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Jordi Coca L’amargor tràgica de ‘La dansa de la mort’
esdevé avinagrada comicitat a ‘Play
Strindberg’, la versió que en fa Dürrenmatt

‘Play Dürrenmatt’

C
om que Friedrich Dür-
renmatt (1921-1990)
no era marxista ni un
creient entregat, l’any
1955 va poder escriure

que el món és una cosa monstru-
osa. També podia haver-hi afegit
que cal riure’s del món amb
intel·ligència, però sense deixar
de denunciar-ne els despropòsits.
De fet, és la feina a què es va dedi-
car tota la vida, escrivint comèdi-
es, novel·les aparentment policía-
ques, assaigs polítics i teatrals,
fent adaptacions d’obres alienes,
dirigint teatre o bé pintant i di-
buixant. A mitja distància entre
Brecht i un aire lleugerament ab-
surd, enamorat de la comèdia po-
lítica del grec Aristòfanes, i sense
renunciar mai a l’especificitat del
segle XX amb relació a les formes
teatrals, Dürrenmatt mostra a les
seves obres les grotesques i per-
torbadores capacitats que tenim
els humans de fer i de fer-nos mal.
Ho veiem a Ròmul el Gran
(1948), a El matrimoni del se-
nyor Mississipí (1952), a la gran-
diosa La visita de la vella dama
(1955, versió catalana del 1962 i
estrenada aquest mateix any per
l’ADB), a Els físics (1962) i a mol-
tes altres peces per al teatre, o per
exemple a la divertida novel·la
Grec busca grega editada en ca-
talà l’any 1966.

Convençut que el segle XX no
admetia les formes tràgiques i
que el drama convencional era ali-
enant, Dürrenmatt es va esforçar
tota la seva vida a concebre una
alternativa còmica que li perme-
tés retratar les absurdes ambici-
ons humanes, les rancúnies deli-
rants i les profundes i contradic-
tòries emocions del món modern.
Ho trobà en el distanciament èpic

Lluís Homar i Núria Espert estan magnífics a la versió de ‘Play Strindberg’ que es pot veure aquests dies al TNC ■ ALBERT OLIVÉ / EFE

i grotesc que el caracteritza i que,
rient rient, li permetia de mos-
trar-nos uns humans ridículs, res-
sentits, vanitosos que, tenallats i
dominats per l’ambició, la culpa i
els remordiments, es dediquen a
destruir-se i a fer que el món sigui
un indret absurd i certament
monstruós. La ironia còmica
apresa d’Aristòfanes duu Dürren-
matt a transformar la seva obra
en una eina política considerable-
ment eficaç. Sembla dir-nos que
al capdavall avui tots tenim la

nostra part de culpa per haver
permès que els poderosos difon-
guin la brama que la societat ideal
és superficial i inofensiva. I no ho
és, certament. Només cal deixar
de riure estúpidament una esto-
na per adonar-se’n.

Però Dürrenmatt té un punt
flac: és un moralista. Escriu l’obra
per alliçonar i per redimir. Això fa
que les seves pitjors peces quedin
com paràboles allargassades que
fan riure sense acabar de fer el mal
que denuncien. En canvi, quan fa

diana el seu humor corrosiu i les
seves frases escrites amb salfu-
mant arriben a estremir la platea.
És amb aquesta intenció, la de su-
perar el seu punt feble, que ha
adaptat Shakespeare i Strindberg.
El material original en què s’inspi-
ra Play Strindberg, per exemple,
La dansa de la mort, és una obra
duríssima, profunda, d’una bellesa
torturada, on es retrata l’horror
d’un matrimoni unit tant per
l’amor com per l’odi. És el caniba-
lisme habitual en Strindberg.

Dürrenmatt mostra
uns humans ridículs,
ressentits, vanitosos
que, tenallats per la
culpa, es dediquen a
destruir-se

Quadern de teatre

Alice, Edgar i Kurt
@ El muntatge que Georges La-
vaudant ha fet de Play Strindberg,
produït pel Teatro de la Abadia i
que ara es presenta al TNC, és una
meravella. Intel·ligent i subtil, juga
en un territori difícil de definir, ja
que aparentment per escriure La
dansa de la mort Strindberg va re-
tornar a les formes naturalistes.
Dic aparentment, ja que en reali-
tat vivia a punt de tenyir les seves
obsessions de l’expressionisme in-
cipient. Dürrenmatt fa un pas més
i du aquest expressionisme latent
a un absurdisme vidriòlic i d’una
crueltat criminal. I Lavaudant l’en-
certa de ple en el to, en l’espai, en
els colors i aprofitant els actors
(uns magnífics Núria Espert, José

Luis Gómez i Lluís Homar), amb
les seves característiques actorals
incloses.

En realitat el sentit de Play
Strindberg l’hem de buscar en
aquesta ambigüitat, en la lleugera
torsióqueLavaudantvafentdesde
l’inici. ¿És una proposta naturalis-
ta?, s’ha de demanar l’espectador
enelsprimersminutsde l’obra.¿És
un drama que afecta aquest matri-
moni? De seguida veu que no, i
aleshores s’ha d’adonar que és un
joc en els territoris esmentats, una
visió brutal i malèvolament irònica
de la vida en comú. I de la vida tout
court. Viure fa mal als altres i a nos-
altres mateixos ens transforma en
monstres. Estem perdudament

sols, i els pensaments transcen-
dents fan riure quan es produeixen
en el bany maria mortal de neces-
sitat que és el matrimoni burgès.

Donar tot això no és gens fàcil
des del punt de vista actoral. I en
aquest cas tots tres estan magní-
fics. Núria Espert esdevé bellament
esperpèntica sense ni adonar-nos
dela lleutransformacióquevafent.
José Luis Gómez transforma la de-
cència militar en un delirant cinis-
me suïcida. Lluís Homar integra el
rebot característic del seu gest i de
la seva dicció tot construint un
Kurt miserable... El director ha fet
la tria i Play Strindberg de Dürren-
matt esdevé un gran Lavaudant
magníficament interpretat.José Luis Gómez amb Espert i Homar en una altra imatge del muntatge ■ TNC


