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Lolita Flores és la Natàlia de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda al Teatre Goya de Barcelona, dirigida per Joan Ollé

LOLITAFLORES, ACTRIU ICANTANTD
ins del camerino,
amb la seva cerve-
seta, patates fregi-
des i olivetes, ca-
bell boig i cames

bronzejades, Lolita Flores diu
que va ser Serrat qui la va ficar
en aquest embolic. Ara està en-
cantada de ser la Colometa de
La plaça del Diamant, però al
seu dia va suar sang. A l’escenari
del Teatre Goya van muntant el
banquet de fusta on es transfor-
ma en la dona que va crear
Mercè Rodoreda. Algun dia dei-
xarà de fumar, “però amb aques-
ta vida meva, tan enfeinada, o
prenc un lexatín o em fumo un
cigar”.

Li confesso que m’agrada
més amb la seva cabellera que
amb el recollit estil Colometa.
Sí, és clar! Agitanada. M’he pas-
sat dies amb la pinça del monyo
amunt i avall...

María Dolores o Colometa?
Com vulgui. Lolita, Lola o Mari
Loli continuo sent lamateixa. No
m’emporto el personatge a casa.

Com va aconseguir ficar-se
en la pell de la Colometa?
Des del fetge. Regirant-me per

dins una mica.
Què li va aconsellar Joan

Ollé quan vostè plorava perquè
creia que el paper la superava?
Que deixés el llibret i no estudiés
més. Així va ser, just aleshores va
aparèixer Colometa i ja no l’he
deixat anar més. Però em passa
sempre, eh? Primer m’espanto,
després ho assumeixo.

Digui’m una frase, una part
del monòleg, on vostè entén de
veritat aquesta dona.
M’agrada quan parla de les vides
entreteixides. Que ni unamort ni
un casament no acaben amb
elles. “La vida lliure de totes les

altres vides que la van lligar... era
la vida de debò. Sense aquestes vi-
des entrellaçades hauria pogut
viure com hagués volgut”. Les
vides entreteixides ens martirit-
zen, al final no tenim la que vo-
lem sinó la que ens deixen te-
nir...

Temquealguncatalà no la ve-
gi com a genuïna Colometa?
Sí, per descomptat! Tinc por i es-
tic preparada per escoltar.

Antonio González, el seu pa-
re i un dels pares de la rumba
catalana... va néixer a Gràcia.
Veníem molt a aquesta terra, re-
cordo que ens quedàvem a l’Ho-

tel Manila i als apartaments La
Equitativa. La meva mare treba-
llava al Teatre Calderón.

Tan difícil és explicar, fora
d’aquí, com som?
He dit que el dia que no em tro-
bin a Madrid que em busquin a
Catalunya, a Barcelona, a prop
del mar... o a Andalusia. M’agra-
da, tinc amics aquí. El meu pare
parlava català amb la iaia i els
meus oncles, amb nosaltres no.
Però jo l’entenc, em traduïa les
lletres de Serrat...

Quina part del caràcter cata-
là del seu pare ha heretat?
No ho sé, divideixo la gent entre

bones imales persones, no per pà-
tries. I hi ha andalusos molt son-
sos, catalans graciosos, i al revés.

Colometa al llit, amb els seus
dos fills al costat, disposada a...
A matar-los i matar-se. No se
m’ocorre res pitjor. Però jo no
puc pensar comLolita; en això, la
meva obligació és no jutjar-la.

Em va dir en una entrevista
que cada dia parlava amb els
seus, els que ja no hi són.
Encara ho faig. Jo viatjo sempre
amb totes les fotos al damunt: les
dels meus morts i les dels meus
vius. I a aquests àngels els dema-
no que m’ajudin, que m’empe-

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Hepassatnits enblancpensant
enHisenda i repassantdeutes”
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LORCA,
QUINOAI
TATUATGE
Ha aconseguit una Colo-
meta gairebé lorquiana.
No en va, la primera
vegada que va actuar
tenia cinc anys i va ser
en una pel·lícula, al cos-
tat de la seva mare. La
família, sagrada. “Tinc
molt pocs amics, comp-
tats amb els dits de la
mà, però la que segur
que no fallarà mai és la
meva germana”.
Arrenca amb un dis-

