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El director Joan Ollé torna
a beure de la literatura de
Mercè Rodoreda. Si a la se-
va celebrada versió de La
plaça del Diamant va evi-
tar tota representació de
les escenes, prioritzant el
monòleg que va escriure
Rodoreda a partir del per-
sonatge de la Colometa,
ara amplia el camp en l’a-
daptació de La mort i la
primavera. L’obra s’estre-
na aquest dissabte a la tar-
da al teatre El Canal de
Salt (s’ha anul·lat la funció

de divendres per la vaga
convocada) i posterior-
ment farà temporada a la
Sala Petita del TNC (del 24
d’octubre al 10 de novem-
bre). Ollé inclou algunes
escenes representades i
deixa entreveure la matei-
xa Rodoreda passejant en-
tre els seus fantasmes.

El respecte per la pa-
raula escrita per Rodore-
da és absolut. L’obra es
tanca amb la versió que va
proposar Núria Folch el
1996, que està integrada a
les Obres Completes, amb
l’impuls de l’editor Joan
Sales. Per Ollé, tot i la coin-

cidència en l’inici d’escrip-
tura La plaça... i La mort i
la primavera les dues
obres es regeixen per uns
estils d’escriptura molt di-
ferent: si el primer és re-
alista costumista; en el se-
gon Rodoreda s’enfonsa
en les ombres del terror. Si
la Colometa és un perso-
natge vulnerable que viu i
pateix la Guerra Civil i la
Transició, a La mort i la
primavera es planteja una
societat que no permet el
plaer i que sacrifica joves
com una forma de supervi-
vència. Ollé evita cons-
truir escenes de terror, pe-

rò aboca el públic a un veri-
table malson, una distòpia
espantosa. Aquesta pro-
ducció té un repartiment
en què comparteixen es-

cena actors  de llarg recor-
regut (Joan Anguera, Pe-
po Blasco i Rosa Renom)
amb debutants (Sara Mo-
rera, Francesc Colomer i
Roger Vilà). Ollé ha optat
per plantejar un especta-
cle del monòleg (que par-
teix de la novel·la escrita
en primera persona) amb
escenes representades.

La mort i la primavera
es considera el testament
literari de Rodoreda. Ella
mateixa reconeixia sen-
tir-s’hi molt propera en es-
criure’l en primera perso-
na i “procurant dir les co-
ses de la manera més pura

i més inesperada”, comen-
tava l’autora a l’editor
Joan Sales per carta el
1961. Rodoreda també va
escriure teatre, però sense
gaire sort. Potser per això
han estat comptades les
ocasions que s’ha posat a
escena. Recentment va
ser Sergi Belbel, amb La
senyora Florentina i el
seu amor Homer (Sala
Gran, TNC, 2017), qui, en
clau d’una comèdia amo-
rosa, retratava la solitud
de la protagonista. De fet,
el personatge tenia moltes
similituds amb el que ha-
via escrit Lorca el 1935,

Rodoreda i fantasmes
Jordi Bordes
BARCELONA

Joan Ollé repeteix a ‘La mort i la primavera’ l’aventura de fer una adaptació d’una
novel·la per traslladar-la a l’escenari. L’obra s’estrena dissabte al Temporada Alta

Una imatge promocional de ‘La
mort i la primavera’, que s’estrena a

El Canal, dissabte ■ NOEMÍ ELIAS

Ollé s’inspira en
el vessant de
novel·lista de
l’autora, sense
entrar en la seva
faceta dramàtica

Temporada Alta 2019
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A propòsit de la
violència al món

L’APUNT el gregarisme i la creença per suplir part de les seves
vides vàcues. La hipertròfia individualista s’ha incre-
mentat amb l’aparició d’una tecnologia que Morin no
preveia. Veure els joves revolucionaris als nostres car-
rers atacant la policia mentre busquen coordenades
pel mòbil m’ha resultat més xocant que el seu odi in-
cendiari o les seves raons primàries. ■David Castillo

Poc després dels atemptats del 2001, Edgar Morin va
fer una conferència a l’Institut del Món Àrab de París,
A propòsit de la violència del món. Cada cop que aga-
fo l’opuscle el trobo més actual per la lectura que fa
del colonialisme, l’esclavitud i la transmutació de fenò-
mens com l’integrisme, el fonamentalisme i el nacio-
nalisme. De veres que hi ha molta gent que necessita

Doña Rosita la soltera.
Anteriorment, el 1959,
Rodoreda havia escrit un
drama íntim Un dia, que,
després d’una estrena poc
afortunada, va servir per
escriure la novel·la Mirall
trencat. El 1993, Calixto
Bieito en va fer una versió
que integrava passatges
de la novel·la al text origi-
nal. També Ricard Salvat
faria una proposta que in-
tegrava peces de la novel-
la al Teatre Borràs el 2008.
Joan Ollé admet que Mer-
cè Rodoreda és reconegu-
da internacionalment
com a novel·lista i pels
seus contes. I és, des d’a-
quest material, que ell pro-
picia les adaptacions.

Premi Quim Masó 2019
Pau Carrió ha guanyat el
premi Quim Masó 2019
amb el projecte Testimoni
de guerra, d’entre 22 pro-
postes presentades. El
premi implica una dotació
de 40.000 euros per a l’es-
trena al festival de l’edició
2020 i una temporada al
TNC. L’obra proposa un
poema dramàtic compost
per dos monòlegs: Vas
ajudar la nena? i Des de
l’ull de l’huracà, escrits i
dirigits per Pau Carrió. El
primer està construït al
voltant de la figura del re-
porter gràfic Kevin Car-
ter, fotògraf sud-africà
que es va suïcidar quatre
mesos després de rebre el
Pulitzer (interpretat per
Albert Prat) i el segon, de
la corresponsal de guerra
Marie Colvin, assassinada
pel règim sirià (interpre-
tada per Laura Aubert).
Carrió adverteix que la
presentació dels dos mo-
nòlegs tant podrà ser jun-
ta o en dies alterns i es
completarà amb un debat,
amb professionals de la in-
formació i pensadors.

