
35ara  DIJOUS, 9 D’ABRIL DEL 2015  
cultura

Mor l’actor nord-americà 
Geoffrey Lewis
L’actor californià Geoffrey Lewis va morir di-
marts a casa seva, als 79 anys. Lewis, pare de 
l’actriu Juliette Lewis i col·laborador habi-
tual de Clint Eastwood, va treballar en films 
com Infern de covards (1973), Bronco Billy 
(1980), Dur de pelar (1978) i Mitjanit al jardí 
del bé i del mal (1997). 

Peter Burian deixa la 
direcció del Cor del Liceu
Peter Burian va deixar ahir la direcció del Cor 
del Gran Teatre del Liceu per “motius estric-
tament personals i familiars, que l’han portat 
a retornar a la seva ciutat natal, Viena”. Bu-
rian serà substituït temporalment per la seva 
assistent, Conxita Garcia, fins que el Liceu 
trobi la nova persona que dirigirà el cor.

que està amplificat, reverberat, fins 
i tot creat falsament. Em fa pensar 
en aquestes persones que s’han fet 
moltes operacions de cirurgia estè-
tica i ja no saps ben bé si són reals o 
no. He volgut aplicar aquest mateix 
to al contingut dramàtic i espiritu-
al de l’obra”, va explicar Serra. 

Un univers barroc i heterodox  
Mentre que la materialitat dels cos 
és un tema que fascina Serra i que 
forma part de les recerques que ha 
fet en les seves pel·lícules anteriors, 
treballar amb més d’una pantalla li 
permet fer-ho d’una manera dife-
rent. “Sempre he buscat l’efecte bar-
roc de les fulguracions, punts de par-
tida i punts de fuga que desaparei-
xen; són suggeriments. En una 
pel·lícula convencional, amb una so-
la pantalla, és més complicat, perquè 
no pots tenir idees que no porten en-
lloc. El dispositiu de les cinc panta-
lles simultànies m’ha permès confi-
gurar un univers barroc on aquesta 
coherència dramàtica, aquesta pre-
cisió, es pogués entendre d’una altra 
manera i amb molta més llibertat”. 

L’obra d’Albert Serra represen-
ta la tercera participació de Catalu-
nya en els Eventi Collaterali de la 
Biennal d’Art de Venècia, impulsa-
da per l’Institut Ramon Llull. El pa-
velló català s’inaugurarà el 9 de 
maig i la peça es podrà veure als 
Cantieri Navali fins al 22 de novem-
bre. El pressupost és de 498.000 eu-
ros i el cost de la producció ha sigut 
de 200.000 euros. Després de Venè-
cia es podrà veure a Barcelona, a La 
Virreina, també a Suïssa i, probable-
ment, a Medellín.e
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Lolita, una “lleona” en la pell 
de la fràgil Colometa

greus, coses que qualsevol 
dona, esposa o mare, no 
voldria haver vist”. 
Lolita admet que no 
té cap mètode acto-
ral que no sigui la 
intuïció. De fet, tot 
i celebrar els 40 
anys de carrera (en 
té 56), aquesta filla 
d’un “gitano català de 
Gràcia”, com recordava 
ahir, ha fet d’actriu en 
comptades ocasions: va guanyar 
el Goya com a actriu revelació per 
Rencor als 45 anys i va debutar al te-
atre el 2005.  

Una versió amb història 
L’adaptació de La plaça del Diamant 
en monòleg –i la seva traducció al cas-
tellà, obra de Pere Rovira i Celina Ale-
gre– no és nova. Joan Ollé va transfor-
mar la magistral obra de postguerra 
de Mercè Rodoreda en una peça de 
cambra ja fa més d’una dècada, junta-
ment amb Carles Guillén. Es va estre-
nar al Festival de Peralada el 2004, 
però llavors l’interpretaven tres ac-
trius, Montserrat Carulla, Rosa Re-
nom i Mercè Pons, que representaven 
tres etapes vitals de la Colometa. Des-
prés han interpretat aquest monòleg 
Ana Belén i Jessica Lange, a més de 
la famosa Colometa cinematogràfica 
de Sílvia Munt, i Sílvia Bel, que la va 
representar al Teatre Nacional.  

