Aquesta és la història d’una dona singular, i alhora és la història de moltes
dones. La Lola va ser una persona compromesa amb la injustícia i els mé febles
en cada moment dels seus 100 anys d’història en que ha viscut. Una dona que,
com moltes d’altres en aquell temps, va patir pel fet de ser dona, per voler pensar
lliurement, i per creure en valors com la llibertat i la democràcia en una època de
silenci, de repressió, d’injustícies i de falta de llibertats.
Però la Lola, no només va arriscar la seva vida pels seus ideal en els temps
més foscos d’aquest país, sinó que també va seguir lluitant incansablement contra les desigualtats ﬁns als seus 90 anys.
Així doncs, representar la vida de la Lola, és donar veu a moltes altres dones
lluitadores, ja que la Lola representa com ningú el paper militant de les dones en
aquella postguerra terrible, en aquella repressió franquista que va ofegar totes les
llibertats i que va fer caure el país en la més absoluta misèria.

LA HISTÒRIA
Aquest monòleg és la vida de Dolores González Nicolás explicada en primera persona. Una dona que ha inspirat a tothom qui l’ha conegut. Així neix el
projecte, de la petició popular dels veïns i veïnes del Poblenou de Barcelona, que
conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, concretament el departament de
Memòria Històrica, varen rendir un homenatge a la seva admirada veïna, la vida
de la qual consideren que mereix respecte i consideració.
La Lola, com la coneixen al barri, va néixer al 1917, a El Puntal, pedania
d’Espinardo, actualment barri de Múrcia, i viu al Districte de Sant Martí des dels
anys 40. La seva vida al llarg dels 100 anys que va fer al 2017, és un recull de la
història d’Espanya. De petita va passar gana per l’explotació dels terratinents, i va
començar molt aviat a servir; la seva família, compromesa amb la República, va
patir penes de mort i el seu marit va estar a les presons franquistes i va ser perseguit durant molts anys. Aquest va ser el motiu de la seva arribada a Barcelona. Ell
i la Lola van ser clandestins ﬁns els anys 70.

Va veure morir al seu ﬁll a qui els metges no van atendre per la seva
condició de “rojos”, va emmalaltir perquè el poc menjar que aconseguia
amb treball i esforç el feia arribar al seu marit empresonat... Fins els anys 50
va viure al Camp de la Bota i va conèixer la misèria, el terrible so dels trets
de matinada quan afusellaven les persones al mur, la por... I malgrat tot això
la seva casa sempre va ser un refugi pels membres del partit comunista que,
en la clandestinitat, necessitaven suport, així com per a aquelles persones
del barri a qui oferia ajuda i pels que ho donava tot. La seva parada de fruita
al Mercat de la Unió era prou coneguda per els que no tenien diners, perquè
mai no marxaven amb les mans buides.
La Lola va acollir a casa seva l’Ana, la seva neboda, qui havia rebut
més d’una pallissa al poble i a qui cridaven “marimacho”. A casa de la seva
tieta es va fer dona sentint-se lliure.
La Lola ha estat sempre una persona activa i en va donar mostres novament en la vaga de fam dels immigrants que el 2001 es van tancar a
les esglésies demanant la regularització. Ella va ser, per exemple, qui va
convèncer els veïns i veïnes de la seva escala que calia fer conﬁança als
8 homes del Pakistan que van anar a viure en un pis que pagava la Xarxa
Solidària del Poblenou i va fer d’àvia dels ﬁlls que es reagrupaven i dels que
tenien les parelles joves que més endavant es van instal∙lar al barri.
La Lola, amb les seves conviccions sòlides, ha practicat la solidaritat
allà on ha viscut, amb persones amb les compartia aquestes conviccions i
amb aquelles que no. Sempre ha fet allò que anomenem crear teixit comunitari, fer barri. I ho ha fet amb una característica molt particular, ben coneguda per tothom amb qui ha creuat dues paraules, el seu sentit de l’humor.
Les vivències, tristes o alegres, les anècdotes, les vicissituds, la Història en
paraules de la Lola té un to surrealista tragicòmic. Els acudits que tan li agrada explicar, te’ls regala amb un somriure magnètic. Endinsar-se en l’univers
Lola és riure i inspirar-se.

