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'Wit' toma a unir Pasqual 1 Sarda
El text d'Edson sobre una malalta de cancer terminal arribara al Bcrras el 19 de novembre

NURIA MARTORELL

BARCELONA

Rosa Maria Sarda encar-

nara una professora de lite-
ratura afectada per un cancer termi
nal al teatre Borras a partir del 19 de
novembre, dirigida per Lluis Pas
qual, amb Wit -I'obra amb que I'es-
criptora Margaret Edson va guanyar
el Pulitzer-. Ahir, tots dos van recor-

dar que no sera el primer cop que
ractriu, tambe sota les directrius de

Pasqual, s'enfrontara en I'escenari a
una greu malaltia. EI 1982 va explo-
rar amb I'obra de Tom Kempinski
Duet for one (Duet per a un sol violt) la
lluita per la supervivencia d'una
invalida amb esclerosi multiple,
amb un text inspirat en la vida de la
violoncel-lista Jacqueline Dupre.
A Wit, Sarda canvia la cadira de

rodes per un aseptic Hit d'hospital,
en que «entra en un protocol d'ln-
vestlgaclo fins que mon>, va avani^ar

Pasqual. «A trav^s de la seva propia
naturalesa d'Investlgadora llter^ria,

s'enfronta a aquesta sttuacio Inten-

tant recolzar-se en els seus conei-

xements de poesia». Quan Pasqual
va llegir el text per primera vegada,
va recordar que li va venir un sol
nom al cap: Rosa Maria Sarda, ac-
triu amb qui a mes de Duet per a un
sol vioh'ja havia treballat en altres

II EMMA THOMPSON
II VA PROTAGONiTZAR
II L'OBRA EN UN TELEFILM

muntatges com Ires germanes, de
Txekhov (1975), iMadre corajeysus
hijos, de Brecht (1986).
L'acompanyaran en el reparti-

ment Fernando Guillen, en el paper
de cap de I'hospital; Berta Riaza,
com la seva antiga professora: Pau
Miro, un dels seus alumnes, i Merce

Pons, la infermera que I'assisteix,
«una incuita» a qui acaba «necessi-
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Uuis Pasqual i Rosa Maria Sarda, ahir, en un hotel de la Rambia.
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tant desesperadament, perque es

Tunica que aporta un toe huma al

fred ambient hospitalari», va apun-
tar Sarda, que torna al teatre des-
pr^ de tres anys i mig d'absencia.

0 SARDONICA ISARCASTICA

La protagonista coneix el seu fatal
desti, pero no es dedica a fer balan?
de la seva vida "perque slmplement

Texplica en les tres paraules que U
demanen en Tinterrogatori medic».
L'actriu va assenyalar que el seu per-
sonatge, d'uns 50 anys, va deixar
que la seva existencia es perdes en
els complexes sonets del poeta me-
tafisic del segle XVII John Donne i
que sempre va aconseguir que els
seus versos expliquessin les dife-
rents situacions en que s'havia tro
bat, pero que ara no encerten a acla-
rir-li el cami sense retom en que es
troba.

Malgrat la tragedia, va explicar
que es tracta d'una obra «sard6nica
1 sarcastica, amb molt sentit de

Thumor». I que des d'un piincipi, es-
tableix un dialeg amb el public que
Emma Thompson no va aconseguir
quan va portar I'obra al format del
telefilm. Pasqual va apuntar que al
juiioV, a la Seals, de Milk, es ve. esvser
nar la primera opera sobre Wit.

La representacio, va aclarir Sar^,
dura una hora i mitja, temps en que
el personatge mes que evoludonar,
el que fa «es degradar-se». Per als
metges, es un mer conillet d'indies, i
el fan anar d'una banda a I'altra

«com un paquet postal, perd quin

altre remei td, ̂la ignorancia?: No

es mai una bona altemativa». O
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/I / Musica

Canales actuara en el

Festival Narciso Yepes
EI bailaor Antonio Canales i TOr-

questra Filharmonica de Tori son
aJgunes de les actuacions mes
destacades de les set que hi ha
programades en la 21a edicio del
festival, que se celebrara a la Vail
d'Ordino (Andorra) fins al 26
d'octubre. L'Orquestra Nacional
de Cambra d'Andorra i I'Orfed.

Catala seran les formacions que
s'encarregaran d'inaugurar la
mostra dema.

/2/ Musica

Comelade i Casasses

obren el Canet Can96
Un concert surrealista i dadaisia.

segons els organilzadors, a carrec
del music Pascal Comelade i del

poeta Enric Casasses inaugurara
aquesta nit el Festival de Musica
Canet Can?6, que se celebrara en
aquesta localitat del Maresme
fins al dia 1 de novembre. Entre

les actuacions programades
tambe destaquen altres noms
com els de Lluis Llach, Adria

PuntiiJoaB Isaac.


