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Ollé pren les paraules de
Trapiello, que també cita
Cercas per evidenciar la
sort de Rafael Sánchez
Mazas: «Va guanyar la
guerra però no va arribar
als llibres de literatura.»
Ollé considera justa la vi-
sió de Cercas quan deci-
deix atorgar a «Déu el que
és de Déu i a Cèsar el que
és del Cèsar». En aquest
sentit, reconeix la literatu-
ra falangista de la Guerra
Civil, quan avui la major
part dels llibres de literatu-
ra només reconeixen els
García Lorca, Antonio
Machado i Miguel Her-
nández. De fet, per Ollé, el
rerefons de la novel·la és
trobar l’adjectiu just al
creuament de mirades en-
tre milicià d’escamot
d’afusellament i ideòleg
falangista amagat entre
uns matolls. Tant el direc-
tor com el novel·lista per-
segueixen el perquè
d’aquella acció, un discurs
interessant i oblidat com
les paraules que es deurien
creuar els germans Ma-
nuel i José Machado als
peus de la tomba d’Anto-
nio.

L’espectacle respecta la
novel·la escrupolosament.
A la primera part, Javier
Cercas (Gonzalo Cunill)
prova d’encaixar les peces
desendreçades del relat
que recita, en format de
cor grec: Isabelle Bres,
Karla Junyent, Xavier
Ruano i Manel Sans. A la
segona part, Lluís Marco
narra, en primera persona,
la vida de Rafael Sánchez
Mazas, escriptor i ideòleg
i fundador de la Falange.

Finalment, a la tercera part
es produeix la trobada, at-
zarosa, entre l’escriptor
convertit en investigador i
el suposat militar que sal-
va la vida d’aquell desta-
cat falangista. Miralles
(Carlos Álvarez-Nóvoa),
en una cadira de rodes li
escopirà dues sentències:
«Le esperaba antes» i un
«No» rotund quan, final-
ment, li pregunta si va ser
ell el que va deixar lliure el

falangista. Cercas no es
voldrà creure aquesta últi-
ma declaració.

Ollé recupera els espec-
tacles de paraula i d’anul-
lació de l’acció. Com ja es
percep en anteriors títols
com ara Fedra, La plaça
del diamant, L’illa del tre-
sor i La cantant calba a
L’Espai Lliure. El director
adverteix que aquesta
aposta no és més senzilla
que una posada en escena

dinàmica sinó que respon
a la tesi de Cruyff que corri
la pilota i no els jugadors.

Primer calendari

Soldados de Salamina
s’estrenarà dimecres i es-
tarà en cartell al Romea
fins al 13 de maig. Des-
prés, farà temporada tres
setmanes al Centro Cultu-
ral de Madrid, que copro-
dueix l’espectacle amb Bi-
tò Produccions. Hi ha pen-

dent una gira a Catalunya,
que es concretarà un cop
s’hagi estrenat al Romea.

Ollé ha triat adaptar el
títol perquè, confessa, el
va emocionar. Com també
va plorar en el darrer mo-
nòleg de Primera història
d’Esther al TNC. No
s’atreveix a assegurar, pe-
rò, què sentirà el públic en
veure l’escena despullada
i escoltar amb nitidesa les
paraules sentides.

Reconciliació literària a escena
Joan Ollé dramatitza el llibre de Cercas «Soldados de Salamina» valorant la qualitat cultural del falangista Sánchez Mazas

� Dissabte, 14 d’abril, dia que es va ins-
taurar la Segona República, farà 76 anys,
comencen les prèvies de Soldados de Sa-
lamina, l’espectacle que versiona la no-

� Joan Ollé sap quin és el
risc de portar a escena una
novel·la. El 2004 va estre-
nar La plaça del diamant,
de Rodoreda. Probable-
ment, aquesta és la peça
que més versions ha tin-
gut: es va fer una mítica sè-
rie a la televisió i, 25 anys
més tard que Rodoreda ac-
ceptés que Ollé en fes una
versió teatral, un muntat-
ge. El director entén que
totes les obres tenen tantes
posades en escena vàlides
com persones les ideïn. Ell
mateix confessava que La
plaça del diamant l’hauria
fet espectacular, dècades
enrere.

