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Sociedad Doctor Alonso, la com-
panyia de Tomàs Aragay, actor i 
dramaturg, i Sofía Asencio, core-
ògrafa i ballarina, aprofundeix 
en la seva investigació sobre la 
dansa tradicional a Àcid folklòric, 
que demà es presenta al Mercat 
de les Flors (Sala Pina Bausch).
 La connexió entre els balls po-
pulars i la dansa contemporà-
nia, entre l’element local i l’uni-
versal, nodreix aquest muntatge 
que parteix d’elements essenci-
als de les danses folklòriques. So-
fía Asencio, Idurre Azkue, Emili 
Gutiérrez i Ramón Villegas ex-
ploren la idea del cos com a ele-
ment de celebració ballant al so 
de grans èxits de la música pop. 
«Invitem el públic a una festa on 
critiquem amb humor la utilitza-
ció política del folklore, la confu-
sió entre cultura i nació. També 
ens preguntem sobre el futur del 
folklore en l’era tecnològica», diu 
Aragay. H
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Lúcida mirada a l’agonia vital

rónicac

El director Oriol Broggi aborda amb fidelitat ‘La mort d’Ivan Ilitx’, de Tolstoi

agonia, encara que sí que pot enten-
dre-la en els altres humans. Res que 
no sigui reconeixible en el compor-
tament de l’home occidental davant 
un tema tan tabú com el de la mort, 
però poques vegades tractat amb 
tanta contundència com en aques-
ta peça.
 Broggi no s’ha perdut en digres-
sions a l’hora de portar a escena 

aquest gran text i el primer que ha 
fet ha estat evitar el bisturí per ta-
llar passatges significatius de l’obra 
per agilitzar-la. Tot al contrari. El 
seu muntatge es recrea en els mo-
ments de màxima tensió dramàtica 
i els actors es multipliquen perquè 
no es perdi ni una sola síl·laba del 
contingut. 
 
CRÍTICA SOCIAL / Una introducció, 
amb una producció videogràfica en 
blanc i negre, ens situa en l’ambient 
que es viu en la vetlla a la casa fami-
liar després de la mort del prohom. 
Aquesta entrada resulta una mica 
llarga, però és molt il·lustrativa de 
la hipocresia social que critica l’au-
tor. La fidelitat al contingut també 
fa que en alguna fase cap al final el 
muntatge resulti una mica reitera-
tiu, però en cap moment perd la for-
ça emocional i de crítica social de 
Tolstoi.
 Òscar Muñoz, Pilar Pla i Jacob Tor-
res es desdoblen amb encert com a 
narradors, intèrprets i fins i tot can-
tants. La música de Schubert i Be-
ethoven sona en el piano d’Elvira 
Prado, que també canta, balla i fa 
d’actriu. Tot exposat amb molta ele-
gància i excel·lent modulació de les 
veus que traslladen a la perfecció 
l’atmosfera d’aquesta petita però 
gran obra. H

33 Una imatge de l’obra, que acull la Biblioteca de Catalunya.
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H
an passat cinc anys des 
que La mort d’Ivan Ilitx, de 
Tolstoi, es va estrenar a la 
Sala Beckett. Dura i im-

placable, la novel·la de l’autor rus 
va deixar pòsit en Oriol Broggi com 
un dels seus muntatges sobre au-
tors clàssics més complets. Tant és 
així que l’encertada versió teatral ha 
tornat, a la Biblioteca de Catalunya, 
amb els mateixos intèrprets però 
més madurs, i sense canviar el plan-
tejament escènic. El resultat, en el 
seu nou marc, resulta molt impac-
tant i justifica del tot la reposició.
 Tolstoi mira cara a cara a l’angoi-
xa de la mort i els terribles efectes de 
la malaltia terminal que pateix el 
personatge central, un jutge medio-
cre però ambiciós que viu presoner 
del mesquí entorn familiar i social 
que ell mateix s’ha anat construïnt 
per fabricar-se una existència a la se-
va mida.
 L’obra és un reflex de la pròpia 
crisi existencial i espiritual de l’au-
tor al complir els 50 anys i es desen-
volupa com una crònica que narra 
la perplexitat d’un home que no se 
sent preparat per assumir la seva 

Els actors traslladen 
amb força l’atmosfera 
de la versió teatral  
de la novel·la russa


