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La cineasta Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia de Cinema
Català, va revelar ahir que a la
primavera té previst estrenar un
documental protagonitzat per
Rosa Novell, que va morir diven-
dres als 61 anys, que aborda el
tema de la mort.

En declaracions a Rac-1, Pas-
sola, amiga de Novell, va precisar
que la pel·lícula, feta en col·labo-
ració amb d’altres dels seus amics,
com Agustí Villaronga i Josep Ma-
ria Civit, es va gravar quan l’actriu
«ja estava cega».

El tanatori de Sant Gervasi de
Barcelona alberga des de la tarda
d’ahir la capella ardent de l’actriu
i directora de teatre Rosa Novell,
morta després d’una llarga lluita
contra un càncer. El funeral se ce-
lebrarà avui al mateix recinte.

I és que l’actriu va lluitar contra
un càncer de pulmó que li va cau-
sar inicialment la pèrdua de la vi-
sió, circumstància que no li va
impedir pujar a l’escenari al no-
vembre del 2014 per interpretar el
seu últim paper: una majordoma
cega en l’obra L’última trobada, di-
rigida per Abel Folk.

Passola va assegurar que la
pel·lícula recull els assajos de Rosa
Novell per interpretar Maria, la
mare de Déu, en una adaptació de
l’obra El testament de Maria, de
l’autor irlandès Colm Toibin.

«Ella es posa en el paper de
Maria quan aquesta és més gran i

reflexiona sobre el que ha estat tota
la seva vida», va dir Passola, que va
destacar que es tracta d’una pel·lí-
cula «molt maca i molt espiritual»
però al mateix temps «molt dura»
ja que aborda el tema de la mort.

«Els amics li hem rodat una
pel·lícula meravellosa que és una
reflexió sobre la mort«, va dir la re-
alitzadora, i va afegir que la cinta
ja està en postproducció.

Rosa Novell va iniciar la seva
carrera l’any 1974 amb Les
 Troianes, d’Eurípides, i ha repre-
sentat al llarg d’aquests anys obres
d’autors com Shakespeare, Beckett,
Mercè Rodoreda, Valle-Inclán o
Eduardo Mendoza, el seu  com -
pany sentimental.
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La cineasta Isona Passola
estrenarà un documental
sobre l’actriu Rosa Novell

El funeral per l’artista se celebrarà avui al Tanatori de Sant Gervasi
de la capital catalana, on ahir va quedar oberta la capella ardent
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L’escriptor turc Yasar Kemal, considerat el màxim exponent de la li-
teratura del país, va morir ahir als 92 anys després d’un període d’hos-
pitalització. L’escriptor, nascut el 1923 a la província d’Osmaniye (sud
de Turquia) sota el nom de Kemal Sadik Gökçeli, va ser des de mitjan
segle XX el novel·lista més popular de Turquia i les seves obres han es-
tat traduïdes a 40 idiomes. El 1955 Yasar Kemal va aconseguir fama na-
cional amb la novel·la èpica Ince Memed (El Falcó), que narra la lluita
d’un jove camperol desposseït contra les autoritats. La figura del ban-
doler justicier va poder ser inspirada per familiars propers de Kemal,
qui es va criar en una família pobra i va treballar durant la seva ado-
lescència en nombrosos oficis, abans d’estudiar a Ankara.
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Mor als 92 anys l'escriptor turc Yasar
Kemal, autor de la novel·la «El Falcó»

LITERATURA

Hi ha cites que al llarg dels anys es fan imprescindibles i una d’elles
és ARCO de Madrid, que aquest cap de setmana està congegant davant
les seves portes nombrosos visitants que el primer dia van esperar llar-
gues cues per poder accedir al recinte, en el qual 218 galeries exhibei-
xen les obres dels seus artistes més destacats. «On són les galeries de
Colòmbia?». Aquesta era una de les preguntes que més es repetien en-
tre el públic l’any que Colòmbia el país convidat d’honor i, a més a més,
per la destacada acceptació de les propostes de les seves galeries. A la
fotografia, les figures humanes del muntatge presentat per l’artista de
Salamanca Enrique Marty.
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Cues i passadissos plens en la fira de l’art
contemporani ARCO més multitudinària
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Una persona apassionada
i compromesa amb el món

de teatre». «Una de les grans
actrius del nostre país, així com
una gran directora d'obres
clàssiques i contemporànies»

Malgrat la seva malaltia,
era plena de vida». «Vaig

entendre la persona
meravellosa que hi havia al seu
interior, que emergia en els
temps més difícils».

La seva presència dalt de
l'escenari ens ha regalat

moments teatrals extraordinaris
i, ella sola, amb la seva veu i
interpretació, captivava
l'espectador»

Ha assumit amb molta
dignitat una malaltia molt

llarga i dura». «Està fantàstica
en la pel·lícula [s’estrenarà a la
primavera] malgrat que ja havia
perdut la visió». 
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