curs somiador on els
governs estarien com-
postos per una llista de
professionals, els mi-
llors, “i m’és igual el
carnet. Ja està bé d’a-
munts i avalls, a cadascú
ens agrada una cosa, o
t’agrada el vi negre o el
blanc, o els homes o les
dones... o els gats, però
posin-se en marxa... i
que funcioni!”.
Fa temps que va canvi-

ar el cafè pel te i que
porta al damunt en una
bosseta, sal i sucre per
compensar la seva ten-
sió. “Ni carn de vedella
ni de porc (només el
pernilet de l’esmorzar),
molta quinoa... i batuts i
sucs verds com la Pres-
ley. La pell es veu mi-
llor”. Es queixa que ens
estem carregant aquest
meravellós planeta
“amb tanta guerra i tan-
ta merda gratuïta”.
Els seus fills volen

tatuar-se un 29 –un va
néixer el dia 2 i l’altre el
dia 9– així que “jo els he
dit que si ells ho fan jo
també em poso el 29!
Aquí al clatell”.

E
ncara clavats al cer-
vell els ritmes pesats
del “caloret” de Rita
Barberá i les versi-

ons del “Diuen, diuen, diuen”
de Jordi Pujol, m’assabento
que triomfa un altre vídeo a la
xarxa: es tracta d’un cant a la
salchipapa, bomba calòrica de
la cuina de carrer llatinoame-
ricana que combina salsitxes i
patates fregides. Dura a penes
uns segons i el protagonitza un
nen que, més que cantar,
brama: “¡Me comí una salchi-
papa, me comí una salchipapa,
ay qué cosa tan sabrosa, pero
me quedó en la garganta por-
que no me alcanzó para la ga-
seosa”.
El nano, Laureano JoséMu-

ñozPiñero, un colombià de dot-
ze anys i setanta quilos de pes
(elmateix que el seu germàbes-
só, Tomás Enrique), ja no so-
mia amb ser advocat, com els
seus pares. El nou artista ca-
solà, que al vídeo vesteix no-
més un pantalons curts pujats
gairebé fins a les axil·les, ha

decidit acomodar-se en el seu
nou estatus de famós.Hamillo-
rat la indumentària, atén entre-
vistes i al carrer, assegura, el
paren per fotografiar-se amb
ell i li regalen gasoses.
Fa uns mesos es dedicava

aquesta columna al nen califor-
nià FlynnMcGarry, que es pre-
para no per ser xef, sinó per
ser un xef mundialment cone-
gut. Els nens continuen somi-
ant. Però molt d’ells ja no as-
piren a professions en les quals
veuenpossibilitats d’èxit (a Lla-
tinoamèrica proliferen les esco-
les de cuina i a la Xina volen
posar el futbol com una assig-
natura obligatòria i quemés de
200 milions de nens rebin lli-
bres de text en els quals se’ls
explicaran tàctiques i estratè-
gies de l’esport rei). El seu som-
ni és triomfar a la xarxa, ja
sigui fent la mona davant una
càmera o com a comentarista
de les gràcies dels altres. Lau-
reano José vol ser encara més
famós. I atipar-se de salchi-
papas i gasoses.

Pablo Martin Delgado,
el xef Gonzalo de Salas
Smith, i el maître Jesús
Baltasar, tots ells de
Madrid, van obrir
aquest establiment de-
dicat al producte espa-
nyol. Està especialitzat
en carns com el jarret
de vedella de llet, la mit-
jana gallega o el porc
ibèric, i diversos peixos
frescos com el lluç,
el rap o el rèmol. Tam-
bé ofereixen producte
local excepcional com
l’ànec, els bolets o els
fruits vermells.

MANÉ ESPINOSA

nyin pel camí que hagi de fer...
Què li diria la seva mare si la

veiés fent aquest paper?
Em diria “molt bé, filla, el que no
entenc és per què no em van do-
nar el paper a mi!”. I el meu pare
estaria assegut on està vostè ara,
orgullós. Jo sé que em veuen.

Mercè Rodoreda va admetre
quenomés s’assemblava a laCo-
lometa en el fet de sentir-se per-
duda al mig del món. Vostè?
Sempre, tots els dies em sento ai-
xí! Sé que pengem d’un fil i el
món és immens i pot agredir. De
vegades, quan t’atures, dius “per
què vaig amb tanta pressa?”. Si,
com deia ma mare, la vida és un
passeig en un cotxe de cavalls...

En la seva família, política-
ment, cadascú va prendre un
camí.
Acasameva no es parlava de polí-
tica, per què li hauria de mentir?

