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L’actriu
“Sílvia Bel és
la Colometa
del segle XXI”
Toni Casares ho té clar. “Són els
actors que havien de fer aquest
espectacle i, sobretot, la Sílvia
Bel, que és la Colometa del

segle XXI”. I té raó. L’actriu, pot-
ser la més versàtil i important
de la seva generació, es mou
com peix a l’aigua en aquest es-
cenari colossal. Casares és con-
tundent en un dels descansos
d’un assaig. “Està immensa”,
ens xiuxiueja. I torna a tenir
raó. El paper de Natàlia Colo-

meta s’adiu molt més al registre
de Bel que el de Lady Winder-
mere que va representar a fi-
nals de la temporada passada
al TNC. De dona de classe alta,
continguda i altiva, ha passat a
ser una jove de Gràcia que viu i
pateix, que va de l’alegria des-
bordant a la tristor més absolu-

ta. Els espectadors veuran
aquella Sílvia Bel que vam des-
cobrir fa uns anys a l’Espai
Brossa amb La xarxa. Ella, reina
de l’escena, assegura que mai
no oblidarà aquesta obra. “És
com pujar a una muntanya
russa durant quatre hores i no
baixar-ne”.

La Colometa i els seus fills durant
els bombardejos ■ DAVID RUANO

Laplaçamésgran
El TNC estrena avui una espectacular adaptació teatral de ‘La plaça
del Diamant’, amb grans dosis de realisme i d’intensitat poètica

Andreu Gomila
BARCELONA

Toni Casares i Sergi Belbel
s’abracen. Ha acabat el pri-
mer acte de La plaça del Di-
amant i, per primera vega-
da, els ha sortit tot d’un cop.
El director del muntatge
sobre la novel·la de Mercè
Rodoreda que comença avui
la seva singladura al TNC i el
director de l’escenari de les
Glòries estan emocionats.
La posada en escena d’a-
questa primera part és ex-
tremadament complexa: hi
ha espais exteriors i interi-
ors, els edificis de la plaça es
mouen, molts personatges
s’apleguen damunt l’escena,
hi ha música en directe, ani-
mals (coloms) i nens. Més di-
fícil, impossible.

Vam anar divendres pas-
sat a un assaig general de
l’obra i la primera impressió
és de sorpresa. Potser mai
en aquest país no s’havia
adaptat un clàssic català
amb tanta grandiloqüència.
L’escenografia de Jordi
Roig és senzillament espec-
tacular. Només cal anotar
que la plaça del Diamant
que veuran els espectadors
és gairebé tan gran com
l’original del barri de Grà-
cia. Però, a més, en la pri-
mera de les tres parts de la
peça adaptada per Josep
Maria Benet i Jornet, l’acció
es desenvolupa en altres
ambients: la nova llar de la
Natàlia Colometa i el Qui-
met, el Parc Güell, la casa
de la mare del Quimet, etc.
I tot de mida real.

“Al cor de l’espectador”
El primer acte, de fet, és el
més difícil. És, com a la
novel·la, una contínua pre-
sentació dels personatges i
la seva història particular, el
lloc concret on es desenvo-
lupa l’obra, el context histò-
ric. Els escenaris canvien
contínuament, però amb
prou fluïdesa perquè l’espec-
tador no es perdi. Són els

primers moments d’un relat
que es perllongarà durant
quatre hores, amb dos des-
cansos inclosos.

Més enllà del decorat, tan-
mateix, hi ha els actors, que

són els que duen el pes de
l’obra, ja que, com diu Casa-
res, es tracta d’un espectacle
que vol arribar “al cor de l’es-
pectador”. I per això hi ha la
segona part, la de la Guerra
Civil, evidentment la més in-
tensa. La llum del primer
acte esdevé fosca, la netedat
s’embruta i apareixen la tris-
tor i la por, així com els ele-
ments més poètics del mun-
tatge. El Quimet marxa, i
també la Julieta, el Mateu, el
Cintet, i la Colometa es veu
obligada a abandonar tem-
poralment el seu fill Antoni.
Arriben els bombardejos,
l’alegria del principi esdevé
misèria. Dels coloms del ter-
rat, només en queda un.

