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Lolita: “Fedrapodria serd’aquest segle”
L’actriu dona vida al Romea a la reina grega enamorada del seu fillastre

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Fedra és un volcà. Lolita és un
volcà. Així doncs, al teatre Romea,
fins al dia20,hihauràexplosions. I
foc.AraLolita,ambunabreucarre
ra teatral que va fer un gir el 2014,
quanvadonarvidaalaColometade
La plaça del Diamant, s’enfronta a
una tragèdia grega de pes. A un
personatge,Fedra,quehanabordat
Eurípides, Sèneca o Racine i amb
una història, la d’un amor prohibit
socialment, lad’unareinagregaen
amorada del seu fillastre, que ara
arriba amb les paraules contempo
ràniesdeldramaturgPacoBezerra.
Iarribasensedéusiambcontenció:
“Ha estat difícil aguantarme, és
una Fedra molt continguda. Molt
impulsiva i amb molta força, però
continguda. Amb lesmans quietes,
perquè jo amb les mans parlo”,
explica, divertida, Lolita, que ja ha
triomfat al festival de Mèrida i a
Madrid amb aquesta obra dirigida
perLuisLuque.
La cantant i actriu recorda: “Ve

nia de fer una comèdia popular, i
entrar en una tragèdia m’ha estat
difícil, però ficarme en els sen
timents de Fedra, no: com que a la
vida de vegades no he estat corres
postaenl’amor,nom’hacostat.Qui
nohaestatnocorrespost?Quinoha
estatenaquestasolitudienaquesta
obsessiódevoler estimaralgú ique

aquest algú t’estimid’una altrama
nera?”,espregunta. Aixòsí, aquíes
tractad’unamorambrebuigsocial.
“Fedra –diu Lolita– és una dona
que podria ser d’aquest segle, su
peractual. L’amor no s’hauria de
prohibir mai, sigui de la classe que
sigui: home, gat, gos, dona o cavall.
L’amorés lliure, ihauriadeser lliu

re, no haurien de posar condicions
a algú que estima de veritat. Fedra
ésunadonaqueficaelcapalaparet
77 vegades, perquè no vol estimar,
perquè sap que el que està fent l’hi
prohibiran, l’hi criticaran. Però el
seu amor és molt més fort. Potser
peraquestasolitudqueté,aquestes
ganes de viure. Perquè encara se

sent jove. L’edat, com deia una se
nyoraqueviviaambmiiqueesdeia
LolaFlores, no ésbiològica: es por
taalcapielcor. IFedrasesent jove,
peraixòs’enamorad’unhomemolt
jove. Estima. Potser demanera ob
sessiva,malaltissa,perquèésreinai
té obligacions que no deixen que
tingui la seva vida. La seva única

il∙lusió és poder estimardemanera
lliure ialgúquelidona joventut.De
vegades les dones a una edat ens
convertim una mica en vampirs,
ens agrada la sang fresca, perquè
amb la sang fresca estemmés fres
ques.Degransjaensomnosaltres”.
Lolita destaca que a l’obra “nohi

ha veu engolada, amaneraments ni

mansal front”, sinóparaulesd’avui
i poesia. I s’emociona quandiu que
dedica la funció“aunamicquese’n
va anar ahir, l’actor i dramaturg
català Manuel Veiga. Cada dia em
marxa algú, i és una putada. En
Moncho ens va deixar fa poc, el
meu oncle, el meu amic, el meu
confident. I ahirManuelVeiga”.
El director del muntatge avisa

que “al començament veiem una
dona malalta, però decideix sortir
d’aquella letargia i defensar el seu
amorpel seu fillastre. Esdeclararà.
Noésunadonasubmisanialpoder
del déu, ni al masculí, ni al de l’Es
tat. És autònoma, i decideix el seu
futur”.c

“Devegades lesdones
quanarribemauna
edatensconvertimuna
micaenvampirs;ens
agrada lasangfresca”

JERO MORALES

Lolita i Tina Sáinz en una escena de Fedra, que es representa al teatre Romea
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EMMANUELPAHUD
&ERICLESAGE

Emmanuel Pahud, solista de l’Orquestra Filharmònica de Berlín i considerat
un dels millors flautistes del món, torna a L’Auditori en companyia del seu
pianista predilecte, el magnífic Eric Le Sage, i amb un repertori basat en la
tradició del romanticisme germànic. El duo ens proposarà obres de Mozart,
Schubert, Schumann i Mendelssohn.

Emmanuel Pahud flauta · Eric Le Sage piano

L’Auditori és un consorci de Mitjans patrocinadors


