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De Carta d’una descone-
guda se n’han fet diverses
adaptacions cinematogrà-
fiques (la més inoblidable
és la que va rodar l’any
1948 el director Max Op-
hüls) i algunes de teatrals.
Aquestes últimes optaven
pel format del monòleg
per explicar la història de
la protagonista de l’obra,
una dona que durant tota la
seva vida va sentir una
gran passió per un home
que mai no en va ser del tot
conscient, de l’amor de
què era objecte. Fernando
Bernués va explicar ahir
que ha optat per una adap-
tació teatral realitzada per
un autor colombià que
proposa una versió de
l’obra de Zweig per a qua-
tre actrius, que interactuen
dalt de l’escenari i que en-
carnen les cinc etapes vi-
tals de la protagonista. Ai-
xí, Emma Vilarasau dóna
vida als anys finals de la
protagonista, mentre que
Carlota Olzina n’interpre-
ta els de l’adolescència.
Entre elles, Ivana Miño i
Marta Marco donen cos i
veu a les etapes de joventut
i de maduresa.

Carta d’una desconegu-
da, que situa l’acció a
l’any 1900, és una obra ro-
màntica, «l’últim espeter-
nec del romanticisme pur i
dur», segons Bernués: «En
uns temps tan pragmàtics
com els que estem vivint,
és molt interessant oferir
dalt de l’escenari una mi-
rada i una manera de viure
tan centrada en l’amor i la
passió». Una opinió que
comparteix Emma Vilara-
sau: «La protagonista és
d’aquells personatges que

no et deixen indiferent.
L’admiro pel coratge que
té d’estimar d’aquesta ma-
nera. Fins voreja l’obses-
sió, en algun moment».
L’actriu va destacar que ha
interpretat papers molt
emocionals durant la seva
carrera artística: «Però
l’emoció i el dolor
d’aquesta dona et recon-
forten. És un dolor que et
neteja. De fet, les quatre
actrius acabem amb un
somriure al final de
l’obra». El repartiment de

l’espectacle inclou també
dos personatges mascu-
lins: l’escriptor, que és
l’home que rep la carta
d’amor, i que interpreta
Jordi Puig Kai; i el seu
criat, interpretat pel veterà
actor Josep M. Domènech.

Carta d’una descone-
guda és la segona col·la-
boració entre el CAER i la
companyia basca Tanttaka
Teatroa, que dirigeix Fer-
nando Bernués. La prime-
ra va ser Adreça descone-
guda, un dels èxits de críti-
ca i públic de la temporada
passada del centre escènic
reusenc. Però si bé aquella
obra era una adaptació al
català del muntatge que
Tanttaka Teatroa ja havia
muntat en castellà i euska-
ra, Carta d’una descone-
guda s’ha concebut des del
CAER. Es representarà
des d’avui i fins diumenge
al Teatre Bartrina, el 3
d’octubre s’instal·larà al
Teatre Borràs de Barcelo-
na i després farà gira per
Catalunya. Posteriorment,
Tanttaka Teatroa en pro-
duirà una versió en euska-
ra que es representarà al
País Basc.

L’obra és una adaptació teatral de la novel·la de l’escriptor austríac Stefan Zweig

«Carta d’una desconeguda»
inaugura la nova temporada del

Centre d’Arts Escèniques de Reus

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

� Stefan Zweig (Viena, 1881-Petrópolis, 1942) va
ser un escriptor enormement popular a principis del
segle XX, tant en el seu vessant de novel·lista com
en el d’assagista i biògraf. Entre les seves novel·les,
que s’han recuperat en els últims anys, i que han es-
tat objecte de versions cinematogràfiques, desta-
quen Novel·la d’escacs, Vint-i-quatre hores en la
vida d’una dona o Carta d’una desconeguda, així
com l’autobiografia El món d’ahir. De la faceta de
biògraf sobresurten les semblances històriques que
va fer de Joseph Fouchè i de les reines Maria Es-
tuard i Maria Antonieta. Zweig, d’origen jueu, va
haver d’abandonar Àustria per escapar del nazis-
me. L’any 1942 ell i la seva dona es van suïcidar a la
ciutat brasilera de Petrópolis.

� Carta d’una desconeguda, la ver-
sió escènica de la novel·la del mateix
títol de Stefan Zweig, inaugura avui
al Teatre Bartrina la nova temporada

L’actriu Emma Vilarasau en un dels assaigs de l’obra que es van desenvolupar ahir al Teatre Bartrina. / JUDIT FERNÁNDEZ

del Centre d’Arts Escèniques de Re-
us (CAER). L’espectacle, dirigit per
Fernando Bernués, narra la història
d’una dona que, al final de la seva vi-
da, escriu una carta a l’home que ha

estat el seu gran amor. Quatre actrius
donen vida a les diverses etapes de la
vida de la protagonista: Emma Vila-
rasau, Marta Marco, Carlota Olcina i
Ivana Miño.

Un gran escriptor

� Vint-i-quatre anys des-
prés d’actuar a l’estadi
Narcís Sala de Sant An-
dreu, per últim cop a Cata-
lunya, el trio britànic The
Police oferirà aquesta nit a
l’Estadi Olímpic de Mont-
juïc (21.30 h) l’únic recital
a l’Estat espanyol de la se-
va lucrativa gira de retorn.
El cantant i baixista Sting,
el guitarrista Andy Sum-
mers i el bateria Stewart
Copeland (que no fa ni un
any negava, en una roda de
premsa a Barcelona, qual-
sevol hipòtesi de retorn)
presentaran avui, amb tota
seguretat, les vint cançons
que, sense més músics que
ells tres, interpreten en
aquesta gira sempre amb
el mateix ordre: sis del seu
disc Outlandos d’amour
(entre les quals, Roxanne i
So lonely, que cauen en el
tram final del xou), dues
de Regatta de blanc (Mes-
sage in a bottle, sense ex-
cepcions, obre cada con-
cert), cinc més de Zenyatta
Mondatta (quatre de les
quals, executades conse-
cutivament durant la pri-

mera mitja hora de con-
cert), dues de Ghost in the
machine (Every little thing
she does is magic és inevi-
table) i cinc de Synchroni-
city (entre les quals, és
clar, l’eterna Every breath
you take).

The Police van comen-
çar el tram europeu d’una
gira de retorn que està di-
vidint considerablement
públic i crítica el 29
d’agost a Estocolm i el
culminaran el 20 d’octu-
bre a Londres. Avui a Bar-
celona, on les 55.000 en-
trades estan exhaurides
des de l’abril, el cantant
valencià Siwel i el grup del
fill de Sting Fiction Plane
faran de teloners.

La gira de retorn de The
Police fa avui a l’Estadi

Olímpic l’única parada estatal
G. VIDAL / Barcelona

Sting, cantant i baixista./EFE




