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Encuentro con el publico de Lolita Flores después del pase de «La plaza del Diamante» En el papel de Natalia, 'La Colometa', en el Principal

Lolita, la gran ‘Colometa’ gitana
x La actriz charló con el público del Principal tras la función del sábado

R.E.

Emocionó, sorprendió y en 
definitiva cautivó Lolita Flores 
al público sabadellense que la 
noche del sábado llenó hasta 
arriba -¡platea y tres pisos!- la 
única función de La plaza del

Diamante, el clásico de la lite
ratura catalana de postguerra 
de Mercè Rodoreda.

Y tras la larga ovación con el 
público en pie, se anunció que 
la actriz saldría en breve para 
charlar sobre la producción 
en el salón del primer piso,

encuentro al que muchos asis
tieron con interés, ñores se 
disculpó porque no podía que
darse mucho rato pero explicó 
a los presentes cómo se ha 
metido en el papel de Natalia, 
es decir, la ‘Colometa’, que le 
emocionó desde la primera

lectura del texto.
Su trabajo de interpretación 

de este intenso monólogo 
interior, de alto voltaje dramá
tico. fue, en un principio, de 
contención. El director, Joan 
Ollé, se encargó de domar 
la parte más temperamental

de la actriz y cantante, hasta 
que fluyó lo demás. Sobre las 
tablas, demostró con creces 
que una Colometa gitana que 
habla en castellano no sólo no 
choca en absoluto sino que 
llega al espectador, incluso al 
catalán, en profundidad. Lolita, 
primogénita de Lola Flores y a 
la que hemos visto en televi
sión en programas como Tu 
cara me suena o en comedias 
varias, pone aquí su talento al 
servicio de Rodoreda. «A veces 
lloro con el papel", reconoce ■

Un moment del concert amb la secció d’adults de l’Orfeó

Exit de l·lllè aniversari, segona part
L’Orfeó va repetir el programa amb les dues seccions de petits

REDACCIÓ

Després d’omplir La Salut 
amb el seu concert de 111è 
aniversari, l'Orfeó de Sabadell 
n’oferia una segona part diu
menge pasat a La Puríssima. 
Tot i que sense l'assistència 
de gran part dels ex-directors 
de l'entitat, aquest cop s'hi 
sumaven les dues seccions 
infantils del cor.

Davant prop de 200 perso
nes, les tres seccions es van

anar alternant en la interpreta
ció de les peces que.», al llarg 
dels seus 111 anys d'història, 
han estat més representatives 
de cadascun dels mestres-di- 
rectors, amb introduccions de 
Jordi Saura. Amb la seva dicció 
clara i expressiva s'evocaven 
els moments més significatius 
que van marcar cada època de 
les respectives primeres audi
cions. Les projeccions van aju
dar a situar el context.

La gran qualitat del concert,

en visible progressió de les 
noves generacions -molt nota
ble el gran esforç a la Secció 
de Nois i Noies i Coral Efebus- 
va deixar una gran impressió 
en el públic, a més de la lògica 
emoció. En especial pels fami
liars (vinguts des de L'Escala) 
d'Agnès Armengol, autora de 
l’himne de l’Orfeó Cant a la 
Senyera, sentit en el bis. El 
cor de l'Orfeó va ser dirigit per 
Francesc d'Assís Pagès, i els 
petits per Elisabet Erra ■

" Un Pirandello de gran 
intensitat amb Encert

c. c.

No és gens fàcil muntar 
L'home, la bèstia i la virtut -de 
la qual només tenim a Saba
dell un llunyà record al Teatre 
del Sol-, ja que aquest Pirande
llo exigeix molt al personatge 
del Senyor Paolino. Sobretot: 
un ritme incessant per trans- 

* metre tota la tensió psicolò
gica amb un punt de follia i 
obsessió que ha d’incomodar, 
asfixiar el públic. Lluís Saus

serveix amb intensitat aquest 
professor enamorat d'una 
mare d'un seu alumne casada 
(a la qual ha deixat embaras
sada) en el muntatge de l'As
sociació Artística Encert que, 
sota la direcció de Maite Font, 
s'estrenava aquest cap de set
mana a l’Auditori Pere Quart. 
En una companyia local ama
teur i amb una part d’actors 
debutants, sorprèn la bona 
factura interpretativa general, 
que clava a la butaca ■

XAVIER ESPINAL

Un moment de l’estrena d’aquest cap de setmana a l'Auditori Pere Quart
*


