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Joan Ollé: "La Colometa potser som tots nosaltres"

Toni Vall

Després d'anys que se sentia a parlar del projecte, per fi s'estrena -el 8 d'agost a Peralada- la
versió teatral de la gran novel·la de Mercè Rodoreda, dirigida per Joan Ollé i interpretada per
Montserrat Carulla, Mercè Pons i Rosa Renom.
Després de passar per diverses mans, anades i vingudes i projectes frustrats, arriba per fi La plaça del
Diamant en versió teatral el proper 8 d'agost al Festival Castell de Peralada. Joan Ollé, el seu director i
coadaptador amb Carles Guillén del clàssic de Mercè Rodoreda, explica que aquest projecte comença
fa vint-i-cinc anys i una setmana. Llavors Josep Maria Benet i Jornet va portar Ollé a casa de Mercè
Rodoreda i poc temps després l'escriptora li va enviar a Ollé una carta on manifestava la seva il·lusió per
veure dalt de l'escenari la seva novel·la. Ollé recorda que fa uns vuit anys, una empresa privada -Focus-
li va oferir fer La plaça del Diamant en format musical: "No ho vaig veure gens clar i el projecte va anar
morint". "M'alegro que hagin passat els anys, hem fet una versió molt més essencial, prescindint de
personatges i del preciosisme detallista de l'autora", afegeix Ollé.

Una novel·la cabdal
Rodoreda va escriure La plaça del Diamant el 1962 i de seguida va esdevenir una de les novel·les
cabdals de la literatura catalana moderna. La Colometa -la protagonista de la novel·la- explica la seva
visió de la vida, les seves il·lusions i frustracions, les relacions amb els homes i una perspectiva
privilegiada de la Guerra Civil Espanyola i les seves conseqüències.

"És un monòleg de 250 pàgines que nosaltres hem resumit en 19", explica Joan Ollé sobre la versió que
n'ha fet amb Carles Guillén. El director concreta els detalls del muntatge que es veurà a Peralada i a
partir del setembre al Teatre Borràs de Barcelona. Sobre l'escenari només hi ha un personatge, la
Colometa, però encarnat en la presència de tres actrius -Montserrat Carulla, Mercè Pons i Rosa Renom-
que donen veu a tres moments de la vida de Colometa: la innocència inicial, l'època d'aprenentatge i
l'edat de l'experiència. Al llarg de l'obra es juga amb dues ficcions paral·leles: la Colometa explicant la
seva vida que a vegades es confon amb la mateixa Mercè Rodoreda parlant de la Colometa.

"La Colometa va néixer entre 1915 i 1920, podria estar viva i passejant per qualsevol plaça", explica
Ollé. I posa especial èmfasi en com acaba la novel·la, amb la paraula "contents", "però jo sempre ho
interpreto com a resignats". Ollé destaca també "la gran delicadesa" de la música que Pascal Comelade
ha compost expressament per al muntatge i l'escàs moviment escènic: "Com deia en Cruyff, volem que
es mogui la pilota, no els jugadors". En aquest sentit, tres actrius -Isabel Bres, Karla Junyent i Maria
Montseny- s'encarreguen de representar al llarg de l'obra imatges del passat de la Colometa, com la
famosa escena davant de l'aparador de joguines: "És com el famós Rosebud de Ciutadà Kane", precisa
Ollé.

Montserrat Carulla explica que té la sensació que La plaça del Diamant explica la seva vida: "La societat
masclista, la dependència de l'home, la dona que no s'atreveix a defensar el seu pensament perquè
segurament no l'entén ni ella". En el mateix sentit s'expressa Rosa Renom: "L'obra explica la història
d'un país, les experiències de tota una generació". I és que, segons Ollé, "no expliquem la vida de la
Colometa sinó moltes vides, qui sap, la Colometa potser som tots nosaltres".
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Una recordada versió per al cinema
El 1981 es va estrenar la recordada versió que Francesc Betriu va dirigir de la novel·la de Rodoreda. Els
protagonistes eren Sílvia Munt (Colometa) i Lluís Homar (Quimet). Curiosament, Joan Ollé va esriure la
lletra d'una cançó per al film.

Rosa Renom, Montserrat Carulla i Mercè Pons, les actrius de La plaça del
Diamant, amb el director Joan Ollé
Robert Ramos
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