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Amb La plaça del Diamant i mitjançant el personatge d’una
Colometa forta i contemporània, el director Toni Casares fa “un

reconeixement de la història recent del nostre país”. Un text sobre les

possibilitats d’entendre la vida, que inaugura l’Any Rodoreda des del

Teatre Nacional. La peça farà gira per Catalunya i acabarà a Madrid el

mes de maig de 2008, a la seu del Centre Dramàtic Nacional, amb

representació en català i subtítols en castellà. (Text: Adriana Clivillé)

Un espectacle sobre
la guerra

E n un moment en què en
l’entorn polític la llei de la memòria històrica
és paper mullat per a alguns i necessitat per a
d’altres, la definició del director Toni Casares
del seu muntatge La plaça del Diamant com a
“ritual de reconeixement col·lectiu” és una de-

claració de principis. La novel·la de Mercè Ro-
doreda puja a escena al Teatre Nacional de
Catalunya fins el 20 de gener, amb adaptació
de Josep M. Benet i Jornet i amb Sílvia Bel com
la Colometa protagonista. Es tracta d’una pro-
ducció de grans dimensions, amb 27 personat-

ges a escena que fan una crònica fidel de la
Barcelona de postguerra a través d’un dels tex-
tos de més impacte de la literatura catalana. (La
plaça del Diamant ha estat traduïda a 28 idio-
mes, entre els quals es troben l’espanyol, l’an-
glès, el francès i l’italià. La primera edició en//
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català és de 1962). L’espai interior que repro-
dueix la novel·la –el personal de la Colometa–
es barreja amb la crònica col·lectiva d’una vi-
vència dolorosa, la crònica del patiment de la
guerra i la postguerra des del bàndol republicà.
Un ressò que es perpetua.

Per a Toni Casares muntar aquest text “té
una càrrega emotiva íntima molt personal”:
d’una banda, perquè “m’afecta molt que sigui
una de les últimes vegades que entre el públic
hi hagi gent que sap de font directa de què va
la guerra” i, de l’altra, perquè “m’obsessiona la
memòria històrica, conèixer d’on venim per
construir el futur”. I apunta que un dels dra-
mes de la dona que va dibuixar Mercè Rodore-
da és fins a quin punt el conflicte col·lectiu
condiciona la seva vida.

La plaça del Diamant és un espectacle sobre
la guerra. L’exterior i col·lectiva, i la interior
que narra una dona en forma de monòleg. Mit-
jançant aquest discurs interior, la Colometa re-
troba i assimila una vida que no té massa esma
d’assumir, segons valora el director de l’espec-
tacle teatral. “He sentit parlar de la guerra
moltes vegades, he notat la pressió de 40 anys
de dictadura i sóc particularment sensible a
aquest tema”. Els coloms que la Colometa té al
terrat de casa són un auguri de la lluita i el do-
lor, del mal i la mort.

UNA SUPERVIVENT NATA. La dona que
fa de fil conductor és forta, “potser una mica
més forta del que s’acostuma a pensar”, afirma
Casares. És “una dona avançada al seu temps
en la manera de viure i això la fa un personatge
modern”. El director esbossa una Colometa que
viu des de la sensibilitat de dona, que passa per
una història d’amor sexual, una de complicitat
i una altra de racional. Un personatge que ell
defineix com “una resistent, l’heroïna involun-
tària, no èpica”.

Per a Sílvia Bel, l’actriu que li dóna cara i cos,
la Colometa té “una capacitat de resistir bestial i
és una supervivent nata”. El plantejament que fa
del personatge es basa en “una gran personalitat
més que no pas en un gran caràcter”. L’actriu ex-
plica que la Colometa fa el que està a les seves
mans dins les seves possibilitats en una situació
límit: “la gent propera, els grans herois se li mo-
ren pel camí, els que tenen ideals i van a la guer-
ra”. Ella es queda resistint “en una guerra terri-
ble que no és la del front, i pren decisions”. Sílvia
Bel recorda una frase del personatge de Mateu:
“He d’anar a la guerra i morir, perquè si perdem
els altres ens esborraran del mapa”.

L’extraordinària força dramàtica de la jove ac-
triu és una de les claus per al director de La pla-
ça del Diamant, que assegura que en algun mo-
ment la seva interpretació “posa la pell de galli-
na”. Casares valora que el treball de Sílvia Bel
“és molt subtil i, especialment a la segona part,
molt emocionant”. Considera que el personatge

ha nascut en una època que no és la seva, i per
això està perdut: “la Sílvia està construint una
Colometa molt contemporània”. Li donen la rè-
plica Marc Martínez com a Quimet (el primer
marit, la passió sexual), Ernest Villegas com a
Mateu (el còmplice, el company que li dóna com-
prensió) i Carles Martínez com a l’Adroguer (el
segon marit, l’amor racional). Mercè Arànega,
Imma Colomer, Anna Sahun, David Bagès i
Míriam Alamany consten també al repartiment.

