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Lolita Flores es converteix al Goya en la mítica protagonista de ‘La
plaça del Diamant’ en un aclamat muntatge dirigit per Joan Ollé

ColometaLolita
JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
aColometa, la fràgil i in
esborrable Natàlia en
gendradaperMercèRo
doreda, torna als esce

naris barcelonins. Encarnada per
una lleona i un tigre de bengala,
com es van adjectivar mútua
ment ahir. Interpretada per la fi
lla d’un gitano de Gràcia, Lolita
Flores, i de JoanOllé, un director
que ja té unmàster a dirigir Colo
metes: Ana Belén, Jessica Lange,
Rosa Renom,Montserrat Carulla
i Mercè Pons han donat vida sota
les seves ordres a l’intens monò

leg en què ha convertit La plaça
del Diamant.
Dues feres, Lolita i Ollé, Ollé i

Lolita, que presentant La plaza
del Diamante ahir al Goya –on
s’estarà fins al 3 demaig– sembla
ven a estones un duo còmic que
hauria de pujar immediatament a
l’escenari. “Encara no has après a
dir Rodoreda”, remarca ell quan
ella ho pronuncia encallantse.
“Si ho dic en català em surt mi
llor”, etziba ella, i pronuncia el
cognomambungranaccent. “Em
va preguntar si s’havia d’apren
dre el text al peu de la lletra. ‘Es
taria bé’, li vaig dir”, recorda ell.
“Doncs he canviat coses per bé”,
contesta ella. “Et portaré als he
reus de Rodoreda”, regateja ell.
“Ell divaga com tots els directors
de teatre i per explicarte una co

sa te n’explica 37”, prossegueix
ella, però reconeix que amb les
seves raons han arribat a una Co
lometa que és de tots dos. I que a
ella li ha canviat de la manera de
parlar als moviments. “Em va dir
que em deixaria una hora i 15mi
nuts en un banc sense moure’m.
No em va agradar gens. I ara ja
parlo amb lesmans a la falda, com
laColometa.No sé si és elLexatín
o què”, diu somrient Lolita.
Però en altres moments hi ha

confessions a tomba oberta. I no
nomésexplicantqueels va fer fal
ta un domador perquè el projecte
arribés a escena i aconseguís
l’èxit que està aconseguint a tot
Espanya: Joan Manuel Serrat,
que va recomanar a Ollé que en
fos la protagonista –“Potser us
mateu, però va”– i que amb una
trucada a les dues de la matinada
va aconseguir que després de dos
mesos de dubtes ella acceptés
–“Noet faci cappor: aquest paper
és per a tu”, li va dir–. “No hi eren
ni lamareni el pare ni elmeuger
mà per aconsellarme. El pare –a
qui Lolita li dedica l’actuació–
hauria volgut que ho fes. Lamare
m’hauria dit: ‘Bé, fesla tu, però
no entenc per què no m’han cri
dat trucat ami. Tinc l’edat justa’”,
diu somrient imaginants’ho.
Hi va havermolt més: Lolita va

explicar que deu dies abans de
l’estrena va tenir un atac d’ansie
tat, es va posar a plorar i va dir a
Ollé que no estava l’altura i aban
donava perquè “No em venia, no
em venia el personatge”. “Aquell
mateix vespre va entrar la Colo
meta en mi i no se n’ha tornat a
anar”. L’estrena a l’Español de
Madrid va ser un gran èxit.
I no van faltar les floretes: “He

après que una cosa és interpretar
un personatge i una altra encar
narlo”, va afirmar Ollé, i va dir
que Lolita ha aconseguit el mira

cle de l’encarnació, de fer passar
el seupersonatgeper les sevesve
nes. “Hi ha hagut un xoc entre la
cosmogoniaRodoreda i laFlores i
ha sortit un altre planeta”, rema
ta. I Lolita, que recorda emocio
nada que “una senyora a Salt em
va dir que fins al final de l’obra no
s’havia adonat que parlava en
castellà”, fa gol: “La Colometa o
te la passes pel fetge o és impossi
ble ferla.T’hade fermaldinsoés
impossible”. Ollé tanca: “Si la Co
lometa hagués nascut en un país
seriós seria tan coneguda com
Madame Bovary”.!

SERGIO PARRA

Lolita en una escena de La plaza del Diamante

“Lamare hauria dit:
‘Fesla tu, però no
entenc per què no
m’han trucat ami’”,
diu somrient Lolita

El director delCor
del Liceudeixa el càrrec
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Peter Burian ha cessat del càrrec
dedirectordelCordelGranTeatre
del Liceu. Quan no es compleix ni
unanydelseunomenament,eljuli
ol del 2014, en substitució de Luis
Basso, el director vienès torna a la
seva ciutat natal demanera imme
diataperraonsestrictamentperso
nals relacionades amb la pèrdua
d’un familiar, segons expliquen
fonts del teatre. De moment el
substitueix la que ha estat la seva
ajudant,ConxitaGarcia,queocupa
aquest càrrec al Liceu des de l’any
2002.
Es tracta d’una solució temporal

i de caràcter urgent, ja que hi ha la
reposició de la Carmen amb mun
tatge de Calixto Bieito, una òpera
onelcorjugaunpaperimportant.I
améshihaprevisionsderespectar
el repertoride lapropera tempora
da. El director musical del Liceu,
Josep Pons, la directora artística;

Christina Scheppelmann, i el di
rector del departament musical,
Antoni Pallès, seran els encarre
gats d’escollir el substitut de Buri
an. I tot iqueseria factible recórrer
a algun dels noms que fa un any es
vanestudiarambeldeBurian,elte
atre no descarta convocar un con
curs públic, definint prèviament el
perfilquerequereix.Aquestproce
diment “garantiria el compliment
de criteris de capacitat i mèrit en
l’elecció”, assenyala el teatre, i a
més legitimariaenelcàrrec la inte
rina, encasderesultarelegida.
Conxita Garcia va néixer a Bar

celona, es va especialitzar en cant,
direcciócoral idireccióorquestral,
i va ser directora del Cor Jove de
l’OrfeóCatalàdesde la seva funda
ció, del 1986 al 2003, així com sub
directora de l’Orfeó del 1989 al
1995. Com a mestra assistent de
direcciódelCordelLiceuhatreba
llat estretament amb els mestres
William Spaulding i José Luis
Basso.!
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CONCERT PREMIS

Organitza:

Durant l’espectacle es donaran

els premis al Millor Disc Català i Millor Acustik del 2014.

Vota a www.lavanguardia.com/cultura/premis-acustik
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