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El director Sergi Belbel
ironitzava ahir en la pre-
sentació de l’espectacle
que, possiblement, la pla-
ça del Diamant que han
construït com a escenogra-
fia és més gran que la real.
Casares admet que en la
seva posada en escena «es-
sencialment realista» hi
deixaran passejar la moto
del Quimet i algun camió.
L’obra s’estrenarà el 13 de
novembre i farà tempora-
da fins al 20 de gener.

L’adaptació de La plaça
del diamant és de Josep
Maria Benet i Jornet, un
dramaturg que va treballar
puntualment amb la no-
vel·lista i que està conven-
çut que veuria de bon ull
totes les llicències artísti-
ques que s’han pres per
aquesta posada en escena:
«Entenia que eren dife-
rents llenguatges.» Per a la
magna producció, Casares
ha comptat amb el suport
dels actors que creu que
havien de fer l’espectacle.
Sílvia Bel és la Colometa.
Més que magnificar la se-
va tragèdia, Bel aposta per
una interpretació de molt
recorregut: primer es mira
amb expectació allò que li
succeeix però «quan pren
les regnes de la seva vida,
les pren». La seva insigni-
ficança, davant de la forta
personalitat del Quimet i
de les conseqüències de la
guerra, enmig de la Sala
Gran, converteix «aquella
petita ànima» en una pre-
sència més reduïda. Una
veu, però, que narra des
del mateix monòleg inte-
rior que va construir Ro-
doreda, la seva vida, i per
tant que s’adreça al públic
com a narradora.

Quimet és Marc Martí-
nez. Confessa que estima
el paper perquè és d’una
gran senzillesa i d’extrema
humanitat. L’actor, recor-
dava ahir, mai s’ho hauria
imaginat quan era l’estu-
diant Marcos Martínez
Rodríguez que li havia en-
carregat la novel·la com a
lectura obligatòria que fa-
ria aquest paper. D’altra
banda, està pletòric per-
què, diu, és el treball que li
fa més il·lusió a la seva
mare. Belbel confia que
aquest muntatge de quatre
hores d’intensa acció i
emoció convidi l’especta-
dor a agafar la novel·la i se

la llegeixi o rellegeixi. Fi-
nalment, Carles Martínez
(que interpreta l’adroguer)
es pren entranyablement
ser el segon marit de Colo-
meta. El seu paper, que té
la sensació que l’ha cone-
gut tota la vida, és l’heroi
que, des d’una aparent
opacitat, aconsegueix les
petites victòries que per-
meten respirar la dignitat
d’un poble.

Joan Ollé va fer una ver-
sió de La plaça del dia-

mant el 2004 en clau inti-
mista. La va dur a escena,
amb tres monòlegs entre-
llaçats de tres primeres ac-
trius. Feia 25 anys que Ro-
doreda li havia donat per-
mís per fer-ne una versió i,
fins llavors, mai havia tro-
bat l’oportunitat. Ollé ex-
plicava, per aquelles dates,
que primer s’imaginava
una posada en escena mo-
numental, probablement
influenciat per la versió ci-
nematogràfica del 1982.

Amb els anys, es felicitava
Ollé, va entendre que la
novel·la tenia una lectura
intimista més contundent.
La proposta del TNC és
l’original d’Ollé, doncs:
grans focs d’artifici. No hi
faltaran els nens, ni els co-
loms (que no podran volar
a platea, tranquil·litza Ca-
sares). També hi haurà un
treball audiovisual que re-
forçarà l’escena poètica,
així com la música (serà en
directe, en les escenes

d’envelat). A la primera
escena, la imatge serà del
barri de Gràcia d’abans de
la República. De mica en
mica, l’acció s’anirà con-
centrant al colomar de la
casa del Quimet i la Natà-
lia (Colometa), i posterior-
ment a casa de l’adroguer,
l’Antoni.