Per escriure aquesta obra ens hem basat principalment en les següents fonts:
• Entrevistes a Lola González, familiars, amics i veïns.
• Documentació: nou hores gravades d’entrevista a Lola proporcionat per
l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou.
• Material bibliogràﬁc (llibres, articles de premsa, etc. ) proporcionat per l’Associació Catalana d’Expressos Polítics del Franquisme.
• Material fotogràﬁc proporcionat per l’Associació Catalana d’Expressos Polítics del Franquisme i l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, i l’Arxiu Històric
Fundació Cipriano Garcia.
L’obra conté les projeccions de fotograﬁes cedides per Lola González,
familiars, amics i veïns, i les diverses entitats involucrades al projecte. D’altra
banda l’obra conté músiques que han acompanyat la vida de la protagonista.

POSADA EN ESCENA
L’obra és en castellà, llengua materna de la protagonista, respectant
l’accent murcià amb inﬂuències del català i del castellà neutre.
L’acció té lloc al saló de casa de la protagonista, que es dirigeix sempre
a públic, a qui convida a conèixer la seva vida i la història del país tot entrant
al seu saló, mirant les seves fotos, escoltant la seva música, compartint els objectes familiars, ... i sobretot, rient tots plegats.

LA LOLA, EL PROJECTE
El 29 de juny de 2017 l’Ajuntament de
Barcelona juntament amb l’Associació de Veïns i
Veïnes del Poblenou, l’Associació Cultural i Social
Bac de Roda-Poblenou, i l’Associació Catalana
d’Expressos Polítics del van retre homenatge a la
Lola en un acte al districte de Sant Martí, que com
a part central tenia un monòleg de 40 minuts que
es va representar davant d’un auditori d’unes
500 persones, i de la mateixa protagonista.
L’equip artístic que va dur a terme aquell
monòleg, després de les valoracions i el resultat del mateix, i gràcies a tot el material de la
vida de la protagonista ha ampliat el contingut
de la peça teatral, amb el resultat d’una duració d’aproximadament una hora y 15/20 minuts
per a la seva reproducció en teatres i/o altres espais.
L’objectiu d’aquesta obra és donar a conèixer la vida d’una persona necessària, intentar estendre els valors que ha practicat al llarg de cent anys, explicar part de la nostra història i, de pas, de nosaltres mateixos. I tot això en to de
comèdia, que és el senyal d’identitat de la protagonista. La seva espontaneïtat,
el seu humor, el seu amor vers als altres i les seves ganes de viure, que contagiava a tothom que la coneixia, i que són la base del seu caràcter, són també el
tret essencial del muntatge, i el que ens fa arribar el seu missatge d’una forma
tan propera i entenedora.
La vida de la Lola és per a tots aquells que la vam conèixer un exemple de
lluita i de superació però també de convivència, de tolerància i d’esperança. I
és precisament per això pel que creiem que és important i necessari transmetre
aquest missatge a les noves generacions.

ENLLAÇOS
http://www.favb.cat/convocatories/100-anys-de-lola-homenatge-delpoblenoudolores-gonz%C3%A1lez-nicol%C3%A1s
http://lameva.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/homenatge-a-doloresgonzzalezamb-motiu-del-seu-100zu
http://olivaret.es/es/homenaje-sra-lola/
https://comunicacio21.cat/noticies-liniasantmarti/122630-el-poblenouhomenatjarala-historica-veina-dolores-gonzalez
http://www.santmartiambveudedona.cat/?p=14997
https://www.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/210060/la-lola-fa-100anys#.WlfnkmR_Oko
http://memoriadeldia.com/memoria-historica-lola-1/

EQUIP TÈCNIC I ARTÍSTIC
Dramatúrgia: i direcció Iván Campillo
Producció: Actriu Mireia Clemente
Il∙luminació i so: Dani Gener
Vestuari: Rafató Teatre
Fotograﬁa i disseny gràﬁc: Robert Martex
Documentació: l’Associació Catalana d’Expressos Polítics del franquisme (especial atenció a Antonia Jover), l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, i
l’Arxiu Històric Fundació Cipriano Garcia

