
"La plaça del Diamant"

una conversa amb Francesc Betriu
per Montserrat Castillo

Preguntem a Francesc Betriu: Fer en cine-
ma La plaça del Diamant és un antic pro-
jecte teu, oi?
—Sí, molt, molt antic, del moment que vaig 
llegir la novella, per l'any 64. Jo llavors era 
a Madrid, estudiant a l’Escola del Cinema. 
Però en aquell temps era impossible de 
pensar-hi: no hi havia cap productor dis-
posat a invertir-hi diners, i, d'altra banda, a 
la segona edició de la novel·la es deia que 
Bardem volia portar-la al cinema. Aleshores 
vaig voler fer una pel·lícula d'un relat del 
recull Vint-i-dos contes, també de Mercè 
Rodoreda publicat a la Selecta, però em van 
expulsar de l'Escola abans de poder-ho por-
tar a terme. Hi ha hagut molts directors 
interessats a fer una pel·lícula de La plaça 
del Diamant: Jaime Camino, Pomés, Pilar 
Miró, Angelino Fonts, Basilio Martín Pati-
no, André Delvaux. M’ho vaig replantejar 
quan vaig començar professionalment, però 
després del curt Bolero de amor em van 
proposar de fer un llarg-metratge del ma-
teix tipus, que va ser Corazón solitario, i 
llavors vaig abandonar el meu projecte so-
bre La plaça del Diamant, que hauria estat 
el meu primer llarg. Amb això contesto 
moltes preguntes que em fan respecte a la 
diferència d'aquest film amb el meu estil, 
i que no tindrien motiu si hagués comen-
çat fent La plaça del Diamant. Des d'ales- 
bores fins ara he estat lluitant per fer-la. 
Amb productor o sense, em vaig tancar dos 
anys seguits a Calella amb en Benet Ros-
sell i en vam fer el guió.
—Potser el film no s'hauria fet mai si no 
hagués estat pel concurs convocat per TVE, 
anomenat dels 1.300 milions.
—Possiblement. M’havien volgut comprar 
el guió, però no ho vaig voler perquè sem- 
Pre havia tingut la intuïció que un dia la 
faria. Hi vam guanyar amb la nostra pro-
posta de cinc capítols.
—Quines han estat les condicions de TVE? 
—El pressupost inicial s’acostava als 100 
milions de pessetes i va quedar en 72 mi-
lions, incloent-hi el 15 % de benefici indus-

trial. Mentrestant hl va haver canvis a TVE, 
hi van entrar Martín de Blas i Salvador 
Agustín. Martín de Blas coneixia la novel·la, 
valorava molt l'obra de la Rodoreda i va 
ser molt més fàcil tractar amb ells, però 
el pressupost estava signat amb l'equip 
anterior i no es podia augmentar. Quan 
faltaven dos mesos per començar el ro-
datge va arribar la proposta de TVE de 
reconvertir el projecte en pel·lícula i sèrie, 
i en conseqüència es va augmentar el pres-
supost i també hi va participar la pro-
ductora.

—El projecte primitiu era fer una pellicula. 
Què s'ha fet per a la televisió? Heu inflat 
el guió de cinema o bé, al contrari, el film

Francesc Betriu: «Dos anys seguits 
per fer el guió.» (Foto: Barceló.)

Un fotograma amb la Colometa i en Ouimet.
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és una reducció de la sèrie? O bé són dues 
obres diferents.
—Vam fer un guió nou per a la sèrie, de 
quatre capítols. El que no hem tornat a fer 
és un nou guió per a la pellicula; ens hem 
basat en el material filmat, però la pel·lí-
cula no és un resum de la sèrie. Evident-
ment hem tret seqüències de la sèrie que 
d'alguna manera són laterals a la història, 
d'aquelles que per la seva absència no 
trenquen l’estructura. Solen ser seqüèn-
cies que expliquen més els personatges 
secundaris. En canvi, hem hagut de remun-
tar per al cinema d'altres seqüències, per 
tal de donar-hi un llenguatge més cinema-
togràfic.
—Hi ha seqüències dobles?
—No. Hi ha algun pla que no surt a Ia pel-
licula, però és un problema de tècnica de 
muntatge.
—Però hi ha una qüestió de llenguatge. La 
panoràmica és bona per al cinema, i en 
canvi no resulta gaire a la televisió.
—Hi ha una panoràmica que no ha funcio-
nat a TV: el pla general de la Colometa 
entrant a l'envelat, que és fet amb un gran 
angular: al televisor es veurà molt poc. El 
pitjor ha estat el problema de l'enquadra- 
ment, que pugui valer tant per a un mitjà 
com per a l'altre.
—Estic d'acord que un autor pot fer obres 
molt diverses dins la seva producció, però 
de tota manera m'agradaria que m’expli-
quessis una mica què representa dins la 
teva obra La plaça del Diamant, que trenca 
amb tot /'anterior. El teu cinema havia es-
tat tractat d'-esperpèntic», d'«estètica de 
la lletjor*.
—Ho han dit, però no ho crec gaire. No 
hi ha tanta diferència. A més, hi ha un 
film com Furia española que té vint-i-dos 
talls de censura; llavors no es pot valorar. 
És cert que és la primera vegada que faig 
una pel·lícula que parteix d'una ¡dea que 
no és meva, que és una obra coneguda. Su-
poso que hi ha altres diferències.

