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Tres veus per a Mercè Rodoreda

Juan Carlos Olivares

'La plaça del Diamant', de Mercè Rodoreda. Adaptació: Joan Ollé i Carles Guillén. Direcció: Joan Ollé. Escenografia i
vestuari: Serge Marzolff. Il·luminació: Lionel Spycher. Música: Pascal Comelade. Intèrprets: Montserrat Carulla, Mercè
Pons, Rosa Renom. Fòrum Ciuat, Teatre Borràs, 9 de setembre.

Joan Ollé il·lustra el programa de mà de La plaça del Diamant amb una carta mecanografiada de Mercè
Rodoreda, datada el 14 de juliol de 1979. Una carta que conté un sí clar i agraït a la proposta d'Ollé de
realitzar la versió teatral de la novel·la. La vida novel·lada de la Natàlia -la Colometa del Quimet-
l'acompanya des de fa 25 anys. Un espectre familiar que finalment ha pujat a l'escenari per
materialitzar-se també per al públic.

Aquesta íntima relació d'Ollé amb el personatge s'entreveu en la infinitat de subtils detalls que solquen
un muntatge concebut com un monòleg a tres veus. Tres actrius per a tres edats i experiències vitals de
la protagonista. Una posada en escena que és com la filigrana íntima d'una artesanal tasca femenina.
Muntatge construït sobre detalls: una garlanda de bombetes que amb un lleuger canvi de color passa de
la festa daurada de l'envelat a la memòria de la bandera republicana; una forma repetida en la seva lleu
diferència de mantenir les cames creuades, que és l'experiència acumulada en el cos d'un mateix
costum; un teló de fons dibuixat en ombres d'abandonament i en soledats barceloneses de Hopper;
pluges sense rastre de confeti i plomes; un llum que s'empassa lentament la triple encarnació de la
Natàlia en l'anonimat de tantes dones de biografies paral·leles; i les partitures de petits somnis de
Pascal Comelade, perfectes miniatures musicals per a les petites històries d'una vida entre els quatre
punts cardinals d'un barri.

Un treball preciosista, cuidat amb autèntica cura perquè la seva forma escènica respiri un to i un ritme
determinat per a la respiració del record. Tant mimada és aquesta evocació que la seva sang teatral
flueix amb somorta parsimònia. Una letargia que refreda la vida interpretativa de les tres actrius. Una
tríada d'excel·lents intèrprets (Montserrat Carulla, Mercè Pons i Rosa Renom) que estan més al servei
de la veu de Mercè Rodoreda que del seu fragmentat personatge.

Són tres cossos posseïts per l'esperit de l'escriptora i la seva literatura, mèdiums per evocar la qualitat
d'una novel·la. La quotidiana tragèdia de la Colometa és només el fil conductor d'una ficció, com elles
són un excepcional vehicle físic -per talent i disciplina- per a una delicada experiència fantasmagòrica.
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