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Dario Fo (1926-2016) és una de les figures més destacades del panorama 

teatral del segle XX, neda a contracorrent en una època en què la tendència general 

en teatre és, com en tots els àmbits, l’especialització en una professió concreta; ell, 

en canvi, és un home de teatre dels d’abans, dels que, com Shakespeare  i Molière, 

conreaven el gènere des de múltiples facetes. Fo s’ha dedicat tota la vida al teatre, 

com a dramaturg, actor, director i compositor. 

Guardonat amb el Premi Nobel de literatura l’any 1997, la seva tasca com a 

dramaturg es basa en posar els antics mètodes còmics i satírics de la commedia 

dell’arte al servei de la crítica social i política. Revestint la trapelleria i la mofa, tan 

pròpies del teatre italià de tota la vida, d’una particular subtilesa còmica, Dario Fo 

sempre ha defensat els oprimits per raons de classe social, sexe o ideologia i ha 

atacat sense miraments ni embuts totes les forces conservadores que, emparant-se 

sota uns falsos valors, han intentat posar fre a la llibertat de l’individu. 

 

L’obra Mort Accidental d’un anarquista narra uns fets ubicats 

en  1921 quan un emigrant italià, anarquista, va "volar" per una finestra de la 

comissaria central de policia de Nova York. Aquest fet real és el pretext a partir del 

qual Dario Fo va compondre la seva obra més cèlebre. Una obra mestra del teatre 

polític, que és alhora crònica, crítica ferotge i, sobretot, hilarant espectacle escènic.  
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