—Abans feies un cinema més transgressor 
i ara has fet un film clàssic, i amb formes 
més clàssiques.
—Penso que aquí es dóna massa impor-
tància al director de cinema. L’autoria és 
una cosa molt discutible. El cinema és un 
art, però col·lectiu; hi té influència I’opinió 
del director, però també el fa molta més 
gent. La personalitat del director hi queda 
molt diluïda. Això, d’una banda; de l’altra, 
el cinema és una indústria i no pots pre-
veure què faràs més tard; no és com la 
literatura. El fracàs o l’èxit d’un film et pot 
portar per un camí o per un altre. L’èxit 
de Bolero de amor em va dur a Corazón 
solitario. Entre allò que vols fer i allò que 
fas, en surt una barreja, i els crítics des-
prés van traient etiquetes. Jo no estic d'a-
cord amb les que m’han tocat. La plaça del 
Diamant ha tingut més preparació que cap 
altra, tinc més experiència, és més treba-
llada. També hi ha crítica que diu que els 
nombrosos primers plans que hi he fet són 
perquè també treballo per a la televisió.
—No ho havia vist així. Més aviat ho va-
lorava com una manera d'interioritzar, de 
remarcar el petit gest de costum, l'objecte, 
elements de tanta importància en l'obra 
rodorediana. Els primers plans de la Colo-
meta combinats amb el monòleg proporcio-
nen un acostament a l’obra escrita, gairebé 
literal. En quin grau hi ha col·laborat Mercè 
Rodoreda?
—En cap, i això és molt d'agrair. Li vaig 
proposar de col·laborar en el guió però s'hi 
va refusar; em va dir que el cinema era 
un mitjà que desconeixia. Ens va donar lli-
bertat absoluta. I la pel·lícula li ha agradat 
molt.
—N'heu fet una versió molt literal, molt 
respectuosa. Hi ha hagut un intent de re-
construir l'univers rodoredià?
—Sóc un bon lector i sempre m’han inte-
ressat les versions cinematogràfiques de 
les novel·les. Si jo triava fer aquella novel·la 
era perquè m'agradava, no per fer-la com 
una cosa meva. Amb tot, sempre hi do-
nes una visió personal, subjectiva; he esco-
llit unes coses i n’he arraconades d'altres. 
Però el resultat final sí que crec que és 
molt fidel.
—Has descartat l’aspecte més màgic de la 
novel·la, els somnis, les visions. La teva 
versió és força realista. La visió de la 
Colometa dins l'església, per exemple, hau-
ria estat molt bonica.
—Ha estat una qüestió de pressupost. Jo 
tenia molt interès en aquesta seqüència 
que dius; la teníem prevista, però no va 
poder ser.
—Trobo molt reeixit l'equilibri entre l’acció 
i l'intimisme.
—El gran problema ha estat la veu interior. 
Tothom qui volia fer en cinema la novel·la 
s’hi va haver d’enfrontar. Nosaltres, en lloc 
de situar-nos-hi com davant d’un gran pe-
rill, ho vam fer al revés: en hi van aliar. 
Ens en vam fer amics. No la fem servir 
com la veu narrativa tradicional, que és el 
recurs que utilitzes quan no saps com ex-
plicar alguna cosa. Si en suprimís la veu 
interior, la pel·lícula resultaria tan clara
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Betriu: «Aquí calia buscar l'equilibri entre la gran història i el món interior.» 
(Foto: Barceló.)

com ara. Incorporant-la-hi, oferim un nivell 
d’enteniment de l’obra més alt. L’hem apro-
fitada de la mateixa manera que hem 
aprofitat els colors, la música o el silenci.