El segon acte resumeix la
història d’aquest país i ens

mostra aquella obra sobre la
Guerra Civil, La plaça del Di-
amant, que molts encara no
saben que és, amb Incerta
glòria, la gran novel·la sobre
aquell període que ara sem-
bla tan llunyà. “En aquesta
història es parla d’una ma-
nera molt subtil i molt pro-
funda de la importància de la
memòria ide la incidènciade
la vida col·lectiva en la vida
individual”, explica Casares.

Canvis subtils
La complexitat escènica del
principi desemboca, de mica
en mica, en la senzillesa. El
director juga amb les emoci-
ons, amb el relat de Rodore-
da. “Aquest rai, aquest surt
sol”, diu visiblement satisfet
després de la fi de la segona

part. El tercer acte comença
amb la Colometa desespera-
da i es desenvolupa gairebé
exclusivament dins la botiga
casa de l’adroguer, l’Antoni,
l’home que farà renéixer la
nostraprotagonista.Si lapri-
mera part té tocs de gran
musicaldeBroadway,aquest
és volgudament pinterià. La
llar de l’Antoni, el nou con-
text familiar, es despleguen
davant l’espectador. La Na-
tàlia ha envellit, i es nota en
els vestits. Si abans de la
guerra anava de vermell, ara
predomina el gris, potser
imatge d’una època que la
majoria dels que veuran La
plaça del Diamant no hau-
ran viscut. Tota una experi-
ència per a la vista, l’oïda i el
cor, sí, els sentiments. ■

La Colometa (Sílvia Bel) sostenint un colom al colomar de casa seva durant la trista segona part de ‘La plaça del Diamant’ ■ D. RUANO

La plaça del
Diamant que
veuran els
espectadors és
gairebé tan gran
com l’original

Tortell Poltrona ja ha
travessat la ratlla que
separa l’artista del

mite. Com Joan Capri, li bas-
ta entrar en escena i no fer
res per aixecar una ovació
de gala. Si als 80 el Cric era
més que un circ genuí i alter-
natiu perquè abanderava
una de les maneres d’enten-
dre la cultura d’aquest país,
quasi 30 anys després Pol-
trona i el Cric formen part in-
destriable de les vivències
artístiques i emotives de
molts milers de catalans.

L’omnipresència de l’ex-
cèntric Leandre Ribera en
aquest espectacle (drama-
túrgicament arriscada per-
què conviu amb el tàndem
Poltrona-Titat) és un encert
total. Savi en els tempos, Le-
andre realça i contrapunta
les accions dels seus com-
panys i, quan arriba el mo-
ment, es fa amo de la pista
amb l’habitual tendresa d’un
personatge capaç de revisi-
tar amb èxit l’entrada El mi-
rall amb una espectadora tri-
ada a l’atzar. L’entrada del
plor i el riure amb en Tortell
(en línia amb el subtil joc de

contraris que planteja l’es-
pectacle) se situa en una ca-
tegoria artística equiparable
a la de duos tan distants com
Footit et Chocolat o Gougou
et Sosman. La posada en pis-
ta de Manel Trias harmonitza
artistes i tècniques tan diver-
sos com la sensual corda lli-
sa de Carol Correa, la sugge-
rent roda Cyr de Martí Soler
(premonició de la roda ale-
manya que després presen-
tarà Marie-Claude Roulez), la
trapezista de balanç Ruby
Rowat (imprecisa en la fun-
ció que vaig veure), l’atracti-
va construcció dels mans a
mans del duo Daraomai, el
sempre fascinant quadrant
aeri del duo Irrationael o un
Antoine Hulon tan eficaç
amb els malabars de barrets
com integrant-se amb el
saxo al magnífic septet de
músics dirigits per Víctor
Amman. Poltrona fa l’entra-
da La puça i Els ous i tanca
l’espectacle amb el clàssic,
imprescindible reggae No
somos nada. Cal anar-hi.

*
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