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L'actriu Míriam Iscla es posarà
a la pell de l'Anna, una astrònoma
que progressivament va perdent
la visió, al muntatge Abans que es
faci fosc, dirigit per Pep Pla. Estre-
nat al darrer festival Grec, en els
pròxims mesos l'espectacle pas-
sarà, entre d'altres, pels teatres de
Banyoles ( de febrer), Figueres (
de març) o Salt ( de març). 

L’acceptació i la superació de la
malaltia, concretament de la ce-
guesa, és el tema d’Abans que és
faci fosc, una peça teatral de Hattie
Naylor que narra la història d'una
dona a la qual diagnostiquen una
malaltia incurable que provoca
ceguesa. La protagonista treballa
en un planetari i és mare soltera
d'una nena de sis anys.

«No és un melodrama», acla-
reix el director de l'obra, Pep Pla.
«És la història d'una dona que
passa per tots els capítols de la
pèrdua: negació, ira, depressió,
negociació i acceptació». És, a
més, «el viatge interior d'una as-
trònoma que, de la mateixa ma-
nera que necessita foscor per veu-
re les estrelles, descobrirà coses
de si mateixa gràcies a la foscor
dels seus ulls».

El text original està protagonit-
zat per un home, encara que quan
Míriam Iscla ho va descobrir va te-

nir clar des del primer moment
que podia ser una dona. «Crec
que canviar el gènere de la prota-
gonista dona una nova lectura a
l'obra i dona més pes al concepte

de transmissió entre generacions,
que és un dels temes de l'obra»,
segons l'actriu. Iscla va demanar
permís a l'autora per convertir en
dona el protagonista i en nena el
ill del text original, que no apareix
en escena però que està present
en forma de veu en off.

Va aconseguir el permís i el se-

güent que va fer va ser contactar
amb el director Pep Pla i comen-
çar a treballar en el personatge,
amb l'ajuda de persones invidents
i d'educadors que treballen
acompanyant en el seu difícil viat-
ge persones que pateixen aquesta
malaltia que provoca ceguesa. La
protagonista «no vol que la seva

malaltia l’aparti del món i vol se-
guir ocupant-se de la seva illa d'u-
na manera autònoma, com ha fet
ins llavors. La seva lluita no és vic-
timista ni està tenyida d’autocom-
passió, sinó que és una lluita de
superació», explica la intèrpret.
Tot això amb una posada en esce-
na que combina el tecnològic
amb l'artesanal i està plena de re-
ferències a l'astrologia.

Un viatge interior
L'Anna treballa en un planetari lo-
cal i explica als qui s'acosten a les
instal·lacions els secrets que gu-
arda l'univers, aquesta extensió
fosca, freda i sense límits cone-
guts. Però la vida de l'Anna can-
viarà quan li diagnostiquin una
malaltia que farà que, com la de
les estrelles, també la llum dels
seus ulls s'acabi apagant. I és que
l'Anna s'adona que s'adreça cap a
aquella mateixa foscor en la qual
l'Univers s'enfonsa. Aquest espec-
tacle és un viatge a les estrelles
però és, alhora, un viatge interior
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Míriam Iscla i Pep Pla retraten el viatge interior d’una astrònoma que perd la visió
La representació, escrita per Hattie Taylor, es podrà veure els pròxims mesos de febrer i març





«Abans que es faci fosc» arriba als
teatres de Salt, Banyoles i Figueres 

Pep Pla i Míriam Iscla, en una
imatge d’arxiu. ACN
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■ Els actors Luke Perry i Arturo
Fernández o els cantants Marie
Frediksson, del duo suec Roxette,
i Camilo Sesto, són alguns dels
artistes i persones del món de la
cultura que han mort al llarg de
l'any .

Luke Perry, conegut per inter-
pretar Dylan a la mítica sèrie Be-
verly Hills , va morir a prin-
cipis del mes de febrer a conse-

qüència d'un vessament cerebral
que va patir prèviament. A més
de Beverly Hills , Perry tam-
bé va treballar en pel·lícules com
la cinta original de Buffy, la caza-
vampiros ()  segons ()
i El cinquè element ().

També aquest mateix mes mo-
ria el dissenyador alemany Karl
Lagerfeld, considerat una de les
igures més importants del món
de la moda i un dels personatges
més inluents de la segona meitat
del segle XX. El dissenyador ale-
many va ser conegut per la seva
associació amb marques com
Chanel o Fendi.

Al febrer moria Albert Finney,
actor britànic nominat a l'Oscar

en cinc ocasions, als  anys des-
prés de patir una breu malaltia.
L'actor britànic comptava entre
els seus treballs amb títols com
Tom Jones (), Assassinat a
l'Orient Express (), L'ombra
de l'actor (), Erin Brockovich
(), Big Fish () o Skyfall
().

Al juliol també moria l'actor
Eduardo Gómez, conegut pels
seus personatges en sèries de te-
levisió com Aquí no hay quien
viva o La que se avecina, als 
anys d'edat. L'intèrpret patia càn-
cer de coll. Aquest mateix mes
també es va conèixer la mort de
l'actor asturià Arturo Fernández
als  anys, qui va construir una

carrera de prop de  anys amb
un personatge a mida, el de ga-
lant, i títols com La casa de los líos
o Truhanes.

Pèrdues del món musical
Al setembre, milers de persones
acudien a la capella ardent de
Camilo Sesto, instal·lada a la seu
de la SGAE a Madrid. L'autor de
Perdona moria un  de setembre,
als  anys, per una parada car-
diorespiratòria. Tot i que l'artista
ja estava retirat de la vida pública
en els darrers anys, precisament
pels seus problemes de salut, dei-
xava de llegat una prolíica llista
de grans èxits (Vivir así es morir
de amor, El amor de mi vida).

D’altra banda, aquest mes de
desembre, Marie Fredriksson, la
vocalista del grup musical Roxet-
te, moria als  anys d'edat. La
cantant portava anys lluitant
contra un tumor cerebral que li
va ser diagnosticat el . Fre-
driksson es va sotmetre a una ci-
rurgia per extirpar el tumor i va
ser tractada durant mesos amb
quimioteràpia i radioteràpia. It
Must Have Been Love, el tema
central de la pel·lícula Pretty Wo-
man és possiblement la seva can-
çó més coneguda, al costat d’al-
tres temes també famosos com
Listen To Your Heart, The Look,
Spending My Time o Sleeping in
My car.

Luke Perry, Arturo Fernández i Marie Frediksson, 
de Roxette, entre els artistes morts aquest any
A la llista també hi figuren
Camilo Sesto, l’actor Eduardo
Gómez i el dissenyador de
moda Karl Lagerfeld

Iscla va demanar
permís a l’autora
per convertir
el protagonista
en dona i en nena
el fill del text
original,
que està present
en veu en off 
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