L’experiència de Sílvia Bel en teatre pot sem-
blar breu si es pensa en un rol protagonista, que
s’està quatre hores en un escenari que és justa-
ment la sala gran del Teatre Nacional de
Catalunya. Just la passada temporada del TNC,
va protagonitzar al mateix espai El ventall de Lady
Windermere, d’Oscar Wilde, dirigida per Josep
M. Mestres. “Una sala com la Gran s’ha d’haver
trepitjat”, reconeix, “m’ha anat molt bé haver fet
l’obra de Wilde, però també havia intervingut a
Nausica [de Joan Maragall, dirigida per Hermann
Bonnin] al Teatre Grec de Barcelona, un espai
vertiginós”. De tota manera, és amb l’obra tea-
tral La xarxa, de Joan Brossa, dirigida per Josep
M. Mestres i estrenada a la sala alternativa Espai
Brossa, on Sílvia Bel viu un moment determi-
nant: “vaig viure un canvi a la meva carrera; el
salt el vaig fer en un lloc tan petit com l’Espai
Brossa”. A partir d’aquell moment he tingut
l’oportunitat de treballar en altres projectes molt
interessants, entre els quals La plaça.

CAP A LA RESIGNACIÓ. Enmig de la tra-
gèdia de la guerra i la postguerra, la Colometa
viu una història d’amor en diverses fases i amb
una clara evolució cap al desapassionament i la
lucidesa. El primer que viu és l’amor passional
que la portarà al desengany i la pèrdua, el del
Quimet. Després experimentarà la complicitat
i l’amor pur, menys interessat i més noble, el
del Mateu. L’experiència vital de la Colometa
acabarà amb l’amor que li salva la vida, l’amor
racional de l’Adroguer. “Rodoreda diu al prò-
leg de la novel·la que La plaça del Diamant és
una història d’amor sense sentimentalismes”,
explica Toni Casares, “i ho veig així, una histò-
ria d’amors”.

A escena, aquesta experiència vital comença
amb la proclamació de la República amb un to
costumista; que a continuació apunta el drama-
tisme de la guerra amb la buidor de l’escenari, i
acaba explicant la postguerra amb un to distès i
gairebé sòrdid de comèdia.

L’adaptació de Josep Maria Benet i Jornet
busca transportar la veu interior del personatge
protagonista des del text de la novel·la fins a
convertir-la en una mirada a l’escenari. Aques-
ta és la diferència entre dos llenguatges, el nar-
ratiu i l’escènic. Ens faltarà el suggeriment de
Mercè Rodoreda, escriu Benet i Jornet, ”el seu
matís, el seu comentari, allò que de debò real-
ment necessitaríem”.

L’OPINIÓ DE RODOREDA. Malgrat ha-
ver treballat abans en una casa com el Nacio-
nal i tenir el suport i la confiança professional
del seu director (Sergi Belbel), tant Sílvia Bel
com Toni Casares entomen un encàrrec de
considerables dimensions. I no només teatrals,
perquè l’espectacle constitueix la inauguració
no oficial de l’Any Rodoreda, ja que durant el
2008 es commemora el centenari del naixe-
ment de l’escriptora.

El plantejament que es fa Sílvia Bel pro-
cura tocar el màxim de peus a terra. “Intento
prescindir de la sensació de responsabilitat,
el meu compromís és amb el meu personatge
i amb la meva feina dalt l’escenari. Altres co-
ses són alienes a la meva feina, no puc fer-hi
res”. I admet que li “agradaria moltíssim que
Mercè Rodoreda pogués veure l’obra i que em
donés la seva opinió sobre el personatge de la
Colometa. He fet una aposta pel personatge i
m’encantaria saber què en pensa”. I, tornant a
la responsabilitat, conclou que “vull fer el meu
personatge i gaudir-ne, i aquest m’ho permet.
És un gust interpretar una dona així”. En
qualsevol cas, el centenari del naixement de
l’autora no li suposa un pes difícil de carre-
gar: “Si no fos l’Any Rodoreda, faria la
Colometa amb el mateix rigor i la mateixa
il·lusió. No en vull ser conscient, no vull que
m’influenciï. La meva responsabilitat hi és des
del moment en què accepto defensar el per-
sonatge a l’escenari”.

Toni Casares admet sentir una “enorme res-
ponsabilitat” i motivació en dirigir el muntat-
ge. La seva trajectòria ha estat essencialment
lligada a l’Aula de Teatre de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i a la Sala Beckett (mem-
bre de la xarxa de sales alternatives de
Barcelona), si bé ha estrenat sis peces a les sa-
les Petita i Tallers del Nacional. La seva rela-
ció amb Sergi Belbel comença amb el teatre
universitari, i es consolida gràcies als interes-
sos comuns en la dramatúrgia contemporà-
nia. Un altre punt de connexió és la relació
com a dramaturg de l’actual director del TNC
amb el fundador de la Sala Beckett, José
Sanchis Sinisterra. A més, Toni Casares  és
membre del Consell d’Assessorament Artís-
tic del Nacional des de la temporada 2005-
2006, un any abans que Belbel n’assumís la
direcció artística.

Sempre que sigui possible, a Toni Casares
li interessa treballar prop de l’autor, que assis-
teixi als assajos, que n’opini, que doni el mà-
xim d’acotacions possibles a la seva feina de
traslladar un text del paper a la tarima. Amb
La plaça del Diamant no ha pogut ser, però té
el luxe de treballar amb un autor proper a
Rodoreda, Benet i Jornet. “És l’home de tea-
tre més lúcid i amb més ofici a l’hora de pas-
sar una novel·la al teatre, a part del coneixe-
ment, afecte i estima que té per Rodoreda”.


