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N
i Lita Claver, ni la Maña, es
diu Emilia Jiménez, va néi-
xer a Saragossa el 1945 i és
la petita de setze germans
d’una família gitana del bar-

ri de Tenerías. Els noms artístics vindrien
després malgrat que ella va rebre el segell
de foc tan sols amb cinc anys, quan va mo-
rir el pare, passant el platet pels bars des-
prés de ballar quatre passos de flamenc.
Amb quinze anys va debutar al teatre Oa-
sis amb tant d’èxit que l’amo ja li va propo-
sar d’actuar coma vedet. És així com l’artis-
ta, d’arrel inequívocament gitana, comen-
ça a compaginar el ball i les castanyoles
amb els números picants en què es vestia
amb un mallot cenyit. Abans de marxar de
Saragossa ja n’havia trepitjat tots els esce-
naris: el Plata, el Principal, el Fleta…
La infantesa de la petita Emilia va ser

molt precària. Mai no va tenir un regal de
Reis ni va anar a l’escola. Dels vuit anys
fins als quinze actuava de poble en poble
amb la companyia de Lázaro Esteso, el pa-
re de l’humorista Fernando. En aquest am-
bient va trobar la seva escola perquè entre

funció i funció va aprendre a llegir i a es-
criure. La carrera artística de la Maña in-
clou el pas pels teatres portàtils de l’època,
alguns tant coneguts com El Lido i El Ar-
gentino, que plantaven l’escenari com una
carpa de circ allà on els contractaven. Així
com a la sala Cancela de Saragossa, on ella
va actuar, havia acollit al seu temps cele-
britats com Luis Mariano, en aquests tea-
tres portàtils va coincidir ambCarmenFlo-
res, germana de la inconfusible Lola.
És el popular actor Alfonso del Real qui

la bateja amb el nom de Lita Claver i ella
no triga a fer-se conèixer com laMaña, so-
bretot quan converteix el seu personatge

en l’exageració del prototip aragonès, es-
trafent-ne, sobretot, la cantarella verbal.
L’actriu dóna corda especialment al ves-
sant còmic que desprèn amb l’esvelta figu-
ra i amb una gestualitat desenfadada que

no para de cultivar durant tota la carrera.
L’ofici, aleshores, s’aprenia exclusivament
a la feina. Lita Claver és una esponja que
interioritza automàticament els ressorts
que la comuniquen ipso facto amb l’espec-
tador. Desembarca al teatre Victòria de
Barcelona amb l’obra Intocables y fugiti-
vas on Rafael García, que actualment és el
seu marit, feia de galant cantant.
Aquest fou l’embolcall amb què la va

descobrir Vicenta Fernández, empresària
d’El Molino. La futura vedet d’aquest em-
blemàtic cabaret barceloní no va obtenir
una bona impressió de la sala quan va en-
trar-hi per primera vegada. No hi havia
llum i li va semblar trista, però quan la va
veure il·luminada i plena d’espectadors li
va canviar el rostre. Va treballar-hi durant
onze anys. Tothom esperava el moment
en què baixava els quatre esglaons fins a la
platea i s’hi passejava mentre dialogava
ambel públic. S’asseia a les cuixes delsma-
rits amb una elegància que despertava l’es-
clafit de les esposes, amb la finalitat de pro-
vocar una de les reaccions més difícils de
l’art d’entretenir: fer riure.
Després d’un parèntesi a Madrid va en-

cetar una etapa de vuit anys al teatre Ar-
nau del Paral·lel, del qual es va convertir
en accionista. La Maña també ha fet cine-
ma i teatre de text com l’obraContra el es-
pejo, el 2008, a la sala Muntaner. Ara, l’ar-
tista volta amb companyia pròpia sobretot
per la zona de Saragossa. A l’espectacle in-
corpora l’actualitat però no tira l’ham a la
política perquè pensa que la gent n’està ti-
pa i necessita oblidar-se’n. Entre els pro-
jectes imminents, Lita Claver enregistrarà
un disc de flamenc i rumba amb Maruja
Garrido, produït per SicusCarbonell de Sa-
bor de Gràcia, i editat per Kasba Music.

Lita Claver pensa
que algú des de dalt
l’ha tocada amb
una vareta màgica
perquè es conserva
molt bé de cos, alta
i prima com és. Té
les cames maques i
la cabellera morena
de sempre, sense
necessitat d’haver
passat per cap qui-
ròfan. Ningú no li
fa els anys que té.
És una dona enèrgi-
ca, plena de vitali-
tat, d’un caràcter
robust i fornit, enca-
ra que confessa que
és ploranera.
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Va començar a actuar amb
cinc anys passant el platet
pels bars després de ballar
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què se n’ha fet de... LITACLAVER, ‘LAMAÑA’


