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Imatge promocional de "Dansa d'agost", que es representarà a l'Auditori dissabte 29
d'octubre.

Dissabte 29 d'octubre de 2016

Teatre

"Dansa d'agost"

De Brian Friel

Dansa d’agost descriu amb tendresa i nostàlgia però també amb cruesa la vida de
cinc germanes solteres d’entre trenta i quaranta anys que viuen juntes al petit poble
de Bally Beg, a la Irlanda rural de l’any 1936. Records, memòries d’un mes d’agost
que va veure com el precari equilibri de la llar de les germanes Mundy s’esfondrava.
L’obra, dividida en dos actes, l’explica al públic el fill d’una de les germanes, molts
anys després, basant-se en els records que conserva d’aquella època en què una
ràdio Marconi va arribar a la llar i va fer embogir totes les germanes.

Tal com explica el seu director, Ferran Utzet, Dansa d’agost (Dancig at Lughnasa,
1990) és, possiblement, l’obra més reeixida del dramaturg irlandès Brien Friel i,
sens dubte, la més exitosa internacionalment de totes les que va escriure. Friel cuina
la seva peça a foc lent, i ens descriu un món rural abocat a la desaparició, incapaç
d’adaptar-se a la modernitat.
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La Perla 29

Durada

160 min amb entreacte

Horari | 20:30

Preu | 12 € (10 € reserves per Internet, menors 25 anys, majors 65 anys, carnet
Xarxa de Biblioteques, socis L’Aula i ETC i Voluntaris per la llengua)

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona

Programa | Reserva d'entrades als espectacles culturals Auditori 2016 i temporada
de teatre i música 2016

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/14352/descriptiu/-2087/
/14352/descriptiu/-2090/
/14352/descriptiu/-2090/