El 15 de novembre vi-
nent s’estrena a El Canal
Europa Bull. El projecte
guanyador del Quim Masó
2018, escrit i dirigit per
Jordi Oriol i produït per In-
diGest, reflexiona sobre el
sentiment europeista en
relació amb les polítiques
de la Unió Europea actual.
El Quim Masó ha premiat
altres creadors, com ara
l’Atrium, La Calòrica, La
Virgueria o La Conquesta
del Pol Sud. ■

Un cop acabat dimarts el
sopar dels premis Planeta,
Javier Cercas va tenir una
trobada amb la premsa.
Era el tret de sortida d’un
llarg periple que el portarà
a respondre els mesos vi-
nents milers de preguntes
sobre Terra Alta, la novel-
la amb la qual acabava de
guanyar el premi. Però era
la primera vegada que ho
feia sense cap periodista
havent llegit l’obra i amb
només la documentació
de les dues ratlles del full
de premsa: “Melchor Ma-
rín, exdelinqüent convic-
te, actual mosso d’esqua-
dra a Gandesa i heroi dels
atemptats gihadistes de
Cambrils de 2017, s’en-
fronta a la resolució d’un
triple assassinat pel qual
haurà de pagar un preu
molt alt”. Amb aquesta
premissa, que va definir
“com gairebé un spoiler”,
tot feia pensar en una no-
vel·la que, a més de policía-
ca, era una obra situada en
un context de contempo-
raneïtat”.

“Si el que se’m vol pre-
guntar és si es tracta d’una
novel·la sobre el procés, he
de respondre que no, que
no ho és, però sinó s’ha-
gués produït el procés no
l’hagués escrit. L’obra surt
del meu estat, de les me-
ves angoixes”, va explicar.

En la configuració del
relat també hi té molt a
veure la seva experiència
d’aquests darrers anys a
Catalunya, “en particular
del 2017 fins ara, uns anys
en els quals mentre escri-
via la novel·la han passat
unes coses que jo mai ha-
via viscut, i que crec que
ningú havia viscut”. Se-
gons Cercas, es tracta
“d’experiències molt in-
tenses, molt especials,
molt dures. Mai no havia
respirat l’atmosfera que
he respirat i tot això, d’al-

guna manera, està ficat en
la novel·la”. L’acció princi-
pal transcorre el 2021 i
“els moments del procés
són anecdòtics en la tra-
ma”, va explicar. Cercas
pren el títol de l’obra de la
comarca de Terra Alta,
“un lloc on, com diu un
dels meus personatges, no
hi passa mai res”. Clar que
sempre hi ha una primera

vegada i, en aquest cas, la
contrada tarragonina es
trasbalsa quan es pro-
dueix un triple assassinat:
un matrimoni de poten-
tats que regenta l’empresa
més important de la zona
apareix mort al costat del
cadàver de la seva criada
romanesa.

L’escriptor es mostrava
reticent a explicar gaire
més de la trama novel·la,
perquè “ha de ser el lector
el que la completi amb la
seva lectura, el llibre és
com una partitura que pot
interpretar-se de dife-
rents maneres”. El lector
hi trobarà “una Catalunya
normal, no tan diferent de
l’actual, perquè aquesta
novel·la no parla en el fons
de qüestions socials, sinó
de temes més profunds: el
valor de la llei, per a què
serveix la llei, la possibili-
tat de la justícia, la legiti-
mitat de la venjança, la re-
cerca d’una pàtria, és a dir,
d’un lloc on viure, que si-

gui teu, al qual pertanys,
en el qual et sentis lliure”.

Cercas, en aquesta no-
vel·la, ha mirat de reinven-
tar-se. “M’agrada que hi
hagi alguna cosa que no-
vel·la rere novel·la perduri
en la teva obra, però no
m’agraden els escriptors
que troben una fórmula i
no la paren de repetir. És
en aquest sentit que volia

indagar en alguna cosa no-
va, fer alguna cosa que mai
hagués fet fins ara”. De fet,
va reconèixer que presen-
tar-se al premi era una me-
na d’estratègia per deixar
enrere una manera de fer,
“però tot i que faig esfor-
ços, alguna cosa queda,
perquè molts de membres
del jurat m’han identificat
malgrat presentar-me
amb pseudònim”. Cercas
està convençut que els lec-
tors que el coneixen se sor-
prendran, “però a poc a
poc aniran reconeixen la
meva veu, els meus llibres
anteriors”.

Pel que fa a l’opció del
gènere thriller, Cercas va
explicar: “Recórrer al thri-
ller no és nou, perquè gai-
rebé totes les seves novel-
les van ser concebudes so-
ta aquesta estructura: “Hi
ha sempre una recerca de
la veritat, aquell algú a ve-
gades es diu Javier Cercas,
un periodista, i en aquest
cas és un policia.” ■

Jaume Vidal
BARCELONA

A causa del procés

Javier Cercas es reinventa a ‘Terra Alta’ amb un relat policíac però que
tracta “de la llei , de la justícia i de la recerca d’una pàtria on viure”

Javier Cercas, dimarts passat al lliurament del premi Planeta ■ JOSEP LOSADA

“No és una
novel·la del
procés, però si
no hagués
passat no
l’hagués escrita”

“És un canvi, el
lector se
sorprendrà, però
a poc a poc
trobarà la meva
veu de sempre”
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