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L’exposició a la Pedrera es clausura
demà i està inclosa en les activitats
de l’Any del Llibre i la Lectura. La
mostra consta de més d’un cente-
nar d’obres de vuit destacats artis-
tes, com Pablo Picasso i Salvador
Dalí, que repassen els models de re-
presentació de les diferents figures
del Quixot i Sancho al llarg de la
història.

‘Visions del Quixot’
ha atret 100.000 visitants

El Teatre Nacional de Catalunya fir-
marà dilluns un acord amb les qua-
tre diputacions catalanes de millora
de les condicions econòmiques per-
què els teatres municipals puguin
acollir els seus espectacles. Això
col.loca el TNC com a element dina-
mitzador i descentralitzador de les
arts escèniques, un objectiu ja anun-
ciat en el document TNC: nova etapa.

El TNC acorda millores
en les gires municipals

Representants de 71 països d’Euro-
pa, Amèrica, l’Àsia i l’Àfrica es reu-
neixen aquest cap de setmana al
Museu del Prado, a Madrid, per im-
pulsar el procés obert per la Unes-
co sobre protecció de la diversitat
cultural. Els ministres buscaran el
reconeixement dels béns culturals
com alguna cosa més que objectes
de comerç.

Els ministres de Cultura
impulsen la diversitat
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‘La mort d’Ivan Ílitx’, de Tolstoi, puja a l’escenari de la Beckett

Oriol Boggi dissecciona
el final d’un bon burgès

TEATRE I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

«Una història senzillíssima
i ordinària i alhora terrible

en extrem». D’aquesta manera des-
criu Lev Tolstoi el final del seu perso-
natge, Ivan Ílitx, un jutge que ha
portat una modèlica i tranquil.la vi-
da burgesa fins que una sobtada ma-
laltia li fa prendre consciència del
seu propi i pròxim desenllaç. La
mort d’Ivan Ílitx, la novel.la breu de
l’autor rus, semblava a priori una
obra impossible de portar a escena,
però Oriol Broggi, molt hàbil en
aquesta mena de transvasaments –ja
ho va demostrar amb Els ulls del
germà etern, de Stephan Zweig– ha
trobat una via i l’obra es presenta a
la Sala Beckett fins al 26 de juny vi-
nent. Director i adaptador, Broggi
s’ha valgut de la col.laboració de Je-
roni Rubió, que també en firma la
traducció.

El format no difereix gaire del
que Broggi va aplicar al conte de
l’autor austríac: una aposta decidida
per la paraula. Tres actors, Òscar
Muñoz, Pilar Pla i Jacob Torres, i una
pianista, Elvira Prado –que canta i
també interpreta si arriba el cas–,
són els encarregats d’explicar aques-
ta història «terrible» d’una forma
poc convencional i juganera.

q NARRADORS I PERSONATGES
«Hem buscat diverses maneres de
dir el text –explica Broggi–. Els ac-
tors expliquen la novel.la, però
també la interpreten. Són a la vega-
da narradors i personatges, sense
que hi hagi una frontera clara entre
una funció i l’altra».

Un to fred i distanciat, en sinto-
nia amb el que utilitza Tolstoi en el

seu relat, li ha servit al director per
allunyar-se del sentiment i resoldre
el sempre espinós problema de com
poder fer creïble la mort a sobre
d’un escenari: «Evidentment que ca-
da espectador té el dret de creure’s
o no el que expliquem, però he
comprovat que com més distanciat
és el plantejament, amb més inten-
sitat arriba al públic».

Perquè aquesta sensació tingui
més efectivitat, l’equip ha ideat un
truc espacial que situa les grades es-
calonadament formant un llarg pas-
sadís, i per això cada espectador té la

sensació d’estar sol. «És una disposi-
ció que facilita la individualització,
perquè un es pugui dir a si mateix
que el que passa al là l ’afecta
només a ell».

L’atmosfera greu, de total formali-
tat, en sintonia amb les imatges pro-
jectades de la pel.lícula Dublinesos,
de John Huston, que situen l’acció,
està puntuada pel piano d’Elvira
Prado –rossa, delicada, molt jove–
que encarna un musical àngel de la
mort disposat a emportar-se aquest
home «tan semblant a qualsevol de
nosaltres».<

33 Jacob Torres i Elvira Prado (en primer terme), i Óscar Muñoz, Pilar Pla
i Oriol Broggi (al darrere), durant la presentació de l’obra.
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