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“Que la cultura
tingui un 21%
d’IVA, això
sí que és una
provocació!”

CRISTINA
ROS

La Terremoto de Alcorcón o Pepa
Charro, tant és, exerceix de mes-
tra de cerimònies a The Hole,
l’obra que barreja teatre, cabaret
i night club i que s’estrena de ma-
nera oficial aquest vespre al Co-
liseum de Barcelona. Provocado-
ra, potser més que no provocati-
va, adopti el paper de cantant, de
cabaretera, d’actriu o de taverne-
ra, mai no perd la seva essència
gamberra.

Per què és tan gamberra?
Més que gamberra, em considero
marxosa. M’agrada la marxa, inci-
tar al goig, provocar rialles i, de
tant en tant, tocar la fibra...

¿Es mostra tan desinhibida a The
Hole com li és habitual? Quin pa-
per hi té?
Sóc el que ara en diuen la MC, la
mestra de cerimònies, la senyora
de la casa, que és aquest forat al
qual un s’acosta amb curiositat i
del qual espero que en surtin com
a mínim amb un somriure i un es-
perit una mica més canalla.

Doni’ns un parell de motius per-
què l’anem a veure a The Hole.
Crec que amb l’eslògan n’hi ha
prou: “Cal ser al forat per sortir
del forat”. La resta... Deixeu-vos
sorprendre, aparqueu els prejudi-
cis i gaudiu de la vetllada.

Sempre li ha agradat el cabaret.
Què hi troba que l’atregui tant?
Potser m’atreu que prové de
França, de les antigues tavernes.
Jo sempre he sigut molt taverne-
ra... També m’agrada perquè el
públic hi està viu i actiu, perquè
s’hi pot menjar, perquè va ser el
bressol dels transvestits, que ad-
miro moltíssim. I m’agrada per-
què és el lloc on vaig aprendre les
poquetes coses que sé.

¿No es tracta d’un gènere d’un
temps passat?
Totalment al contrari! És un gè-
nere que es renova contínuament.
A The Hole es barreja amb veus en
directe, humor, acrobàcies, un pèl
d’erotisme... De fet, crec que no
desapareixerà mai. I ara que sóc
a Barcelona, hi sento una estima-
ció i un respecte especial, perquè
ha sigut la catedral cabaretera: Els
Quatre Gats, El Molino... I també
ha sigut bressol de la barreja de
molts gèneres, com la revista i les
varietés, sempre d’actualitat.

Què la distingeix de les antigues
vedets?
Ja m’agradaria assemblar-me a
alguna d’elles... I a alguna en ac-
tiu, com la gran Merche Mar, de
qui vaig aprendre tant en el meu
any de molinera. Esclar que el
meu cos és diferent del de les ve-
dets tradicionals. El meu pou
d’idees està ple perquè he fet de
tot en aquesta vida. Barrejar les

meves experiències com a estudi-
ant d’Erasmus o empleada de
banca em dóna una visió diferent.
En tot cas, mai no deixo de mirar
enrere per reivindicar aquell es-
til, en extinció, que les grans ve-
dets van saber defensar amb molt
d’art.

Quan no hi ha censura i el sexe és
un camp obert, teòricament, què
s’ha de fer per provocar?
Pel que hem vist, després de la re-
tirada de la campanya de The Ho-
le de trens i autobusos, avui pro-
vocar i, sobretot, provocar res-
postes retro, reaccionàries, no és
gens difícil.

¿No és més difícil provocar avui
que abans?
Ara tot és provocació. Sí, esclar
que abans la provocació era més
subtil. Avui el repte és un altre: la
insinuació o el desafiament es mi-
ren amb lupa. A més, provocar és
que la cultura i molts altres ser-
veis tinguin un 21% d’IVA, això sí
que és una provocació! ¿O no pro-
voca que el teatre a Espanya hagi
perdut la meitat d’espectadors en
només un any?

Què li queda de l’experiència
d’haver sigut dona Almodóvar a
Los amantes pasajeros?
Ser testimoni del cine d’Almodó-
var és més que una experiència.
És cada pauta, cada “Tallin!”, ca-
da segon de pel·lícula, cada con-
versa que he viscut al maquillatge
o a la perruqueria, és envoltar-se
i aprendre dels millors.

Repetirà amb ell?
La setmana passada em va acom-
panyar en la meva estrena de
Marranadas al Teatro Español de
Madrid: això ja és repetir. Espe-
ro que m’acompanyi molts anys. I
el dia que m’ho demani, jo l’acom-
panyaré amb molt de gust.

Una persona com vostè, que cada
dia s’inventa una disfressa, qui
és quan se’n va a dormir?
Billy el Ràpid. M’adormo en 0,2
segons.

Si li demano en què creu, què em
dirà?
Les meves padrines, les Diabéti-
cas Aceleradas, em van deixar ben
adoctrinada en aquesta qüestió.
Ho he dit altres vegades i ho repe-
teixo ara: jo només crec en la so-
brassada.

Per què ha triat el color verd?
Per solidaritat amb els docents o
perquè és el color picant per ex-
cel·lència?
He triat el verd de l’esperança,
pensant en el professorat. Jo tam-
bé vaig estudiar magisteri. Ara bé,
també ho he fet per aquell refrany
popular que diu “Quien de verde se
viste, por guapa se tiene”.e

Mestissatge Nascuda a Madrid, criada a Alcorcón
i a La Palma del Condado (Huelva), Pepa Charro se
sent mallorquina d’adopció. Com a tavernera que
diu que és, ha fet del bar Flexas, a Palma, el lloc
mític de trobada entre intel·lectuals i troneresActriu, cantant, vedet i propietària del bar Flexas

La Terremoto de Alcorcón estrena obra aquest vespre a Barcelona,
un espectacle en què ret homenatge al cabaret. TORRES IBARZO
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