A la seva mare la van eti-
quetar.
A lamevamare la van titllar sem-
pre de franquista i era la dona
més lliure que he conegut,
menys opressora, incapaç de
censurar ningú. Crec que ja està
bé de vermells i blaus, hauríem

dedeixar de parlar de dretes i es-
querres i no anar encasquetant.

La seva filla Elena li va salvar
la vida un cop traient-la de la se-
va addicció a l’alcohol. Com ha
educat els seus fills?
Crec que amb els fills, com amb
l’amor, millor deixar la corda
llarga... si la tenses es trenca.

I si no la trenques...

Llavors sempre tornen. Jo tinc la
immensa sort que la meva filla,
de 27 anys, viu amb mi, i el meu
fill de 21 també. Tampoc no po-
den independitzar-se, esclar...
Però ells són lliures de quedar-
se. Els he educat com els meus
pares a mi: amor, respecte i lli-
bertat. Vaja, ara m’emociono...

Plori, plori.
La meva casa és casa de portes
obertes i els meus fills, quan els
passa res, m’ho expliquen pri-
mer a mi. És una satisfacció úni-
ca.

Fa 40 anys que treballa.
Sí, i aram’adono que un ha de te-
nir l’edat del paper que interpre-
ta. Una joveneta de 20 no pot in-
terpretar a qui li dobla l’edat per-
què no ha tingut experiències.
Com les transmetrà? Així que jo
porto moltes capes a sobre.

Als 56, en què hamillorat i en
què ha empitjorat Lolita?
Doncs ara que ho diu... ahir em
van donar una foto de quan esta-
va impressionant! Les meves ar-
ruguetes les tinc, no he passat
per quiròfan i estic més fluixa de
carns tot i que agraïda a la meva
genètica. Però sóc més sàvia.

La vida de dona separada és
un pes o un alliberament?
Separada per segona vegada! Bé,
ho visc. Estic bé. Es va intentar.
Era una cosa cantada, havíem
d’arribar a aquest punt. Enyoro
no tenir trenta anys per poder
fer altres bogeries, però sap
què? Que ni feina ni homes, ni
amors ni res, avui la meva vida
es mou únicament pels meus
fills. Enyoro els meus pares, la
casa que vaig haver de vendre, el
germà...

Es va sentir culpable per no
haver pogut evitar, d’alguna
manera, la seva mort?
Quan és una mort inesperada
com va ser la seva, sempre pen-
ses “per què no hauré passat més
nits amb ell? Per què no el vaig
vigilar més? Per què?”. Sempre
el fotut per què.

Va passar per un càncer.
Això va ser un sotrac però...
compte! Jo no em penjo lameda-
lla d’haver passat un càncer, ara
que acaba de morir María Pine-
da... el meu va ser un carcinoma
in situ, me’l van treure l’endemà
i punt. Ni químio ni ràdio.

Ha passat moltes nits en
blanc repassant deutes?
Moltíssimes. I pensant en Hisen-
da. Visc de lloguer, que abans es-
tavamolt mal vist però ara queda
molt europeu.

“Jo sé que sóc una actriu in-
trusa, però una bona actriu”.
No sóc actriu de mètode perquè
no vaig estudiar. I sóc bona ac-
triu o, almenys, això em diuen.
Dono l’ànima, el cor i com que
sóc hipotensa, de vegades fins i
tot marejos.

Noestudiaria però és una do-
na molt intel·ligent.
Estic estudiant aramés que en to-
ta la meva vida. El carrer també
és una escola i jo hi vaig viure
molt, allà, de dia i de nit.

De nou, vides creuades.
El dia que em toqui l’hora... per-
què no em quedaré aquí per es-
combrar això, l’únic que vull és
deixar els meus fills sense deu-
tes. Que sàpiguen que han tingut
unamare que els va adorar, ho va
fer tot per a ells, i em recordin
per l’amor immens que els tinc.

Casa Pablo

Grzybowska 5a, 00-132

Varsòvia, Polònia

Tel. +48 22 324 57 81

JAVIERMUÑOZ
CALERO

Parada al carrer de salchipapas al Perú
ARXIU

“A la meva mare la
van titllar de franquista
i era la dona més lliure
i menys opressora
que vaig conèixer”

Lasalchipapa

XEF DE TARTAN ROOF,
MUÑOCA ETC (MADRID)

“El dia que no
em trobin a Madrid
que em busquin
a Catalunya, a
la voreta del mar...”

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


