
Entrevista Lolita Flores
Actriu i cantant. Lolita Flores diu que una actriu ha d’estar preparada per a tota classe de papers. I ho demostra amb la
Colometa, el personatge de Mercè Rodoreda. Està «agraïda», més que sorpresa, per les bones crítiques i l’acollida del públic

«A la Colometa li aporto l’ànima»
Lolita protagonitza diumenge al Kursaal «La plaza del Diamante», dirigida per Joan Ollé

El públic i la crítica estan sor-
presos. Lolita, agraïda. La seva
crua reencarnació, que no inter-
pretació, de la Colometa de La pla-
ça del Diamant ha deixat sense ar-
guments els que encara avui la
consideren una intrusa en la in-
terpretació. El teatre Kursaal de
Manresa acull aquest muntatge
teatral, en castellà i dirigit per
Joan Ollé, basat en el clàssic de
Mercè Rodoreda, diumenge, en
una única sessió.

Li va costar dir que sí a un per-
sonatge com aquest, la Colome-
ta, que és gairebé sagrat, una re-
ferència per a molts lectors? 

Molt, m’ho vaig pensar bastant
però al final vaig dir que sí.
És cert que va ser Joan Ma-

nuel Serrat qui la va convèncer?
Sí, em va trucar de matinada un

dia i em va dir que no m’ho pen-
sés més.
Per què li va costar decidir-se? 
Perquè és un paper molt difícil,

una novel·la que coneix molta
gent i que han representat actrius
de molta categoria. Em feia por,
sentia la meva inseguretat.
Imposen els escenaris cata-

lans? 
Moltíssim! Estic fent la Colo-

meta! Aquest paper és un repte
enorme i, en aquest cas, escoltar
els aplaudiments de la gent a Ca-
talunya és un plaer.
Creu que el director, Joan Ollé,

la va escollir com a protagonista

amb la intenció de donar una
altra dimensió al personatge de la
Colometa, de transmetre algun ti-
pus de missatge?

No ho sé. Jo em vaig llegir el text
que ell havia escrit i que ja havia fet
una altra gent [l’adaptació és del
mateix Ollé i de Carles Guillén] i
em vaig cenyir a les seves direc-
trius.

De totes maneres haver-la es-
collit ha generat interès...  

Jo no ho vaig fer per això, ho vaig
fer perquè realment em va agradar
el monòleg, crec que és una no-
vel·la molt important i que era un
repte en la meva carrera.
Què li ha aportat la Colometa

i què aporta vostè a aquest per-
sonatge? 

Jo a la Colometa li aporto la
meva pell, els meus ulls, la meva
veu, el meu cor, el meu ésser, la
meva ànima. Però realment la his-
tòria de la Colometa no té res a
veure amb la de Lolita Flores. Grà-
cies a Déu jo no he passat per una
República seguida d’una guerra ci-
vil i una postguerra. Mai no vaig
pensar a matar els meus fills, com
el personatge. L’únic que podem
tenir en comú és que ella és mare
com jo.
Vostè té sang andalusa però

també catalana per part del seu
pare, Antonio González el Pes-
caílla....

Recordo moltíssim el meu pare,
moltíssim, cada vegada que surto
a l’escenari. Aquest paper és un ho-
menatge silenciós que faig al meu
pare. A més, la plaça del Diamant
és a deu minuts del carrer on va
néixer el meu pare, al carrer de la
Fraternitat, al barri de Gràcia.
Un escenari que el seu pare fre-

qüentava en la mateixa època...
Ell, i jo també, perquè ens por-

tava allí, on havia nascut.
Li han sorprès les bones críti-

ques i la gran acollida del públic?  
La veritat és que sí que m’han

sorprès. Estic molt agraïda per to-
tes les coses boniques que m’han
dit i pels aplaudiments que m’o-
fereix el públic. La veritat és que es-
tic més agraïda que sorpresa.
Si parlem de cinema, és com-

plicat trobar un paper interessant
en aquest mitjà?

