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Història
d’avui
Les presons...
Cèsar Alcalà
Un llibre que fa llum sobre
la fosca repressió anar-
quista, i després comunis-
ta, a Catalunya durant la
Guerra Civil. Inclou un llis-
tat de 100 pàgines amb
noms de víctimes. En els
primers dos mesos es van
assassinar 8.000 perso-
nes. Una barbaritat.
L’autor posa al descobert
les txeques i els botxins.
(EDITORIAL BASE. 20 €)

La maçoneria
À. Casanovas i
J. Rovira (ed.)
La maçoneria no s’ha tret
de sobre la llegenda negra
en què la va sepultar Fran-
co. Aspira a ser un associa-
cionisme discret, que no
secret, per a la millora per-
sonal i social. Al món són 7
milions. A Catalunya, 1.000
persones. Aquest llibre ex-
plica el fenomen en tota la
seva extensió. Clarificador.
(DALMAU EDITOR. 20 €)

Epistolari
Coromines...
Josep Ferrer
Nou volum de correspon-
dència del gran lingüista –i
ja en són 14–, aquest amb
l’impulsor de l’escoltisme
català J.M. Batista i Roca i
amb tres pesos pesants de
la resistència cultural anti-
franquista: J. Triadú, A. Ma-
nent i M. Cahner. La porta-
da, de nou, de Perejaume.
(FUND. P. COROMINES)

Com han estat
i com som...
Rodolf Llorens
Rèplica d’aquest outsider
exiliat a Les formes de la
vida catalana de Ferrater
Móra. La seva visió dels ca-
talans no s’ajusta al seny
noucentista, però tampoc a
la rauxa antinoucentista.
Original, agut i, segons
Enric Casasses, “imprescin-
dible”. Una redescoberta.
(PÒRTIC. 22 €)

Menorca dins
el dominó...
Josep Massot
L’autor actualitza la seva
permanent recerca sobre
la Guerra Civil a les Illes.
Aquí se centra en Menorca,
sobretot per explicar el seu
pas del costat republicà al
franquista el febrer del
1939, canvi en el qual va re-
sultar decisiva la interven-
ció diplomàtica anglesa.
Fia-te’n, dels anglesos!
(ABADIA MONTSERRAT. 15 €)

Deportados
en nombre...
Rafael Carrasco
Anàlisi de l’expulsió de
300.000 moriscos –des-
cendents de musulmans
cristianitzats– fa 400 anys,
el 1609. L’autor l’atribueix a
una deriva identitària espa-
nyola basada en la neteja
de sang i cita textos fanà-
tics del moment, com els
d’un tal Pedro Aznar. La por
a la diversitat ve de lluny.
(DESTINO. 20 €)
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EmotivaJessica
ColometaLange

L’actriu,visiblementemocionadaisovintambllàgrimes,
recitaaNovaYorkfragmentsde ‘LaplaçadelDiamant’

Sola sobre un escenari
sobri, asseguda en un banc
i amb un llibre sobre les
mans. Darrere, una filera
de llums de colors. De fons,
la música entranyable de
Pascal Comelade. No li va
caldre res més a l’actriu
nord-americana Jessica
Lange per transportar els
espectadors a l’univers de
Mercè Rodoreda en una
lectura dramatitzada de La
plaça del Diamant que va
fer dissabte al Baryshnikov
Arts Center de Nova York.
En una hora i mitja, Lange
va ser la Colometa, la Natà-
lia i la senyora Natàlia, les
tres edats de la protagonis-
ta de la novel·la, la “Bíblia
de Catalunya”, com la va
definir el director de l’es-
pectacle, Joan Ollé.

A Lange, que ni coneixia
abans l’escriptora catalana
i només va tenir tres dies
per preparar el personatge,
li va sortir una Colometa
molt emotiva. Se li trenca-
va la veu en recordar la
marxa del Mateu al front o

la duresa de no tenir amb
què alimentar un fill. Plora-
va la Natàlia. Plorava Jessi-
ca Lange. Ploraven els es-
pectadors. “Quan l’emoció
és honesta, ve molt fàcil-
ment perquè tot està a les
paraules i un cop et fiques
en el moment, l’emoció
surt sola”, explicava des-
prés l’actriu. Lange va
aconseguir recrear sota els
focus la fragilitat de vidre
de la Natàlia. “Fragilitat i a

poc a poc”, van ser les úni-
ques indicacions que li va
donar Joan Ollé a una Jes-
sica Lange que va comen-
çar “freda” durant els assa-
jos però que va acabar fent-
se seu un personatge que
han interpretat des de Síl-
via Munt fins a Ana Belén.

També van parlar de la
República, de la Guerra
Civil i de les fotografies de
Robert Capa. Una manera
com una altra d’apropar
Lange, fotògrafa ama-
teur, a la història d’un
país que no és el seu. Però
com va destacar Ollé, l’ac-
triu, a més del seu talent,
ha aportat “una mirada
estrangera amb voluntat
de no ser-ho”. I malgrat la
distància cultural, Lange
s’hi va ficar de ple. De la
Colometa la va atreure “la
seva habilitat per parlar
de manera tan simple i
tan poètica, tan brutal-
ment honesta, sense pre-
tendre-ho”, va dir l’actriu.

Als espectadors se’ls va
posar a la butxaca. Reien
quan la Natàlia recordava
la seva nit de noces inter-
rogada per l’Enriqueta o
quan explicava que el Qui-

met li deia que li havien
d’agradar les mateixes
coses que a ell. Potser era
el primer cop que el públic
nord-americà sentia el
nom d’Enriqueta o de Qui-
met, però poc importa. “És
un text amb el qual tothom
es pot identificar. M’ha
deixat sense paraules”, co-
mentava una espectadora
que amb prou feines sabia
qui era Rodoreda, però que
no es perd cap de les activi-
tats del centre dirigit pel
ballarí Mikhail Baryshni-
kov. L’única manera de
tenir algun impacte en
l’atapeïda agenda cultural
novaiorquesa és entrar a
les institucions de la ciu-
tat. Com sempre, entre el
públic també hi havia el
qui és qui de la comunitat
catalana de Nova York.

I tot i que l’espectacle
s’ha muntat en el marc del
festival Catalan Days i amb
motiu de la traducció a
l’anglès de La mort i la pri-
mavera, l’Insitut Ramon
Llull no descarta que tin-
gui continuïtat. No en va,
algun català deia ahir que
era la “millor Colometa
que havia vist mai”. ■

Jessica Lange es va ficar tant en la pell de la Colometa de Rodoreda que va acabar plorant més d’un cop ■ INSTITUT RAMON LLULL

L’espectacle,
plat fort de la
programació del
Catalan Days,
que se celebra
a Manhattan

Nova York

Lara Bonilla
CORRESPONSAL


