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issabte al vespre, en arribar al Teatre Mu-
nicipal, hi havia una cua llarguíssima, una
enorme expectació assumia el fred i l’es-

pera. I és que el Teatre Nacional havia mig instal·lat
La plaça del Diamant. Potser molts no n’han llegit
més de deu pàgines, però el cert és que la història de
la Colometa forma part de l’imaginari col·lectiu ca-
talà i la gent se la sent com una part molt seva. De
quina altra manera es podria entendre, doncs, el pi-
cament furiós de mans i la passió desaforada que va
ocasionar la baixada final?

Mercè Rodoreda escriu aquesta història única a
Ginebra el 1960, quan vivia la duresa de l’exili i re-
memorava un passat encara prou viu. La seva sensi-
bilitat evoca una prosa exquisida, capaç de concre-
tar una llum molt precisa, poètica i de crear un món
personal on els elements psicològics, simbòlics i
històrics en formen la part més íntima. La seva te-
màtica és essencialment femenina, protagonitzada
per una noia (Natàlia), que viu centrada en la candi-
desa d’unes relacions amoroses que amb docilitat
deriven cap a un món la duresa del qual comporta
sempre una mena d’exasperació.

Se’m fa estrany que d’un text com aquest se’n
pugui fer una dramatúrgia tan avorrida i sensiblera,
més semblant a un serial d’esbufec a mitja tarda que
no una peça per a escena. Així doncs, se’ns presen-
ta el cartró d’una plaça de barri ben pintoresca, d’un
realisme farcit on es recrea l’ambient dels anys
trenta amb música, festeig i alegria. És el primer
dels tres actes: llarg, repetitiu, tediós... En el segon,
el to i la il·luminació s’enfosqueixen, són els anys
de la guerra i la gent la pateix: bombes i misèria,
morts i gana, tot és més sobri, el tedi també. En el
darrer, la guerra ha acabat en derrota, arriben temps
de misèria moral, però una llum dóna un color més
viu a l’engranatge de l’existència, tot esdevé una
mena de sainet de serial que fa por. En general és un
cúmul d’escenes, més aviat domèstiques, deslliga-
des, sense un punt de veracitat que proporcioni un
mínim d’emoció. Excessives pauses, massa silen-
cis, sensibleria a dojo, projeccions al·legòriques de
colomins ales amunt...

A Sílvia Bel li manca una certa dolcesa ingènua,
la subtilesa enigmàtica d’un personatge que viu in-
teriorment; Quimet és un somiatruites incapaç de
mesurar les conseqüències dels seus actes o parau-
les, ingenu i d’una realitat ben poc assentada, però
mai una mena de fatxenda tibat –algú hauria d’ex-
plicar a aquest noi que el català es compon també de
vocals neutres–. Fantàstica Anna Sahun, que dóna
l’únic instant d’emoció en tota l’obra. Carles Mar-
tínez, excel·lent, va emmenar el nostre estoïcisme. I
així ens vam quedar: com un llumí quan, després
d’haver-lo encès, el bufen. 
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Martínez, Marc Martínez, Ernest Villegas i Mercè

Lleixà.

Lloc i dia: Teatre Municipal de Girona, 2 de febrer
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La Colometa i els seus dos fills. / DAVID RUANO

� La Casa de la Música
Popular / La Mirona de
Salt serà provisionalment
escenari de la programació
de concerts de l’associació
musical Soroll de Vidre-
res, que amb el tancament
del casino de la localitat,
per les queixes dels veïns,
es va quedar sense sala on
organitzar les seves actua-
cions. Mentre Soroll espe-

ra que es faci realitat la
promesa de l’Ajuntament
de Vidreres de construir
una sala adequada per a
aquest tipus d’activitats
musicals, l’associació ha
arribat a un acord amb els
responsables de La Miro-
na, on ja hi ha previstos
dos concerts organitzats
per Soroll: el 13 de març,
hi actuarà la banda norue-
ga de rock Bloodlights,

hereva dels memorables
Gluecifer; i el 22 de maig
tindrà lloc a La Mirona un
concert del grup canadenc
de punk-rock The Black
Halos, amb els barcelo-
nins Travis Bickle –el nom
del personatge principal
de Taxi Driver– com a te-
loners.

Els responsable de l’as-
sociació Soroll informen
sobre les seves activitats a

www.myspace.com/soroll.

Segona millor sala
Els lectors de la revista
Enderrock han triat La Mi-
rona com la segona millor
sala de concerts del 2007,
a molt poca distància de la
primera, l’Apolo de Bar-
celona. En quarta posició,
i just després de Razzma-
tazz, hi ha la històrica Ma-
riscal, de l’Estartit.

La Mirona, escenari dels concerts
de Soroll mentre no tingui sala
X. CASTILLÓN / Salt


