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32 Can Papasseit acull demà l’obra «Le
mani forti», revelació del darrer
Festival Grec de Barcelona

34 El grup igualadí El Vado competeix, via
MySpace, per ser el representat
d’Espanya a Eurovisió 2008

L’actriu Sílvia Bel dóna vida al personatge de la Natàlia, la Colometa

Toni Casares torna a la direcció després de «La nit àrab» (Sala Beckett)

ENTREVISTA �� Toni Casares. Director de teatre

«La Colometa és l’heroïna que no surt als diaris, la
de la vida quotidiana, la que pateix però sobreviu»
��� El Teatre de l’Ateneu celebrarà diumenge l’Any Ro-
doreda amb un autèntic plat fort: l’adaptació teatral, sig-
nada per Josep Maria Benet i Jornet, de «La plaça del
Diamant». Torna la Colometa. Torna una meravellosa his-
tòria d’amor, un relat –com va afirmar Mercè Rodoreda–
sense sentimentalisme però ben ple d’emocions

■■ ANNA C. CATALÀ

Igualada

«Mercè Rodoreda deia que
aquesta és una història d’amor
sense ni un gra de sentimentalis-
me. És, em penso, una història de
capteniment, de contenció, d’alè
retingut, d’aguantar-se la ràbia i el
fàstic i la por, i de tirar endavant».
Així descriu Toni Casares «La
plaça del Diamant».El responsa-
ble de la Sala Beckett i membre
del consell d’assessorament artís-
tic del TNC es fa càrrec de la di-
recció d’aquesta nova adaptació
teatral que, diumenge, aterrarà a
l’Ateneu. Casares ens dóna més
detalls en aquesta entrevista.

–Què aporta de diferent aques-
ta nova versió de Benet i Jornet?

–Només conec la versió feta per
Joan Ollé. Desconec si hi ha una
producció catalana que n’hagi fe-
ta alguna altra versió. La d’Ollé
em va agradar moltíssim, era un
espectacle molt intens. Però hem
fet coses diametralment oposades.
Nosaltres posem en escena la his-
tòria mateixa que explica l’obra.

–Sempre has tingut predilecció
per «La plaça del diamant»?

–Sempre m’ha interessat Mercè
Rodoreda com a novel·lista. Vaig
llegir «La plaça del Diamant»
quan era estudiant i, en aquell
moment, ja em va causar impacte.
Crec que tenim un repertori litera-
ri que és important que anem revi-
sitant i és important que ho faci el
TNC. «La plaça del Diamant»
forma part de l’imaginari
col·lectiu que tothom s’estima.

–Quin moment en destacaries?
–És difícil escollir. Nosaltres

hem dividit l’obra en tres grans
actes. Un primer més costumista
on intentem retratar la Barcelona
de la República.I és expressament
costumista perquè el segon acte de
la guerra agafi un vessant molt
més dramàtic. El tercer s’acosta
més a una comèdia de costums.

–La història d’Espanya està
plena de Colometes?

–N’hi ha moltíssimes. La Colo-
meta és una heroïna de la resistèn-
cia.És l’heroïna que no surt als di-

aris del dia a dia,és l’heroïna de la
feina quotidiana, la que té angoi-
xes i fàstics i sobreviu.

–Un relat molt vigent.
–Completament. La Natàlia és

un personatge amb una vida in-
terior i una sensibilitat molt im-
portants que topen d’una manera
dràstica amb la sensibilitat i la
manera de pensar del moment.
Això passa a totes les èpoques.
L’ideal és saber conviure amb allò
que hom creu i saber-ho combi-
nar amb els referents col·lectius.

–De «La plaça del Diamant» es
pot extreure la importància de la
memòria històrica? 

–No tant de l’obra en si, sinó del
fet de fer-la. L’obra reflexiona so-
bre el contrast, sobre la relació vi-
olenta entre el món individual i el
món col·lectiu.Revisitar-la és una
manera d’incidir en la importàn-
cia de la memòria històrica.

–Per cert, creus que la nova llei
sobre la memòria històrica és
prou justa?

–No la conec a fons, però és im-
portant que s’hagi fet. Em fa l’e-
fecte que diré un tòpic, però crec
que un país o un individu sense
memòria és una tragèdia.

–Per als qui no coneguin l’obra
de Mercè Rodoreda, com els hi

vendries?
–L’obra permet conèixer d’una

manera emotiva el nostre passat.
És una història plena de matisos
que retrata un personatge de prou
complexitat perquè sigui atractiu.

–Els textos de Rodoreda estan
fets més per ser llegits o per veu-
re’ls sobre un escenari?

–D’entrada estan fets per ser lle-
gits. Ara, a part d’això, està molt
bé veure’ls i emocionar-se amb el
llenguatge teatral.Són llenguatges
diferents i compatibles. S’alimen-
ten entre ells.

El ple de l’Ajuntament
s’adhereix a l’Any Rodoreda

El conjunt del ple municipal
d’Igualada va aprovar dimarts
la seva adhesió a la celebració
de l’Any Rodoreda. Els repre-
sentats polítics van destacar les
activitats que diverses entitats
de la ciutat estan organitzant al
voltant d’aquesta commemora-
ció, com és el cas de la progra-
mació impulsada per Paranoia
Accions. Aquest diumenge, per
exemple, el Cafè de l’Ateneu
preparà, a les 12 del migdia, un
vermut i popets com el que
acostumaven a prendre els pro-

tagonistes de la novel·la «La
plaça del Diamant».

D’altra banda, durant la seva
intervenció en la sessió de di-
marts,el republicà Oriol Solà va
fer irritar Pere Calbó (PP)
quan, en debatre la moció d’ad-
hesió, va definir l’escriptora
Mercè Rodoreda com «de pro-
fundes conviccions d’esquerres i
republicanes». Calbó no es va
estar a dir que «ens adherim al
centenari de l’escriptora, però no
a la ideologització de la celebra-
ció que acaba de fer ERC».

Mercè Rodoreda via Marta Pessarrodona
L’escriptora Marta Pessarrodona va encetar dimarts l’Any Rodo-
reda a Igualada amb una xerrada sobre la trajectòria vital de la no-
vel·lista.Pessarrodona va desmuntar tòpics i interpretacions falses
que ha rebut la persona de Rodoreda i algunes de les seves obres, i
va oferir una brillant anàlisi de la literatura contemporània.
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