de deixar-te 
emportar per un ritme”, apunta Ut-
zet. Dura 2 hores i 40 minuts.  

La Perla 29 ha creat la família 
Mundy amb habituals de la compa-
nyia i noves incorporacions. Aire 
fresc per a un clàssic que, 23 anys 
després, “mereix continuar perta-
nyent a la memòria dels especta-
dors”, assegura Ferran Utzet.e

Nostàlgia  
Vila: “No hi ha 
herois, però 
connecta  
amb els 
nostres 
avantpassats”

La Compañía Nacional de 
Danza homenatja Granados

que és una estrena absoluta, arren-
ca musicalment “de manera dramà-
tica i culminant”, apuntava el direc-
tor, amb “una selecció d’una de les 
peces de Goyescas de Granados, El 
amor y la muerte”. A partir d’aquí, 
l’espectacle avança per una “selec-
ció de valsos i escenes romàntiques 
–segons comentava la pianista Ro-
sa Torres-Pardo, que compartirà es-
cenari amb els ballarins– per acabar 
assolint la pau i el nirvana després 
de tant de patiment”. 

Kirilov va explicar les seves fonts 
d’inspiració per a la coreografia: “El 
tret del romanticisme que hi he vol-
gut reflectir és el poder del senti-
ment per sobre de la raó –va avan-
çar–, fet que s’ha convertit en el 
punt de partida dels moviments que 

els ballarins executen al damunt de 
l’escenari”. Aquesta no serà l’única 
peça que es podrà veure al Liceu des 
d’avui fins al 9 de març. La Compa-
ñía Nacional de Danza també hi in-
terpretarà tres coreografies més: 
The vertiginous thrill of exactitude, 
que utilitza tot l’arsenal del reper-
tori del ballet clàssic amb coreogra-
fia de William Forsythe; In the 
night, de Jerome Robbins, que ja ha-
vien estrenat el 1970, i, finalment, 
Raymonda divertimento, amb músi-
ca d’Aleksandr Glazunov i coreogra-
fia de José Carlos Martínez, inspi-
rada en les versions de Marius Pe-
tipa i Rudolf Nurejev. 

Barcelona, Terrassa i Madrid 
Després de passar per Barcelona, 
l’espectacle de la Compañía Nacio-
nal de Danza viatjarà a Terrassa el 
12 de març. Es podrà veure al Cen-
tre Cultural. I al juliol, les quatre pe-
ces, encapçalades per la de Grana-
dos, arribaran a Madrid.e

La peça d’estrena que es podrà veure al Liceu a 
partir d’avui es diu Anhelos y tormentos. CND / LICEU

Anhelos y tormentos és la coreogra-
fia de nova creació que estrenarà 
aquesta nit al Liceu la Compañía 
Nacional de Danza: es tracta d’un 
homenatge al compositor català 
Enric Granados, de qui enguany es 
commemora el primer centenari de 
la mort. L’obra, amb coreografia del 
búlgar Dimo Kirilov, és una peça 
contemporània per a vuit ballarins 
i una pianista. “Es tractava de tor-
nar a donar vida a la música de Gra-
nados perquè el públic d’avui pugui 
entendre’n la música”, comentava 
ahir José Carlos Martínez, director 
artístic de la companyia. La peça, 
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