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Una guerra a tres bandes  
esclata a la Sala Muntaner

en un joc d’estira-i-arronses en què 
marit i muller intentaran tenir 
l’amic de la seva banda. Ell acabarà 
abocant-se en el conflicte i respon-
drà als atacs del matrimoni, de ma-
nera que s’acabarà creant una 
guerra escènica a tres bandes.  

Hitchcock i la Bíblia 
Tota la història es desenvolupa en 
un ambient aparentment distès 
que deixa entreveure una profundi-
tat inquietant “molt hithcockiana”, 

indica Casanovas. Amb una tem-
pesta a l’exterior que acompanya 
els personatges i la banda sonora de 
piano composta per Carles Viarnès, 
“es genera un punt de claustrofòbia 
i tancament molt visceral que està 
latent fins al final”, afegeix. A més, 
s’entreveuen tocs d’humor negre i 
de ressonàncies bíbliques. En pa-
raules de Carles Martínez, l’obra 
transmet la sensació “de l’arribada 
de la fi del món, de la mort immi-
nent d’alguna cosa”.e

Lluís Soler, Mercè Arànega i Carles Martínez en una escena del 
muntatge Dansa de mort. SALA MUNTANER

Jordi Casanovas dirigeix ‘Dansa de mort’ d’August Strindberg

Matrimoni i infern eren sinònims 
per al dramaturg suec August 
Strindberg. Precursor del teatre de 
la crueltat i de l’absurd i amb una 
percepció tràgica de la vida, Strind-
berg està considerat un dels escrip-
tors més importants de Suècia, pe-
rò la presència de les seves obres a 
Catalunya ha sigut gairebé inexis-
tent fins ara. El director teatral 
Jordi Casanovas recupera Dansa 
de mort, una “comèdia macabra” 
que s’instal·la a la Sala Muntaner 
fins al 9 de juliol.  

El muntatge narra la claustrofò-
bica crisi d’un matrimoni format 
per un capità militar malalt que 
està exclòs de les promocions 
(Lluís Soler) i una actriu (Mercè 
Arànega) que va deixar la seva car-
rera professional per dedicar-se a 
la vida domèstica. La situació ex-
plota quan els visita un amic (Car-
les Martínez) que torna de l’exili. 
Sense saber-ho, s’acaba convertint 
en víctima de la parella, que bus-
ca guerra per recuperar una passió 
perduda.  

“Hem portat l’obra a una època 
més recent, als anys 80, que és 
quan es va començar a legalitzar el 
divorci a casa nostra”, explica Ca-
sanovas. El matrimoni protagonis-
ta fa 25 anys que conviu en una ca-
sa aïllada i això provoca que es ge-
neri un ambient tòxic d’amor-odi 
entre ells dos. “L’amic nouvingut 
és vist com un àngel al principi, 
com una via d’escapament”, diu 
Soler. Malgrat aquest inici, l’home 
es col·loca a poc a poc en el punt de 
mira de les acusacions de la parella, 
que el culpen de la seva desgràcia 
amorosa. La situació es converteix 
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Cabaret fonètic sintàctic per Joan Brossa
els vents del teatre europeu encu-
nyen termes com postdramàtic o 
postespectacular, les seves obres, 
fruit d’una increïble intuïció artís-
tica, esdevenen també radicalment 
actuals en el marc de la reflexió so-
bre l’art escènic. 

Esquerdes Parracs Enderrocs és 
el resultat del treball conjunt entre 
Carles Santos, per confessió públi-
ca un brossià genuí, i Jordi Oriol, un 
admirador de l’un i de l’altre. Es 
tracta d’un espectacle construït a 
partir de Brossa com un ventall 
d’accions, com un cabaret fonètic 
sintàctic de píndoles que confor-
men una creació pròxima al teatre 
i a la dansa contemporanis. La pri-
mera part és un recital sonor, una 
partitura de veus que transita per 
temes habituals dels espectacles de 
Santos, com la religió, el menjar i 
fins i tot la política, mentre que la 

segona destil·la l’aroma més lúdica 
d’Indigest, la companyia de Jordi 
Oriol (responsable del muntatge 
Safari Pitarra de la temporada 
2013/2014). Un joc teatral ben co-
hesionat i una mica allargat que ex-
hibeix l’atreviment que trobem a 
l’obra de Brossa i que, lògicament, 
suposa un cert desafiament per a 
l’espectador més tradicional. 

