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Ni amb 
un collar 

d’alls
Jordi Casanovas dirigeix 

Arànega, Soler i Martínez a 
‘Dansa de mort’, un Strindberg 

total. Per Andreu Gomila

EL DRAMATURG SUEC August Strindberg, ens 
explica Jordi Casanovas, va pensar titular 
Dansa de mort com Vampirs, encara que 
l’obra parli d’un vell capità moribund, la seva 
esposa i un visitant de la família que no pot 
creure el que veu. Res de mossegades al coll, 
ni collars d’alls per espantar les bèsties. El 
director i dramaturg ho va veure clar quan es 
va adonar que el Capità i l’Alícia són d’aquella 
mena de gent que et xucla, que et 
fa entrar dins el seu món amb una 
estrebada i no et deixa anar fins 
que t’ha extret tota l’energia.

“Hi ha moltes parelles que 
es barallen molt en públic i, en 
canvi, a casa, quan estan sols, 
viuen plàcidament sense alçar-se 
la veu”, comenta Casanovas per 
referir-se a la parella xucla-sang 
que formen Lluís Soler i Mercè 
Arànega, un home excessiu, 
autoritari, i una dona que no es 
queda enrere. Enmig de tots dos 
hi ha Carles Martínez, cosí d’ella, 

que els fa una visita en un moment potser no 
gaire oportú. Aquest últim personatge és, de 
fet, la reencarnació de Strindberg, que va passar 
una temporada amb una germana casada amb 
un militar i diu la història que li van amargar 
l’existència. 

Casanovas necessitava tres grans actors per 
tirar endavant aquesta obra, mai estrenada 
aquí. Primer, de fet, va tenir els intèrprets i 

després va buscar una peça que els 
exigís molt i amb la qual el públic 
pogués gaudir de valent. Ell, a 
més, ha actualitat una mica l’obra: 
l’ha arrossegat fins als primers 
anys 80 espanyols, de soroll de 
sabres i inestabilitat política, molt 
més propers que començaments 
del segle XX a Suècia. A més, diu 
que ha “escombrat” una mica el 
text a fi d’eliminar reiteracions. I 
li ha donat un toc de thriller que 
l’obra ja té.

“No m’interessava el 
simbolisme, que és com s’ha fet 

fins ara, sinó treballar el realisme de l’obra, 
accentuar la tensió que va creixent”, indica el 
director, que no oblida el punt delirant –molt 
teatral– de Dansa de mort.

En poques setmanes, Casanovas ha estrenat 
L’electe, a la mateixa Muntaner on fa pujar a 
escena aquest Strindberg, i White Rabbit Red 
Rabbit, al BARTS. Res d’escriptura pròpia, 
cosa estranya en un autor que ens tenia 
acostumats a presentar-nos almenys una 
peça per temporada. La qüestió és que ha 
vist com li feien Washington al Cervantes de 
Madrid i Gazoline a Nova York, mentre L’idiota 
triomfava –dirigida per Daniel Veronese– a 
Buenos Aires. “Hi ha dramaturgs argentins que 
diuen que ja n’hi ha prou d’obres catalanes”, 
exclama. Josep Maria Miró i Jordi Galceran 
estan pegant molt fort a la gran ciutat sud-
americana. Poca broma. A Barcelona, per 
ara, no veurem res seu. “És més fàcil dirigir 

coses d’altres”, es lamenta, sense 
escarafalls. 

 Dansa de mort. Sala Muntaner. M: Universitat. 
Del dv. 12 de maig al dg. 9 de juliol. 20-22 €.
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