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CRÒNICA
La Colometa vola a Peralada
• L'estrena de l'adaptació de 'La plaça del Diamant' arrenca ovacions i genera debat

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

PERALADA
"Jo no tenia ganes d'anar a ballar". Aquesta frase obre la versió teatral de La plaça del Diamant, de
Mercè Rodoreda, dirigida per Joan Ollé, que diumenge a la nit va viure la seva estrena absoluta al
Festival Castell de Peralada. Les àmplies grades s'acostaven al ple total i la representació es va seguir
en un gran silenci. Al final, les tres actrius que es reparteixen el popular personatge de la Colometa --
Mont- serrat Carulla, Mercè Pons i Rosa Renom-- van saludar entre fortes ovacions i algun bravo. En el
muntatge apareixen fugaçment tres actors, com unes ombres en moviment situades al fons de
l'escenari.
Joan Ollé ha proposat un auster muntatge que és un desafiament als temps escènics que corren. Les
tres actrius s'estan assegudes cada una al seu banc de jardí durant tota la representació. La paraula i la
música de Pascal Comelade són les úniques vies de comunicació amb els espectadors. Tres
esplèndides actrius que es van alternant per fondre les seves veus en una sola: la de la Colometa, que
va desgranant la seva història personal.

EMOCIÓ I SILENCI 
El públic va escoltar en un emocionant silenci les diverses etapes de la vida del personatge: la
innocència, l'aprenentatge, l'experiència, el treball, el dolor per la mort que porta la guerra, els seus dos
casaments, els seus fills... De manera intel.ligent, Ollé va posar en boca de Carulla els moments més
pròxims a l'experiència, lligats a la manera d'escriure i sentir de Mercè Rodoreda.
Després d'una mica més d'una hora de representació, els comentaris del públic reflectien alguns dels
riscos que corre el muntatge i plantejaven un interessant debat; mentre que per a uns faltava moviment,
efectes, diàlegs, conflictes explícits i, en definitiva, teatre, per a altres, Ollé mostrava netament i amb
sequedat la bellesa, la poesia i la força d'un text carregat de matisos i sentits. Uns defensaven el teatre
de la paraula i de les idees enfront del teatre de la provocació i d'una determinada modernitat.
En el que hi havia unanimitat era a assenyalar que aquesta versió de La plaça del Diamant funcionarà
molt millor en un teatre tancat i de mitjanes proporcions, com el Borràs, on arribarà l'obra el mes que ve.
Però ningú li traurà al Festival de Peralada, cada vegada més inclinat a ser un espai de creació, haver
estat l'impulsor del muntatge i el primer que el va veure.
L'expectació despertada per aquesta estrena també es va traduir en algunes significatives presències.
Hi van anar Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques i portaveu de la
Generalitat; el director i actor Xavier Albertí; Borja Sitjà, director del Fòrum Grec i col.laborador en la
producció del muntatge; el president de Focus, Daniel Martínez, i Lluís Homar i Ramon Muntaner;
aquests dos últims especialment sensibilitzats: Homar va interpretar el personatge de Quimet fa 23 anys
en la popular sèrie televisiva --posteriorment reduïda al metratge habitual del cine-- i Muntaner, en
aquells anys compositor i cantautor, hi va posar la música.
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Mercè Pons, en el paper de la jove
Colometa, diumenge, a Peralada.
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