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arallegim

“Partint de la premissa 
que és la societat qui 
malmet l’home, 
Strindberg esgrimeix 
les disfuncions de la 
societat que 
provoquen la disfunció 
de l’individu”  
Carolina Moreno

LA TRADUCTORA 
HA DIT

Strindberg és un dels 
noms imprescindibles 
per entendre la 
revolució de la 
dramatúrgia europea 
en el tombant dels 
segles XIX i XX. Ara, 
Comanegra i l’Institut 
del Teatre reuneixen en 
una antologia les seves 
obres més importants: 
El viatge de Pere 
l’Afortunat (1883), La 
més forta (1888), Dansa 
de mort (1905) i La 
sonata dels espectres 
(1908). Els títols 
mostren l’evolució del 
dramaturg i dels temes 
i les preocupacions 
principals en el context 
de crisi de l’Europa de 
l’època.

AUGUST  
STRINDBERG 
August Strindberg 
Comanegra 
Trad. Carolina Moreno 
i Feliu Formosa  
276 pàg. 15 !

“Kane era partidària 
de mostrar la violència 
descarnada fins al 
punt d’incomodar 
l’espectador. Portar la 
violència a l’escenari 
era un intent de curar 
el dolor amb dolor”  
Eva Piquer

LA CRÍTICA  
HA DIT

Sarah Kane és una de 
les dramaturgues 
habituals de la 
cartellera catalana. Ara 
les seves obres 
completes arriben per 
primer cop en català 
amb un únic volum que 
reuneix Rebentats, Skin, 
L’amor de Fedra, 
Purificats, Ànsia i La 
psicosi de les 4.48. Són 
sis textos esmolats que 
aborden amb 
contundència 
qüestions com la 
violència, les malalties 
mentals i les relacions 
tòxiques des de la 
lucidesa d’una de les 
dramaturgues 
contemporànies més 
rellevants.   

OBRES COMPLETES  
Sarah Kane 
Arola 
Trad. Albert Arribas, 
Jordi Prat i Coll i 
Ernest Riera 
216 pàg. 24 !

La història de Blanche DuBois, 
filla de terratinents dels EUA 
que visita la seva germana a 
Nova Orleans, va convertir 
Tennessee Williams en un dels 
dramaturgs nord-americans 
més populars del segle passat. A 
l’obra, la protagonista veu com 
les seves idees i prejudicis 
trontollen quan coneix la 
realitat d’un dels barris més 
pobres i degradats de la ciutat. 
La convivència amb la germana 
i un explosiu immigrant 
polonès l’abocaran a un viatge 
neuròtic i delirant que acabarà 
esclatant en una crua realitat.

UN TRAMVIA  
ANOMENAT DESIG 
Tennessee Williams 
Adesiara 
Trad. Joan Sellent 
152 pàg. 16 !

Què tenen a veure els contes 
d’Andersen amb l’Oest 
americà? El poeta Enric 
Casasses ho revelava fa dos 
anys a La Seca amb l’espectacle 
Monòleg del perdó, el text del 
qual arriba ara a les llibreries a 
través de Males Herbes. Es 
tracta, segons l’autor, d’una 
obra amb l’estructura de les 
sinapsis neuronals en què les 
històries no s’expliquen de 
manera cronològica, sinó que 
segueixen la lògica de la ment 
humana per parlar de realitats 
aparentment desconnectades 
però amb una poètica comuna.

MONÒLEG DEL PERDÓ 
Enric Casasses 
Males Herbes 
115 pàg. 
15 ! 

Desemmascarar un fanfarró és 
fàcil i divertit. Ho va demostrar 
Plaute segles enrere amb 
aquesta comèdia sensacional 
sobre un soldat fatxenda que és 
víctima d’una estratagema per 
exposar la seva supèrbia. El 
dramaturg idea un militar 
ufanós, adúlter i fals que veu 
com l’aparença se li desmunta a 
través del seu esclau, l’amant de 
la noia que estima i el veí. 
Considerada una de les millors 
comèdies de la literatura 
llatina, l’obra parla d’enveges, 
mentides i enganys sense que el 
temps li hagi restat vigència.

EL SOLDAT FANFARRÓ 
Plaute 
Adesiara 
Trad. Esther Artigas 
224 pàg. 
14 !

Teatre
Per primera vegada en català 
es publiquen les obres 
completes de Sarah Kane i 
August Strindberg. També 
arriben a les llibreries títols de 
Plaute, Tennessee Williams i 
Enric Casasses 


