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Lolita Flores és la protagonista de
«La plaza del diamante», versió
teatral de la novel·la de Mercè
Rodoreda, dirigida per Joan Ollé,
que es pot veure al Teatre de Salt
divendres, dissabte i diumenge

Gairebé que li podria fer l’entrevis-
ta en català, no?

Sóc un 50% catalana, el meu pare ho
era. I l’entenc perfectament però no el
parlo, em fa vergonya.

Quantes vegades se l’han volgut
endur a l’hort amb allò de «Lolita, llum
de la meva vida, foc de les meves en-
tranyes. Pecat meu, ànima meva»?

He, he, mai m’han lligat així, ha sigut
més amb mirades que amb paraules
d’aquestes. Si em diguessin això més

aviat em rebotaria.
A quina edat acaben les juergasfla-

menques?
L’edat mai no les impedeix. Per  a una

bona juergaflamenca no hi ha edat.
No ha de ser fàcil per a una gitana ra-

cial ficar-se en la pell de la pobre Co-
lometa...

No ha sigut fàcil, però la Colometa i
jo hem arribat a un pacte: jo m’he tor-
nat menys racial i ella s’hi ha tornat una
mica més.

Colometa era submisa, obeïa sem-
pre el marit. Em fa l’efecte que vostè,
d’això, no gaire.

M’agrada la llibertat. No només per
a mi, sinó per a tothom que m’envolta.

Encara queden Colometes?
Malauradament encara hi ha moltesR
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«Si em diuen “Lolita,
llum de la meva vida...”,
més que lligar-me
faran que em reboti»

Lolita
dones sotmeses, sí. 

Ja que hi som, aconselli-les. Com
s’han de tractar els homes?

Els homes s’han de tractar amb
afecte i respecte. I les dones igual. Això
mai no es pot perdre.

Ha llegit «La plaça del diamant»?
Doncs no, simplement la vaig fu-

llejar. El que faig a l’obra és un mo-
nòleg, i està superresumit. La novel·la
em donava massa informació.

«Escric perquè m’agrada escriu-
re», va dir Rodoreda. Vostè també fa
el que li dóna la gana?

I tant. Jo canto perquè m’agrada
cantar i actuo perquè m’agrada actuar.
I és el millor, perquè si t’agrada allò
que fas, ho fas amb el cor

I el seu cor, que ja hem dit que és
mig català i mig andalús, com veu
l’actual conflicte sobiranista?

Si Catalunya se separés d’Espanya
sentiria molta pena. Demanaria un
passaport que no caduqués mai, per
anar i venir quan volgués. Però la gent
ha de poder opinar, i el que vulgui el
poble és el que s’ha de fer.

Tants problemes que va tenir la
seva família amb Hisdenda, i el truc
era tenir els diners a Suïssa?

Desgraciadament aquest és el mal
d’Espanya, els diners de tots que uns
quants s’han endut a fora. És això, el
que estem pagant ara.
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«La gent ha de
poder opinar i
s’ha de fer el
que vulgui el
poble, però si
Cataluya
s’independitza
jo demanaré un
passaport que
no caduqui»

Lolita ha
arribat a un pacte
amb la Colometa i
l’ha fet més racial
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spanya ha estat a punt de
fer fallida. L’afirmació té
una dimensió si la diu el
cap de l’oposició i una de

molt diferent si forma part d’un reco-
neixement en forma d’autohomenat-
ge que es fa el president espanyol. Fa
una setmana Rajoy començava la
precampanya de les eleccions anda-
luses dient que ho ha passat molt
malament durant la crisi. Ahir va pu-
jar a la tribuna del Congrés per dir
que el millor que ha fet aquesta legis-
latura ha estat no demanar el rescat
de l’economia. Rajoy dóna la raó als
seus crítics quan presumeix  del que
no ha fet. El president del Govern es-
panyol va sentenciar que ja s’ha aca-
bat el malson després que l’Estat
s’hagi rescatat a si mateix i que hagi
començat la recuperació econòmica.
Tant es així que no es va estar de pre-
sumir d’haver creat un milió de llocs
de treball en els dos últims exercicis i
de pronosticar un ritme de creixe-
ment de mig milió de noves ocupa-
cions cada any en el futur més imme-
diat. El debat es va situar en la con-
trovèrsia que si han estat les classes
mitjanes les que han pagat un preu
més alt en aquesta crisi, aquestes
haurien de ser ara les que rebessin
un retorn proporcional al seu esforç.
Tot i que les mesures anunciades
ahir  van  en aquesta línia, la resta de
grups qüestionen que siguin prou i
suficientment efectives. Però el pitjor
que els podria passar als diputats, a
tots, és que la majoria de ciutadans
pensi que la seva prosperitat perso-
nal no està relacionada amb les deci-
sions que prenguin o amb les que es
deixin de prendre. Potser prendre
aquesta consciència sigui la que ens
doni la veritable sensació d’haver
despertat finalment d’un malson.
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