Els nou actors i actrius de la jove 
companyia de l’Institut del Teatre 
assumeixen el risc de l’exercici amb 
entusiasme, entrega i una gran dis-
ciplina i destaquen en el constant 
moviment, en el ball de cossos i en la 
gestualitat. Tot i això, pateixen una 
mica a l’hora de vocalitzar els jocs 
semàntics, les desconstruccions lin-
güístiques que imprimeixen musi-
calitat a un text fragmentari i mini-
malista fet de frases disperses amb 
espurnes de comicitat.e

Albert Triola, Rosa Boladeras, Joan Negrié i 
Victòria Pagès encapçalen l’obra. LA VILLARROEL  

Els patètics i 
risibles personatges 

de Txékhov 

‘Els tres aniversaris’ LA VILLARROEL 88 DE MAIG 

Txékhov està de moda a la cartelle-
ra. Ivànov al Lliure, Nina a la Sala 
Atrium i ara una versió de Les tres 
germanes a La Villarroel que pro-
jecta el famós drama als nostres di-

es amb talent i teatralitat. En diem versió, pe-
rò el cert és que del text original no hi ha gran 
cosa en la punyent i divertidíssima comèdia 
de l’alemanya Rebekka Kricheldorf (Friburg, 
1974), que, tot i això, respira de cap a peus l’es-
perit del gran escriptor rus. A diferència de 
Txékhov, que tracta els seus personatges amb 
certa tendresa, l’autora s’acarnissa amb ells 
fins a convertir-los en patètics i risibles, pro-
tagonistes del seu fracàs personal i social. 
Kricheldorf satiritza els comportaments i les 
actituds d’una burgesia en decadència i es riu 
d’ella i les seves misèries. 

Quan la trista realitat s’imposa 
“Tot és tan trist que només ens queda la iro-
nia”, diu la Irina. Una frase que resumeix a la 
perfecció el drama de les tres germanes, amb 
noms russos per caprici dels seus excèntrics 
progenitors, i dels que els envolten. Tots ells 
són incapaços de fer res per sortir del tedi i 
l’apatia de les seves vides, d’abandonar la de-
cadent casa familiar per buscar un futur. La 
Irina ni treballa ni fa res de res esperant un 
príncep blau. La Masha, infeliç en el seu matri-
moni, és incapaç de prendre una decisió per 
canviar la seva vida. L’Olga, professora i futu-
ra directora de l’escola, pateix la solitud d’una 
feina que no li agrada i la manca d’amor. 

Tres éssers tan inútils, o gairebé, com l’An-
drei, el germà amb vocació d’escriptor que no 
comença mai la seva novel·la. Malgrat el desig 
d’alegria i l’ajuda d’alcohol amb abundància, 
la trista realitat s’imposarà. No sense grans 
cops d’humor molt ben marcats per la direc-
ció de Jordi Prat i Coll, que estira encertada-
ment els perfils dels personatges fins al ridí-
cul. Tots ells estan ben servits per Rosa Bola-
deras, Anna Alarcón, Victòria Pagès, Miranda 
Gas, Joan Negrié (autor d’una traducció que 
llisca la mar de bé) i Albert Triola.e
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‘Esquerdes Parracs Enderrocs’  
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 111 DE MAIG 

Collar de cranis és una 
obra curta de Joan 
Brossa estrenada al Te-
atre Romea el 1976. 
Sembla que aquest es-

pectacle ha sigut el pal de paller i el 
motiu generador d’Esquerdes Par-
racs Enderrocs, una creació amb la 
qual els codirectors Carles Santos 
i Jordi Oriol homenatgen qui es va 
inventar el postteatre per parlar de 
teatre a mitjans del segle passat. Jo-
an Brossa era radical i experimen-
tador amb tot el que feia. I ara que 
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