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«Escenaris 08»
porta «Lúcid» a
Bescanó i el Mag
Lari a Fornells
� Girona. El cicle Esce-
naris 08, organitzat pel
Consell Comarcal del
Gironès i la Diputació
de Girona, porta avui la
comèdia Lúcid, de la
companyia La Planeta,
al pavelló polivalent de
Bescanó (22.00 h), i
l’espectacle familiar
Gran màgiacadabra,
del Mag Lari, al pavelló
de Fornells de la Selva
(19.00 h). Lúcid, que es
va estrenar en l’edició
del 2006 de Temporada
Alta i que es veurà avui
(22.00 h) a Bescanó, ha
rebut recentment el pre-
mi de la crítica de Bar-
celona al millor text
(Rafael Spregelburd) i
millor actriu (Cristina
Cervià). En aquesta
obra, una nena dóna un
ronyó al seu germà pe-
tit, que agonitza. Tots
dos sobreviuen, però
anys més tard, ella tor-
na per reclamar el que
és seu. Pel que fa a
Gran màgiacadabra, el
Mag Lari hi mostra un
extens repertori de sor-
prenents aparicions i
desaparicions. D’altra
banda, demà, també en
el marc d’Escenaris 08,
es podrà veure al Teatre
Cinema Victòria de
Sant Gregori (11.00 h)
l’espectacle familiar
Una paradeta particu-
lar, de la companyia La
Bleda. El grup Clonwx
Teatre també actuarà
avui (18.00 h) a l’audi-
tori de La Mercè de Gi-
rona, en què oferirà
l’espectacle familiar
Bel·lum. / D.C.

La Productora ja
assaja el seu
nou musical
� Santa Coloma de Farners.
L’Associació de Teatre
Musical La Productora,
de Santa Coloma de
Farners, ja ha iniciat els
assajos del seu segon
musical, després que el
2005 estrenés Somni de
llibertat, basat en el
musical nord-americà
Miss Saigon, que al seu
temps està inspirat en
l’òpera Madame But-
terfly. En aquest nou
musical, en què inter-
vindran 24 actors i ac-
trius amateurs gironins,
s’interpreten 28 can-
çons. Tot i que encara
no té títol, en l’especta-
cle es parla de les dro-
gues, la sida i l’homo-
sexualitat. / D.C.

La plaça del Diamant, en
versió de Josep Maria Be-
net i Jornet, és una de les
grans produccions del
TNC –es va estrenar el 13
de novembre–, que com a
tal ha provocat reaccions
diverses, entusiastes per
part del públic, segons el
seu director, Toni Casares,
però no tant per part de la
crítica, que li retreu bàsi-
cament una excessiva
grandiloqüència escènica,
un costumisme de postal,
especialment en el primer
acte, i una durada excessi-
va (3,40 hores). Com a
punts coincidents es desta-

quen les interpretacions de
Sílvia Bel (Colometa),
Carles Martínez (Antoni) i
Mercè Arànega (Enrique-
ta). En la primera part de la
gira, però, per problemes
físics, Mercè Arànega ha
estat substituïda per Mercè
Lleixà.

Toni Casares, director
de La plaça del Diamant,
es defensa: «Hem sortit
força indemnes del repte i
la prova és l’èxit de públic,
cosa que vol dir que hem
aconseguit el que teníem
al cap que volíem fer. La
grandiloqüència del mun-
tatge és discutible, perquè

cal tenir en compte que
aquest espectacles és per a
la sala gran del TNC i hi ha
hagut espectadors que és
precisament el que han va-
lorat més», diu Casares,
que afegeix que volien fer
«un espectacle amb una
gran escenografia que es
mogués i creés diferents
espais, sobretot per a la sa-
la gran del TNC, ara bé,
també preveient que l’es-
pectacle giraria i n’hau-
ríem de fer una adapta-
ció». En aquest sentit, el
director barceloní creu que
fent una reducció d’esce-
nografia, renunciant a al-
guns efectes i a la utilitza-
ció de diversos estris «es
perdrà espectacularitat,

però es guanyarà més in-
tensitat en el treball inter-
pretatiu, en intensitat emo-
cional». Casares afirma
que renuncien a un cert
«realisme» i a un «costu-
misme volgut, buscat»,
que és el que li criticaven.
Quan es refereix a això,
Casares hi aplica sarcas-
me: «El costumisme quan
és irlandès o italià ens
agrada molt, ara, quan es
català, no sé per què, no
ens agrada gens.»

La plaça del Diamant
explica la història de la
Natàlia, més coneguda
com la Colometa, que ac-
cepta amb resignació la se-
va vida i el seu matrimoni
durant la Segona Repúbli-

ca Espanyola. Però un cop
acabada la guerra civil, la
Colometa, una heroïna
moderna, avançada a la se-
va època, amb una inusita-
da força interior, topa amb
les convencions socials de
l’època, amb la manera de
fer dels seus conciutadans.
L’obra és una crònica fidel
de la Barcelona de post-
guerra i, molt particular-
ment, del barri de Gràcia.

La plaça del Diamant es
podrà veure també a Tarra-
gona, Viladecans, Tàrre-
ga, Igualada, Reus, Bala-
guer, Roses (29 de febrer),
Sabadell, Palma de Ma-
llorca, Solsona, Sant Cu-
gat del Vallès, Granollers i
Tordera.

L’obra, que s’ha hagut d’adaptar, es
podrà veure avui i demà al Municipal

«La plaça del
Diamant» comença

a Girona la seva
gira per Catalunya

DANI CHICANO / Girona
� La versió teatral de la novel·la de Mercè Rodoreda La
plaça del Diamant, dirigida per Toni Casares i produïda
pel TNC, es podrà veure avui i demà a Girona (21.00 h i
19.00 h), en l’inici d’una intensa gira arreu de Catalunya
que tindrà com a epíleg una estada a Madrid, al teatre Va-
lle-Inclán, del 30 d’abril al 4 de maig.

Sílvia Bel és la Colometa en el muntatge dirigit per Toni Casares. / DAVID RUANO

� La història d’una dona
enamorada en silenci d’un
home que no ho desco-
breix fins que llegeix uns
escrits anònims que són
dins un sobre sense remi-
tent. Aquest és, a grans
trets, l’argument de Carta
d’una desconeguda, una
peça que Stefan Zweig va
escriure l’any 1927 i que
ha posat en escena el Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Reus –es va estrenar el 23
de setembre de l’any pas-
sat– sota la direcció de

Fernando Bernués. El re-
partiment és força potent i
destaquen Emma Vilara-
sau, Àngels Bassas, que
substitueix Marta Marco
–que en va fer l’estrena–,
Carlota Olcina i Ivana Mi-
ño, que comparteixen es-
cenari amb Josep Maria
Domènech i Jordi Puig.
Bernués ha introduït a
l’obra, en versionar-la,
cinc temps narratius dife-
rents, en què la protago-
nista –totes les actrius en-
carnen la mateixa dona– és
una «heroïna romàntica».

El Teatre de Blanes mostra
l’amor impossible de «Carta

d’una desconeguda»
DANI CHICANO / Blanes

Ivana Ariño, Emma Vilarasau i Carlota Olcina –també hi ac-
tua Àngels Bassas– a Carta d’una desconeguda. / J.F.