En l’adaptació d’Ollé 
la senyora Natàlia, 

des del banc on aca-
ba la novel·la, re-
corda el seu pas-
sat: la joventut a 
Gràcia, la misè-
ria de postguer-
ra, la pèrdua del 

marit, la incapaci-
tat de pujar els fills, 

l’acceptació de les 
circumstàncies. “Sense 

gaires ganes, se sincera. Co-
mença amb certa felicitat i va sor-
gint la llàgrima”, diu Ollé.  

Mesclar art i política 
Joan Ollé va destacar ahir que 
“en un moment de desencontre 
entre Catalunya i Espanya” s’es-
treni amb normalitat a Madrid i a 
Barcelona l’obra d’un autora ca-
talana com Rodoreda interpreta-
da per una actriu com Lolita. 
“Que la ficció ens salvi de la re-
alitat –va dir–. És important te-
nir un pont segur. L’obra és un 
exemple que hi ha maneres per 
entendre’ns”. L’actriu també va 
discrepar en això: “L’art va per 
lliure. No pot tenir connotacions 
de cap tipus. Mesclar art i políti-
ca no està bé. Esclar que tots per-
tanyem a alguna cosa, però que la 
política la facin els polítics. I avi-
am si ho fan millor”.e 

Joan Ollé dirigeix la cantant al monòleg ‘La plaza del Diamante’

Lolita, en un moment de l’espectacle, caracteritzada de Colometa. 
SERGIO PARRA / TEATRO ESPAÑOL A dalt, el director Joan Ollé. PERE VIRGILI

“¿Que la Colometa sigui Lolita Flo-
res? Estàs boig?”, li va etzibar Joan 
Ollé al llavors director del Teatro Es-
pañol, Natalio Grueso, davant d’una 
proposta que d’entrada semblava ex-
cèntrica, quasi provocadora. “Jo sóc 
fan de la dinastia Flores, però ella és 
un lleó que canta i la Colometa és una 
figura de cristall fràgil”, pensava Ollé. 
Lolita Flores també ho va trobar fo-
ra de lloc i va tirar pilotes fora durant 
dos mesos: “Em feia por la responsa-
bilitat”, assegura. Va ser Joan Manu-
el Serrat, amic de tots dos, qui va des-
encallar el projecte i els va convèncer 
perquè es llancessin a la piscina. Fi-
nalment, La plaza del Diamante, 
l’adaptació en monòleg de la novel·la 
de Mercè Rodoreda, va inaugurar la 
temporada a l’Español i aterra avui al 
Teatre Goya –on estarà en cartell fins 
al 3 de maig–, després d’una exitosa 
temporada a Madrid i gira per l’Estat. 

El procés, però, no va ser fàcil. I 
l’encaix del director i l’actriu sem-
bla que tampoc: “Ell tenia la seva 
Colometa i jo la meva –justificava la 
cantant–. Si jo sóc una lleona, ell un 
tigre de bengala”. Joan Ollé va ser 
intransigent en obligar-la a seguir al 
peu de la lletra el text de Rodoreda, 
malgrat que ella intentés portar-lo 
al seu terreny més natural. Lolita 
assegura que va creure’l per apren-
dre “una altra manera de parlar, 
d’estar asseguda, de comunicar sen-
se gesticular”. Els assajos van ser 
prou traumàtics perquè deu dies 
abans de l’estrena Lolita tingués un 
atac de pànic i comencés a plorar 
desconsoladament convençuda que 
no ho podria fer. “El personatge no 
em venia”, recorda ara. “Et va venir 
quan vas deixar d’estudiar el text 
quatre hores cada dia –li diu Ollé–. 
Perquè ja el tenies”. I tenia raó. La 
Colometa li va arribar.  

“Una cosa és interpretar un perso-
natge i l’altra encarnar-lo. Quan no hi 
ha ni un mil·límetre de distància en-
tre l’escriptura i la sang, passen coses 
extraordinàries –diu Joan Ollé–. Lo-
lita ha fet el miracle de l’encarnació. 
S’ha passat el personatge per les ve-
nes, la suor, la pell, el cervell... I té els 
millors ulls que he vist al teatre”, as-
segura. La cantant hi està d’acord: “O 
et passes la Colometa pel fetge o és 
impossible. T’ha de fer mal a l’ànima. 
Si no, no es poden explicar coses tan 
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