Any Rodoreda
El muntatge tindrà menys
funcions d’explotació per-
què, per desajustos de dar-

rera hora, ha calgut endar-
rerir l’estrena una setma-
na. Sergi Belbel esvaeix
qualsevol ombra quan ar-
gumenta que el problema
d’agenda és del mateix
teatre que esperava poder
aixecar l’obra en nou me-
sos, quan habitualment en
triguen dotze. De fet, reco-
neixia Belbel, aquesta
gran producció s’ha pre-
sentat com a substituta a
una altra «traca que prepa-
ràvem per a aquesta tem-
porada i que no ha pogut
ser».

El muntatge significarà
l’inici de l’Any Rodoreda,
que commemorarà el cen-
tenari del naixement de la
novel·lista. La Fundació
Mercè Rodoreda impulsa
les activitats, amb el su-
port de l’Institut d’Estudis
Catalans, l’Institut de les
Lletres Catalanes i l’Insti-
tut Ramon Llull. L’any es
tancarà, previsiblement,
amb l’estrena d’Aloma,
també al TNC, en clau mu-
sical i amb la implicació
de la companyia Dagoll
Dagom.

El «diamant» de la temporada del TNC
Antoni Casares ultima els preparatius del muntatge «La plaça del diamant», la gran aposta del teatre públic aquest curs

� Serà la producció del TNC que
aguantarà més mesos en dansa. Els
actors, que ja tenen moltes ganes
d’estrenar («em passo quatre hores
a dalt d’una muntanya russa, i això
que, a mi, les sínies ja em mare-
gen», diu gràfica Sílvia Bel), tenen
una gira amb trenta actuacions en
divuit municipis, majoritàriament,
totes al Principat. L’excepció és
Palma. L’administrador general,
Alfred Fort, declarava en una en-
trevista aquest estiu que la seva in-
tenció seria enfortir les relacions

� La plaça del diamant, la gran aposta
d’aquesta temporada al Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), tindrà l’espectacu-
laritat que demana Sergi Belbel a la Sala

Foto de família d’actors i l’equip tècnic, ahir al migdia a les escales del TNC. / JUANMA RAMOS
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amb els teatres dels Països Cata-
lans, abans que insistir a fer actua-
cions a Madrid o a l’estranger. Va-
lència, ara per ara, no figura dins
de la gira. Però no està del tot des-
cartada, pel que sembla. El Teatre
Principal de València, que gestio-
na la Generalitat Valenciana, tenia
la temporada tancada quan va re-
bre la proposta però no es descar-
ten altres opcions, dins de la matei-
xa ciutat. Fort assegura que va tenir
un contacte prometedor, en una vi-
sita del mes de setembre. Ara, els

Gran i mantindrà el to personalíssim que
l’autora Mercè Rodoreda va imprimir al
personatge principal: Colometa. El direc-
tor Toni Casares debuta a la Sala Gran i in-
voca a la memòria individual amb aquest

muntatge, on es descobreix una protago-
nista que es veu afectada tràgicament pel
cataclisme històric de la Guerra Civil. Ca-
sares «aspira a arribar al cor de cada es-
pectador que ha sentit a la família, al barri

responsables valencians assistiran
a algunes de les representacions de
La plaça del diamant.

Probablement, es tancarà defini-
tivament alguna coproducció o al-
gun altre tipus d’acord per a la tem-
porada vinent amb la Generalitat
Valenciana. La culminació de la
gira de l’obra de Rodoreda serà al
Teatro Valle-Inclán de Madrid, del
30 d’abril al 4 de maig, només
quinze dies després de la celebra-
ció de la República, recordava ahir
Belbel.

o a la ciutat allò del ‘no saps què és passar
una guerra’». L’obra farà una llarga gira
per divuit municipis del Principat i les Ba-
lears, i s’estarà una setmana a Madrid. Va-
lència, queda com a plaça pendent.

Una gira de tres mesos que acaba a Madrid