IVAN CAMPILLO, autor i director
Professional de les arts escèniques, llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre amb més de 20 anys d’experiència
als escenaris com a actor, director i autor teatral.
Com actor, debuta en teatre amb “En la ardiente oscuridad” de Buero Vallejo (dirigida per Ricard Salvat), també
protagonitza, entre d’altres, les següents obres: “Libretto per a
Isolda” d’Esther Vilar i “Actes indecents. Els tres judicis d’Oscar
Wilde” de Moises Kaufman (direcció: Teresa Devant), “Bartleby” i “Migacions.
es” (direcció: Ever Blanchet), “Flor de otoño” de Rodríguez Méndez i “Coneixes
en Prosineckty?” de Paco Mir (direcció: Josep Costa) i també interpreta a Cliff
Bradshow a la temporada a Barcelona i ﬁnal de gira de la darrera producció del
musical “Cabaret” (direcció original de Sam Mendes).
Televisió: A TV3 ha participat a la TV Movie “A la vida a l’amor” (Com a
Xesc) i a les sèries “El joc de viure”, “Laberint d’ombres” (com a Jordi Nebot), “El
cor de la ciutat” (Com a Santi Cortés), “Ventdelplà” (Com a Boris Pinyol) i a “La
Riera”. (Com a Jordi Castell)
Com autor i director ha posat en escena més de vint obres com “La importància de ser Frank” (Adaptació d’ Oscar Wilde) o “Sherlock Holmes i el club
dels pèl-rojos” (Musical escrit amb Miquel Agell i amb música de Xavi Torras),
I com a autor, actor i director a obres com “A voz ahogada. Un homentge a
Miguel Hernández”, amb el suport de la l’Associació catalana d’ex-presos polítics del franquisme, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya o
l’Ajuntament de Barcelona i actualment de gira.

MIREIA CLEMENTE, actriu
Actriu, màster en estudis teatrals per l’Institut del
Teatre. Especialitzada en teatre per a la transformació social i per la comunitat. Té formació en Teatre de
l’Oprimit (Universitat Internacional Menéndez Pelayo) i
estudia Commedia dell’Arte amb Antonio Fava a Reggio Emilia, Itàlia Com a actriu ha treballat en obres de
teatre clàssic a Madrid sota la direcció d’Àngel Gutiérrez o Antonio Diaz-Florían entre d’altres. I des de 2012
pertany a l’elenc d’actors de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic des de 2012.
Ha treballat més de tres anys a projectes de teatre i cinema per a
la cooperació internacional a Timor Oriental, així com a la Universitat
Nacional del mateix país.
Actualment en gira amb “A voz ahogada. Un homentge a Miguel
Hernández”, amb el suport de la l’Associació Catalana d’Ex-presos
Polítics del franquisme, el Memorial Democràtic de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

DANIEL GENER, il∙luminador
Comença la seva formació al “Taller de tecnologia del espectacle” (curs 2004-05) en l’especialitat de TÈCNIC DEL ESPECTACLE EN VIU
on treballa i aprèn de l’oﬁci d’il∙luminadors com en Quico Gutiérrez,
Francesc Rodelles, David Bofarull, Xavi Clot, Pep Gàmiz, i un llarg etc..
A partir de 2008 es fa càrrec de la direcció tècnica, tant del Versus
Teatre, com del Teatre Gaudí Barcelona, i té una amplia experiència
com a tècnic de sala.
Treballa com a il∙luminador des del 2006 havent realitzat més de
mig centenar de dissenys entre els que podem destacar:
Amb Óscar Molina: CLOACA Versus teatre , IN ON IT. Versus Teatre i Teatre Gaudí.
Amb Moisès Maicas, ALIES GOSPODIN Sala Beckett, EL DRAC
D’OR i CARTA ALS ACTORS La Seca Espai Brossa.
Amb Rosa Novell, FRAGMENTS DE CONVERSES (EPISTOLARI TOLDRÀ - CLAUSELLS), Teatre lliure, Amb Ever Blanchet, ELS MÚSICS DE BREMEN. Teatre Gaudí, i Gira CAtalunya, Balears i Aragó. I BARTLEBY Versus
Teatre Amb Ivan Campillo, LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK, Lazzigags
produccions. Teatre Gaudí.
Amb J.F. Charansonet, MMVI EL ARQUITECTO Y EL EMPERADOR DE
ASIRIA. VersusTeatre. Sala Alﬁl.
I també ha fet dissenys per musicals com: UNA FESTA SALVATGE(THE
WILD PARTY) Teatre Gaudí. DESIG D’ÒPERA. Teatre Gaudí, Versus Teatre
i Gira per Catalunya.

CONTRACTACIÓ:
Mireia Clemente 671356621
acting.dili@gmail.com