El director reconeix que
és difícil escapar de la mà-
xima «em va agradar més
la novel·la», «és normal
perquè és el llenguatge
primigeni». Estableix una
diferència entre les dues
lectures: «La novel·la és
privada, pertany a un espai
poètic; mentre que l’es-
pectacle teatral és un exer-
cici públic, que es conver-
teix en polític.» Per als as-
saigs no han trobat ningú
que no hagués llegit el lli-
bre o hagués vist el film de
David Trueba. L’autor,
que ha assistit a un parell
d’assaigs, ha deixat que
Ollé cuinés amb condi-
ments teatrals la seva crea-
ció i n’ha quedat satisfet,
assegura el mateix director
i membre de Focus.
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Foto de família amb els actors i el director (a dalt, a la dreta), ahir al vestíbul del Romea. / EFE / GUIDO MANUILO

vel·la de Javier Cercas. L’obra narra com
un soldat republicà anònim deixa escapar
l’escriptor i ideòleg de la Falange Espa-
nyola Rafael Sánchez Mazas. El director
Joan Ollé, que l’any passat va rebre l’en-

càrrec de la Generalitat d’honorar els 75
anys de la Segona República, aposta per
una posada en escena nua en què la parau-
la evoca les imatges «en blanc i negre del
franquisme», apunta l’actor Lluís Marco.

Ell, precisament, encarna el paper de Sán-
chez Mazas tot homenatjant «el meu avi
republicà i el meu nacional». La peça con-
vida a la reconciliació d’aquelles dues Es-
panyes. A la paraula contra les armes.

Contra la
màxima «em va
agradar més la
novel·la»

� La direcció general de Me-
mòria Democràtica de la Gene-
ralitat convoca el nou premi 14
d’Abril de teatre, que pretén
commemorar la proclamació
de la Segona República. El
guardó, valorat en 12.000 euros
abans d’impostos, es publicarà
anualment, juntament amb els
possibles accèssits. La primera
edició, que es presenta avui ma-
teix al migdia, recollirà origi-
nals fins al 31 de desembre. No
es donarà a conèixer el possible
guanyador fins a l’abril vinent.
Es premiaran els guions que re-
forcin els valors democràtics,

pensats per a un públic ampli i
heterogeni i amb un cert risc es-
tètic. La Generalitat promourà
que l’obra guanyadora es dugui
a escena.

El degoteig d’obres que te-
nen relació amb la Guerra Civil
és constant. Probablement, una
de les més arriscades va ser Ho-
menatge a Catalunya / Homage
to Catalonia, que el Romea va
coproduir amb teatres d’Angla-
terra i França i en què van ver-
sionar l’històric llibre de
George Orwell. L’obra es va re-
presentar en català i anglès a
partir d’una dramatúrgia total

(en què la paraula compartia
protagonisme amb l’acció i la
imatge) de Pablo Ley i Josep
Galindo. La proposta exposava
la pugna pel poder entre anar-
quistes i comunistes, fet que va
facilitar la victòria de les forces
revoltades capitanejades per
Franco.

Lorca eran todos, de Pepe
Rubianes, que es va estrenar el
gener del 2006, és un teatre do-
cumental en què es dóna llum a
la fosca mort del poeta Federico
García Lorca. El nou especta-
cle, que posteriorment provo-
caria un daltabaix polític, ho-

menatja Luis Rosales, l’amic
falangista que el va amagar, i és
un clam a la recuperació de la
memòria. També Rubianes,
com Cercas-Ollé, salva un fa-
langista per la seva actitud, i
n’obvia la ideologia.

Ben diferent és el muntatge
13 rosas, estrenat a l’octubre al
Tantarantana. El muntatge, es-
crit per Júlia Bel i sota la direc-
ció d’Eva Hibèrnia, refà el dra-
ma de les menors d’edat que
van ser afusellades l’estiu del
39 al mur del cementiri de Ma-
drid, gairebé sense la sentència
d’un judici sense història, i que

van caure sobre la sang dels
seus companys. La peça, amb
un fort component poètic, refà
la memòria d’un cas que ara
torna a evidenciar-se amb ho-
menatges anuals i una pel·lícula
d’Emilio Martínez-Lázaro.

També el rerefons franquista
s’intueix en dos muntatges de
Xavier Albertí. El 2004, Gerar-
do Diego va llegir fragments
d’El pianista de Manuel Váz-
quez Montalbán i, ara fa unes
setmanes, es va presentar una
peça còmica i cabaretera a par-
tir de la Crónica sentimental de
España del mateix Montalbán.

La Generalitat instaura un premi que evoca la República