En realitat, una actriu ha d’estar
preparada per a tota classe de pa-
pers. Ningú no pensava que podria
ficar-me en la pell de la Colome-
ta i ho estic fent.
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EL CONCERT

Lloc: teatre Kursaal (Passeig de Pere III, 35).
Manresa Dia: diumenge, a les 18 h.
Entrada: 22 a 25 euros. Taquilles, telèfon (93
872 36 36) i www.kursaal.cat.
Autora: Mercè Rodoreda. Direcció: Joan Ollé.
Adaptació: Carles Guillén i Joan Ollé. Traducció
al castellà: Celina Alegre i Pepe Rovira.
Intèrpret: Lolita Flores

La plaza del Diamante

Lolita en un moment de la posada en escena del muntatge
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Escenaris d’Entrada

SOMRIURES I LLÀGRIMES
Diumenge, a les 18 h. La ver-

sió del gran clàssic de Richard
Rodgers i Oscar Hammerstein i
que van adaptar i dirigir Juli Rodrí-
guez i Marta Torras arriba a l’Ate-
neu d’Igualada. El musical explica
la història de Maria, una novícia
que arriba a la casa de la família
Von Trapp per fer d’institutriu
dels set fills. El pare és el capità
Von Trapp, que està en desacord
amb l’ocupació nazi d’Àustria.
Somriures i llàgrimes conté, entre
altres, peces tan emblemàtiques
com el Do re mi. Igualada (Tea-
tre Municipal l’Ateneu). Entra-
des: 12 euros.

TANGO A TANGO
Diumenge, a les 12 h. El Quar-

tet de corda Indiano i el Joan Sar-
dans Trio interpretaran l’especta-
cle Tango a tango, que uneix la
música d’Astor Piazzola i la músi-
ca de Joan Sardans. El concert in-
augura el cicle Tast de música
que organitza el teatre Kursaal.
Manresa (Espai Plana de l’Om).
Entrades: 12 euros.

JUSTO MOLINERO
Dissabte, a les 19 h. El popular

locutor de ràdio Justo Molinero di-
rigeix i interpreta Ahora me toca
a mi, un espectacle teatral amb
poesia, humor i música que arriba
al Kursaal amb totes les entrades
venudes. A l’escenari també hi
serà el grup Los Descastaos.
Manresa (teatre Kursaal). En-
trades exhaurides.

MANOLO MORILLO
Dissabte, a les 22.30 h. L’hu-

morista Manolo Morillo, fill de
Sant Joan de Vilatorrada, passa
per Els Carlins en una nova sessió
del cicle Sopa i riu. Imitador de
Torrente, Morillo ha fet diverses
aparicions cinematogràfiques i és
un monologuista destacat. Man-
resa (restaurant d’Els Carlins).
Entrada lliure. Reserves per
sopar: 93 872 19 24.









MÉS PROPOSTES

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

� LLOC: Teatre Esplai. L’Ametlla de Merola. � DIA: dissabte, a les 19 h.�ENTRA-
DES: 16 euros a taquilla; 12 euros anticipades a www.ametllademerola.cat.
� DIRECTORA I AUTORA: Estel Solé. � INTÈRPRETS: Eduard Buch, Sara Espígul, Jacob
Torres, Estel Solé i Martina Tresserra. La programació del Teatre Esplai presenta
per a aquest dissabte la comèdia Animals de companyia, una peça que va fer fortuna
en les representacions en domicilis particulars i, posteriorment, va fer el salt als esce-
naris. La peça, creada per Estel Solé, mostra les tensions que genera en una colla el re-
torn a casa d’una amiga que estava internada en un psiquiàtric. Un dels personatges
inventa una història per evitar un disgust a la noia, i la resta segueixen l’engany, però
la mentida se’ls escapa de les mans. Concebuda com una comèdia, Animals de compa-
nyia també és una reflexió sobre l’amor i l’amistat. REDACCIÓ

«ANIMALS DE COMPANYIA»
ARRIBA A L’AMETLLA DE MEROLA

ORIOL PAGÈS (PHI FOTOGRAFIA)

«Recordo moltíssim el

meu pare cada vegada que

surto a l’escenari. És un

homenatge silenciós»


