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L'últim vol de la Colometa 

• Joan Ollé estrenarà a Peralada la versió teatral de 'La plaça del Diamant', de Mercè Rodoreda

NÚRIA MARTORELL

El juliol del 1979, Mercè Rodoreda li va escriure una carta a Joan Ollé des de Romanyà de la Selva.
"Em faria molta il.lusió veure els personatges de la meva novel.la dalt d'un escenari", li deia. Pocs
dies abans, Josep Maria Benet i Jornet li havia presentat l'escriptora barcelonina a la casa que tenia al
carrer de Balmes i Ollé ho va aprofitar per mostrar el seu interès per adaptar al teatre La plaça del
Diamant. Han passat 25 anys de la trobada. "Si ho hagués fet llavors, el resultat seria una mica
menys essencial; més espectacle que teatre", va reflexionar ahir Ollé en la presentació d'aquesta
primera versió teatral del llibre que el Festival de Peralada estrenarà el 8 d'agost.

Rodoreda no podrà veure complert el seu desig. "Si fos viva, tindria 83 anys", va calcular el director.
Va morir el 13 d'abril del 1983, però el seu personatge més popular, la Colometa, torna a alçar el vol de
la mà de la mateixa persona que va escriure la lletra de la cançó de la pel.lícula de Francesc Betriu.
Ollé, que va mostrar la seva fascinació per la "literatura parlada" de la novel.lista, va definir el seu
muntatge com "un monòleg a tres veus, que es reparteixen la innocència, l'aprenentatge i
l'experiència" de la protagonista.

Mercè Pons, Rosa Renom i Montserrat Carulla s'encarreguen de donar vida "a aquestes tres
colometes que són la mateixa". Carulla, la més veterana, va reconèixer que té la sensació d'explicar la
seva pròpia vida. "Aquesta societat masclista, aquesta dependència absoluta de l'home, aquesta
resignació, aquest sentir i pensar sense atrevir-se a expressar-ho, aquesta guerra que no entens
i aquesta depressió de la qual surts gràcies a una mà amiga...". Les tres estan a escena durant
l'hora i quart que dura la representació. "Però ni ens mirem", va apuntar Carulla entre rialles.
Renom va retratar aquest personatge compartit com "una pàmfila que no reacciona davant la vida
fins que li dóna bufetades, cosa molt semblant al que li passa al nostre país". No obstant, per
Pons "és una dona amb una gran intel.ligència emocional però que no té ningú que l'orienti".
Les tres veus s'interrelacionen contínuament. I des del principi, parlen des del record, assegudes en un
banc. "És una aposta atrevida, de sentiments i de paisatges, que agradarà a la gent que disfruta
amb la paraula --assegura Carulla--, però no als fans de les pel.lícules americanes".

AL MILLOR ESTIL DE CRUYFF
Ollé, que assentia amb el cap, va admetre que el moviment escènic del seu muntatge és molt escàs.
"Com deia Johan Cruyff, espero que sigui la pilota la que es mogui, no els jugadors". Per al
director, la gràcia d'aquesta peça és que "no explica només la vida de la Colometa, sinó moltes
altres vides. Perquè, ¿el teatre està dalt de l'escenari o a cada una de les ments que escolta?".

Resumir les 250 pàgines de La plaça del Diamant en unes 19 no li va resultar gens fàcil. Va reclamar
l'ajuda de Carles Guillén i encara admet correccions per part de les actrius. Al final, queda un text que
exclou "el detallisme preciosista de Rodoreda i les seves realistes descripcions i se centra en
cada una de les boles del rosari de la vida" d'aquesta antiheroïna tan barcelonina. "A vegades
permeto que hi surti la veu de la mateixa escriptora", diu.

El contrapunt musical el posa el sempre inspirat Pascal Comelade, que ha compost per al muntatge
totes i cada una de les peces i que s'ha atrevit a versionar l'Himne de Riego republicà. "Ha construït
una escenografia auditiva capaç d'acabar el que no diuen les paraules", va assegurar Oller. A
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Peralada el mateix Comelade i Gerard Meloux interpretaran les peces en directe. Però al Bor- ràs, al
setembre, la música serà pregravada.
Joan Ollé, flanquejat per Rosa Renom (esquerra),
Montserrat Carulla i Mercè Pons, ahir a Barcelona.
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