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OLLÉ RETORNA A ‘LA PLAÇA DEL DIAMANT’ I TRANSFORMA LOLITA SEVILLA EN LA PROTAGONISTA

DE L’ADMIRABLE NOVEL·LA DE MERCÈ RODOREDA CONVERTIDA EN UN SOBRI MONÒLEG

Quan s’acaba la festa major, fins i
tot els vius semblen estar morts

A la Colometa l’hem vist al
cinema, passejant pel seu barri
de Gràcia amb el rostre de Síl-
viaMunt, i travessant aques-
ta mateixa plaça del Diamant
on ara una escultura ens re-
corda el crit esfereïdor amb
el qual el personatge fa sortir
cap enfora d’una vegada tot el
dolor acumulat al llarg d’anys
de resignat silenci. I l’hem vist
encarnada en Sílvia Bel, fica-
da en una superproducció del
TNC en què aquesta veu inte-
rior queMercè Rodoreda va
utilitzar per escriure la seva
obramés universalment cè-
lebre (des de la seva publica-
ció el 1962, la novel·la ha estat
traduïda a 27 idiomes) rebia
un tractament del tot èpic. I a

punt vam estar de veure-la al
Romea parlant en anglès amb
el rostre de Jessica Lange, que,
de fet, va arribar a fer una lec-
tura dramatitzada de l’obra a
Nova York, dirigida ja llavors
per Joan Ollé. Una lectura que
partia de lamateixa versió que
Ollé havia fet servir per oferir
unmuntatge en què la veu de
la Colometa sortia de tres goles
diferents: com passava en l’es-
tupenda obra d’Edward Albee
Tres dones altes, Ollé va op-
tar llavors per atorgar a cada
edat del personatge el rostre
d’una actriu diferent (Mercè
Pons, Rosa Renom iMontser-
rat Carulla). Això sí: ja llavors,
l’únic escenari de l’espectacle
era aquest mateix banc solita-
ri en què ara seu Lolita Sevilla
al llarg del que potser cal con-

siderar com elmés gran rep-
te interpretatiu que l’actriu (i,
com sabeumolt bé, també can-
tant) ha assumit en els seus 39
anys de carrera artística.
Sense voler fer capmena de

filtració, cal recordar que el
text deRodoreda acaba amb la
paraula contents. I aquesta cir-
cumstància no deixa de resul-
tar un punt sorprenent, atesa
l’enorme tristesa que desprèn
la història de laNatàlia, la noia
que perd el seu nomper con-
vertir-se en la Colometa el dia
que coneix el Quimet en un
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envelat de les festes deGràcia.
I que des de llavors, no deixa
d’acumular pèrdues imés pèr-
dues,mentre passa dels dies
il·lusionats de l’esclat de la Re-
pública als dies plens d’horror
de la guerra i als dies d’aquella
postguerra en què, segons les
seves pròpies paraules “eren
morts els que havienmort, i els
que havien quedat vius també
era com si fossinmorts”. Deia
Rodoreda que l’última paraula
de la seva novel·la no era gra-
tuïta ni responia a l’atzar, sinó
que volia donar a entendre que,
encara que hi hagi tanta tris-
tesa almón, sempre pot ser sal-
vat amb un xic d’alegria. Però
Ollé –que ja va començar a do-
nar voltes a la idea de transfor-
mar el text original en teatre el
dia que JosepM. Benet i Jornet
li va presentar Rodoreda, i l’es-
criptora va rebre aquesta possi-
bilitat amb entusiasme– té clar
que, en el context en què apa-
reix, la paraula contents cal in-
terpretar-la com a resignats.
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