—Usant-la així heu donat una versió molt 
correcta d'una obra difícil de fer cinema-
togràficament, d'una obra tan intimista, amb 
una escriptura tan precisa, tan poètica i 
punyent.

—Sí, tothom tenia molta por. Sobretot la 
crítica. Amb aquest film s’ha donat un fe-
nomen molt curiós. Als anteriors, tenia mi-
llors crítiques que resposta del públic; 
ara és a l’inrevés; l'actitud espontània del 
públic és molt favorable. Un crític ha dit 
que el film tenia un ritme lent, però és que 
a vegades es pensen que tot ha d'anar amb 
un ritme de telefilm americà. Aquí calia 
buscar l'equilibri entre la gran història {la 
de Catalunya) i el món interior de la pro-
tagonista; el gest quotidià: gratar les mo-
lles de pa, resseguir l’estrella, les balan-
ces, aturar-se a la botiga de les joguines... 
Lobra és molt rica en aquests detalls, però 
ens hem hagut de limitar a uns pocs.

El que em faria molta il·lusió és que s'esta- 
blís un corrent simpàtic entre la novella 
1 el film: que el lector tingués interès per 
la pel·lícula i que l'espectador volgués lle-
gir la novella.

—Per què has suavitzat el personatge d'en 
Ouimet? Si més no, a la versió cinemato-
gràfica, no hi surten les escenes més sig-
nificatives del seu caràcter.

—Bé, no tinc aquesta impressió; potser sí. 
Ha estat una qüestió de durada; hem tret
escenes de tots els personatges menys de 
la Colometa. A la sèrie, tots els personat-
ges queden més definits.

Els actors han fet una bona interpretació. 
Vas tenir llibertat per escollir-los?

—Vam tenir la sort que, com que al mo-
ment de posar-nos-hi no hi havia el plan-

tejament de fer una pel·lícula, no teníem 
els condicionaments de la indústria; ningú 
no tenia interès a imposar-nos tal o tal 
actor. Vaig poder escollir-los amb llibertat; 
ja veus que no n'hi ha cap que sigui cone-
gut en el terreny del cinema, però tenen 
una gran experiència dramàtica. Estic molt 
content dels actors.
—Com et planteges la direcció d'actors? 
Els deixes en llibertat per a interpretar? 
—M’agrada molt treballar amb els actors. 
Els considero una part fonamental i pre-
fereixo dedicar-los més temps que no als 
altres aspectes. Una vegada hem parlat 
sobre el personatge, els deixo treballar 
força lliurement. En aquest cas teníem l'a- 
vantatge que es tractava d’una obra que 
coneixíem. Hi estic molt al damunt, però 
sense dir res; només intervine si crec que 
se’n van del personatge.
—Al film, es veu un esforç d'ambientació 
social i objectual. Com us ho vau plan-
tejar?
—Vam fer un estudi exhaustiu. És molt 
fàcil d’ambientar una època de la qual en-
cara hi ha testimonis vivents. També mit-
jançant la documentació gràfica, arxius, etc. 
Hem tingut en compte la publicitat de 
l’època, el vestuari, els pentinats...
—El vestuari és molt correcte. Potser el 
maquillatge té una estètica més actualit-
zada i, per tant, menys reeixida.

—No ho sé. Potser sí.

—La col·laboració entre cinema i televisió 
és corrent a Europa. Aquí, tu ets un dels 
primers a treballar en aquestes condicions. 
Et sembla que es continuarà per aquest 
camí?
—És fonamental per al cinema. No cal per 
al cinema més comercial, però és bàsic 
per a certs projectes, els millors, que te-
nen dificultats de finançament.

MONTSERRAT CASTILLO

ESCRITS 
ESPIRITUALS 
DE
CHIARA 
LUBICH

Volum I: L’ATRAC-
TIU DEL TEMPS MO-
DERN
Traducció de
Pere Puig i Mirosa

Primer volum d’una sèrie 
que contindrà les obres de la 
fundadora del moviment 
dels Focolars, estès arreu del 
món. Es tracta d’uns escrits 
àgils i entenedors, que han 
tingut un gran èxit en múlti-
ples idiomes i que fins ara 
mai no havien estat traduïts 
al català.
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