
«El Paco deu estar rient
al veure’m fer de corista»
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Després d’arrasar al Teatro Español 
de Madrid, Follies va brillar al Festival 
de Peralada. Asunción Balaguer 
(Manresa, 1925), en el paper d’anti-
ga corista, es va emportar els aplau-
diments més sentits. 

–Als86anys,MarioGaslivaproposar
ferdecorista.¿Quèvapensar?
–Em vaig espantar. No he cantat ni 
ballat mai. Una amiga americana em 
va dir: «¡Un musical amb Mario Gas! 
¿Li diràs que no? ¡Estàs boja!». I vaig 
decidir provar-ho. I pensava: «No 
m’agafaran». Tinc oïda musical, però 
coordinar la lletra amb els peus… 

–¡Doncsquindebut!
–Sí, jo he fet sempre drama, molt te-
atre clàssic amb Tamayo. Però ara ja 
m’he picat amb el musical. Em faria 
molta il·lusió que Follies arribés a 
Barcelona. 

–¿Quèlihaditlasevafamília?
–A la meva filla, Teresa Rabal, li va 

  
ASUNCIÓN BALAGUER  Actriu. Ha triomfat als 86 anys amb ‘Follies’, el seu debut en el gènere musical

encantar. No m’havien aplaudit i fe-
licitat mai tant. Venien companys i 
alguns s’agenollaven. «¿Però què 
feu?», els deia. Arribava a casa cansa-
díssima. Jo crec que de les emocions. 
El meu fill em va veure temps des-
prés de l’estrena. L’altre dia li vaig 
dir: «Benito, quan sigui gran me 
n’aniré a viure a Águilas», i es moria 
de riure. Llavors em va confessar que 
havia vist el musical i que patia per 
mi. «¡Ahhh, li agafarà un cobri-
ment!», pensava. 

–¿Comsesentcantant?
–Fenomenal. T’ajuda moltíssim l’or-
questra, et sents com volant. A Car-
los Hipólito li va passar igual. Vaig 
començar amb molta por però des-
prés ja disfrutava. 

–Ivahaverd’aprendreaballarclaqué.
–Sí, ha ha. Estava molt espantada, 
veia la resta del repartiment amb 
aquesta facilitat, i jo no domino els 
peus, el cap i els peus no m’anaven 
alhora. Va ser gràcies al mestre Luis; 
va ser molt pacient. 

–Téunasalutdeferro.
–Tinc sort. La salut m’ha acompa-
nyat, excepte un cop que vaig tenir 
un trombe pulmonar i vaig estar a 
punt de morir. Ara m’han trobat al-
guna cosa del cor però què vol, a la 
meva edat, amb tres besnéts. 

–¿Comescuida?
–Faig ioga amb la meva néta Cande-
la, que és professora. És guapíssima, 
jo volia que fos actriu, però no li agra-
den els càstings. M’ha ensenyat a res-
pirar, a coordinar moviments. A més 
visc a la serra, on l’aire és pur, i mai 
he fumat ni begut. Molts cops penso 
què ens devia donar la meva mare, 
perquè érem sis germans i els quatre 
nois primers van morir de sobte. 
Quedem la meva germana i jo. 

–¿QuèhauriaditPacoRabalalveure-
ladecorista?
–Deu estar rient. Li hauria fet gràcia. 
En l’època franquista passaven per la 
passarel·la totes les coristes, amb les 
cames a prop del públic, amb aque-
lles camasses. Era especial. Venia la 

censura i s’havien de tapar, a vegades 
el vestit era molt escotat. Es cobrien el 
dia de l’estrena i després es tornaven 
a descobrir. El Paco era amic de totes, 
de les noies de Colsada, que era amic 
del Paco. Quina gràcia, qui m’havia 
de dir a mi que als 86 anys...

–Comelles,decorista.
–M’hauria encantat sortir amb les 
plomes, amb el plomall. M’agrada-
ven molt la revista i les vedets.

–¿Hacanviatmoltelmóndelteatre
desd’aleshores?
–Sí. Ara es guanya una mica més. Pe-
rò sempre hi ha incertesa. Estem 
acostumats a l’atur. El meu marit  
sempre deia als meus nens: «Som po-
bres». Llavors una trucada de telèfon 
ens canviava la vida: «¡Ja som rics!». 
Sempre he sigut una mica bohèmia. 
Hi ha gent que no ho aguanta, però la 
inquietud, la lluita, fan per mi.

–¿Liagrada?
–No és que sigui masoquista, però la 
rutina de la vida tampoc m’agrada-

Asunción Balaguer, el 25 de juliol, a les portes del Casino de Barcelona, on es va presentar ‘Follies’. El musical va seduir al Festival de Peralada després de triomfar a Madrid.

JULIO CARBÓ

«No m’hauria casat 
mai amb un 
oficinista. ¡Que 
avorrit! Amb el Paco 
vaig ser molt feliç, 
era bo i divertit»
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