
33 Lolita, en una escena de ‘La plaça del diamant’, de Mercè Rodoreda, adaptada com a monòleg pel director Joan Ollé.

SERGIO PARRA

E
l seu pare, El Pescaílla, gita·
no de Gràcia i rumber, esta·
ria orgullós si veiés Lolita, 
la primogènita del clan 

Flores, interpretar La plaça del dia-
mant, una adaptació de la cèlebre 
novel·la de Mercè Rodoreda a càrrec 

de Carles Guillén i Joan Ollé, també 
director de l’obra. Es tracta d’un mo·
nòleg en què la protagonista, la Co·
lometa, repassa la seva vida assegu·
da al mateix banc on s’acaba la novel·
la. El muntatge, que recala a partir 
d’avui al Teatre Goya, arriba prece·
dit de les bones crítiques i l’èxit de 
públic aconseguit al Teatro Español 

de Madrid. «Ella no interpreta el per·
sonatge, el passa per les venes», resu·
meix Ollé, que alaba l’art de Lolita.
 Lluny de ser una actriu de mèto·
de, ella actua des de les entranyes. 
«A la Colometa o te la passes pel fet·
ge o és impossible fer·la. T’ha de fer 
mal dins de la teva ànima i de la te·
va pell per poder explicar les co·

«Fins ara  
les coses han vingut 
bones i dolentes,  
però he anat fent  
i treballant», afirma

Lolita, una Colometa 
amb les entranyes
3L’actriu protagonitza ‘La plaça del diamant’, de Rodoreda, al Goya
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un èxit teatRaL que RecaLa a baRceLona ses tan greus que li passen a ella, 
que són moltes per a qualsevol do·
na, mare i esposa. Però ella aconse·
gueix treure les coses maques a les 
lletges», diu l’actriu i cantant, ena·
morada d’un personatge que li ha 
fet canviar la manera de parlar i de 
moure’s. «Ara gesticulo menys amb 
les mans, m’assec i me les poso a la 
falda», afirma. 
 Se la veu feliç i serena, encara 
que la processó va per dins. Estre·
nar a Barcelona imposa a aquesta 
dona tan atrevida com sensible que 
10 dies abans de l’estrena a Madrid 
va estar a punt de tirar la tovallo·
la. «El personatge no em venia i 10 
dies abans de debutar em va aga·
far un atac d’ansietat, em vaig po·
sar a plorar, li vaig dir a Joan que 
no estava a l’altura, que ho deixava. 
Em va agafar un atac de plor. Entre 
Irma Correa, l’ajudanta de direcció, 
i Joan em van calmar. Aquell dia, 
la Colometa va entrar en mi». Loli-
ta, guanyadora d’un Goya com a ac·
triu revelació per Rencor, no va estu·
diar mai art dramàtic. Als 16 va de·
butar en la música amb Amor, amor 
i des dels 17 no ha parat de treba·
llar. «Fins ara, gràcies a Déu, les co·
ses han vingut bones i dolentes però 
he anat fent i treballant».

EL SUPORT DECISIU DE SERRAT / En el seu 
camí ha comptat amb el suport de 
gent molt diversa, entre ells Joan 
Manuel Serrat, a qui coneix des que 
tenia 11 anys. Va ser ell qui la va con·
vèncer per assumir aquest paper. 
Ella feia dos mesos que dubtava so·
bre la conveniència d’acceptar un 
monòleg que abans havien encarnat 
actrius com Ana Belén, Jessica Lan-
ge, Montserrat Carulla, Mercè Pons 
i Rosa Renom, Sílvia Bel i Sílvia Munt 
(aquesta, al cine). «Serrat em va tru·
car un dia a les dues de la matinada i 
em va dir: ‘¿Encara t’ho estàs pen·
sant? Aquest paper és per a tu. El fa·
ràs molt bé i si m’equivoco ens dei·
xem de parlar per a tota la vida’». 
 La seva amistat, evidentment, 
continua, i Lolita l’hi agraeix per·
què arran d’aquest muntatge ha 
guanyat punts com a actriu. «M’han 
sortit moltes propostes, però men·
tre el cos aguanti i no m’avorreixi se·
guiré amb la Colometa», declara. A 
l’agost, aparcarà 10 dies el monòleg 
per estrenar al Festival de Mèrida 
Asamblea de mujeres, una comèdia 
d’Aristòfanes. H
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