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Jordi Casanovas ambienta en la transició la
‘Dansa demort’, de Strindberg, a laMuntaner

La felicitat
dels vampirs

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Dosvampirsdisposats
a alimentar-se.
D’una víctima que
primer, com a bons
vampirs, han de se-

duir perquè ellamateixa els dema-
ni que lamosseguin.És la visió que
JordiCasanovastédelatòxica,tor-
turada i exhibicionista parella que
protagonitza Dansa de mort, una
obra del 1900 del suec August
Strindberg sobre un matrimoni
destructiuqueperalgunsés lapre-
cursora de Qui té por de Virginia
Woolf?. Aquest divendres Casano-
vas (Vilafranca del Penedès, 1978)
estrena Dansa de mort a la sala
Muntaner amb Mercè Arànega i
Lluís Soler com la parella protago-
nista. ICarlesMartínezcomlavíc-
tima. I amb canvis significatius: ha
decidit ambientar el muntatge,
aprofitant els paral·lelismes histò-
rics, en la transició espanyola, el
1981, ja aprovada la llei del divorci,
que jahihaviaa laSuèciade l’obra.
Casanovas,unautoridirectorte-

atral prolífic i d’èxit, responsable
de peces comRuz-Bárcenas iVila-

franca, només havia de fer l’adap-
tació del clàssic, que havia de diri-
girSílviaMunt.QuanMuntvacau-
re del cartell, el va assumir ell, que
explica que l’obra té “un punt de
comèdia negra, de thriller, de sus-
pens, i que es pot muntar a l’estil
bergmanià, escandinau, fred, o a
l’estil de Hitchcock, més elèctric.
Hem anat en aquesta direcció”. I,
malgrat que han apostat per un to
realista iproper,destaca,“la funció
ens fapassarperemocionsnoraci-
onals, sinóestomacals”.
La parella protagonista, explica,

laintegra“unmilitarquenohanas-
cendit mai, molt enfadat amb el
context social de la seva època. Un
homequeestàcontraelscanvispo-
lítics, que no creu en el que ha de
venir i queésundèspota, tot el que
diu s’ha de fer. I que acaba de des-
cobrirqueestàmalalt i liquedapoc
temps”. “Al seu costat té una dona
que havia estat actriu i que va dei-
xarlafeinaperunmatrimoniplede
projectes iviatges,moltafortunat, i
queha estat el contrari: han acabat
enclaustrats enunacasernaenuna
illa en què ell està enemistat amb
tothomihanhagutd’enviarels fills
a la ciutat, si ésqueexisteixenreal-

ment, perquè no s’intoxiquessin
amb la ràbia que es tenen, amb el
seu amor-odi. Perquè no poden
viure l’un sense l’altre, però junts
tampoc;nosesuporten”.
I amb aquest punt de partida ar-

riba un cosí i “ells despleguen un
joc macabre, una dansa de mort,

lluitant l’un contra l’altre, de-
clarant-se la guerra, més encara
quan tenen un espectador”. “Sem-
pre m’he preguntat –reflexiona el
director–perquèhihaparellesque
enpúblic semblaques’odiïn iquea
casa no n’hi ha per a tant; tenen
alguna cosa de posada en escena,
necessitenrobaratenciódelsaltres
per viure una mica més contents
i actius”.
Perquè Casanovas explica que

Strindberg havia de titular la peça
Vampirs iqueelmatrimoni–quees
pregunta si realment hi ha algú fe-
liç i si és l’actitud o el destí el que
portaa la felicitat–mantéunarela-
ció vampírica amb el visitant, a qui

“xuclen l’energia per viure amb
més passió de nou. La figura vam-
píricam’interessamolt; la necessi-
tat d’afirmar-se un eliminant l’al-
tre”. A més a més, afegeix: “Com
quenoataquen,sinóquesónconvi-
dats a atacar, per aconseguir-ho la
parelladesenvolupaunjocmoltin-
trigant”. Però el que més li inte-
ressa d’ells, diu per acabar, és “la
necessitat de ser tòxic, hater.
Aquestaparella esvaescalfant aní-
micament i sexualmentgràciesa la
tortura psicològica d’un tercer. A
algunselsdonaenergiadestruiral-
tres persones. I veient com ho fan
ens preguntarem tots fins a quin
puntdevegadesho fem”.!

SALA MUNTANER

Lluís Soler iMercè Arànega en una escena deDansa demort, a la SalaMuntaner

Mercè Arànega i Lluís
Soler donen vida a
unmatrimoni torturat
que obté energia
destruint els altres
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