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El seu llibre “Pequeños desastres 
y otras alegrías1’ és un retrat exis
tencial una mica autobiogràfic?
És una recopilació de pensaments 
il·lustrats dels petits desastres que 
mouen la vida de les dones. Tam
bé és una caricatura de mi matei- 

^  xa. Els dibuixos tenen bastant d’au
tobiogràfic. cert. tot i que no neces
sàriament vol dir que siguin coses 
que m’hagin passat.

En quin perfil de còmic s’ha inspi
rat per dibuixar les vinyetes?
De molt jove em vaig enganxar a 
"Maitena” i també vaig llegir "Mo
derna de poble”, però tracta més 
d'una generació de joves de 20 
anys. "Pequeños desastres..." pen
sa més en dones de 30 o més. Com
parteix el llenguatge irònic.

I la seva afició per dibuixar, l'ha 
descobert ara o li ve de petita?
No. Recordo que tenia una amiga 
que dibuixava moll bé i jo li copia
va coses (ha ha ha!). Vaig començar 

r  " a dibuixar als 20, quan volia ser ac
triu, treballava de figurant i havia 
d'esperar moltes hores als rodat
ges. Al final vaig dedicar-li hores i 
hores, també entre els concerts.

Quins són els petits desastres que 
li passen a la dona moderna?
De tot. Com ara portar temps sen
se parella, ni anar amb ningú. Els 
tres primers mesos pensa: "No po- 

x dré! No podré estar sense fer 
ramor!”. Aquest petit desastre la fa 
retrobar-se amb ella i dir coses com 
la d'aquesta vinyeta:" Últimamen
te lo último que se me corre es el ri- 
mel". O el desastre de fer-se gran, 

.. de com canviem...

Diu que viu feliçment amb im gos 
ros i un home moreno. Hi surten?
Vaig estar a punt de dedicar una 
vinyeta al meu gos arran d’una 
cosa divertida que em va passar... 
Estava mirant un aparador i por
tava el gos en braços. De cop, sen
se adonar-m e’n, li dic: “És xulo 
aquest vestit oi?”. I va i em respon 
una senyora que tenia al costat!

Com és la dona que dibuixa?
Jo crec en una dona pragmàtica, 
que s’adapta i, si ha de dir fins 
aquí, fins aquí perquè no puc 
més. Jo tam bé sóc pragmàtica 
però complicada. Tinc pors com 
tothom, però intento ser valenta. 
Els homes no es compliquen tant 
la vida.

Però vostè ha dit que els homes te
nen moltes pors, cert?
Sí, sí. Els homes tenen pors i alguns 
quan senten que volem ser mares 
marxen corrents. A mi, m’ha pas- 

4  sat. Abans les dones tenien fills als
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«Quan dius que vols 
ser mare ells fugen»
DIBUIXANT d e  DIA, c a n t a n t  d e  n it . Dolo Beltran (Barcelona, 1974) va 
començar a crear il lustracions a les estones mortes dels rodatges 
com a actriu i a les gires com a vocalista de Pastora. Les millors 
vinyetes, les recull a “Pequeños desastres y otras alegrías”, un 
llibre amb hilarants dubtes existencials de la dona moderna. Ara 
els pensaments il·lustrats inspiren ei seu espectacle de monòlegs.
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20 anys. Ara, els donem més temps. 
Però als trenta i pocs anys seguei
xen amb pors. Potser no tenen la 
pressió del rellotge biològic.

L’èxit del llibre l'ha animat a tras- 
Uadar-lo al teatre.
Vaig canviant de la música a la te
levisió i ara tomo al teatre amb l'es
pectacle de monòlegs "Pequeños 
desastres y otras virguerías" que 
portaré a Terrassa el dia 27. Sóc po
lifacètica i m'agrada moure’m per 
molts àmbits artístics per no avor
rir-me. M'avorreix fer sempre el 
mateix.

També la seguim veient aTV3, a la 
repetició de la sèrie ‘‘Infidels’’.
És curiós veure com segueix agra
dant. Fa cinc anys que vam acabar 
la sèrie i encara trobo gent pel car
rer que em pregunta quan farem 
nous episodis. Era una producció 
molt cara. d’un episodi setmanal, i 
es va decidir que es deixava així per 
no fer-ne un "culebrot".

Això de ser una artista polifacèti
ca l’ajuda als concerts?
Efectivament. Sempre dic que més 
que cantar el que m'agrada és ex
plicar històries, sensacions... I això 
m’ha vingut molt adaptat del tea
tre. Vaig començar de molt jovene- 
ta fent teatre de creació amb la Ge
neral Elèctrica i el Roger Bernat i la 
Cárol López. 1 fèiem espectacles de 
creació a través de sensacions i co
ses artístiques molt boges. Això 
m’ha ajudat a tenir una visió molt 
poètica de la vida i és molt maco.

Recorda el seu debut com a voca
lista del grup Pastora?
1 tant! La primera vegada que vaig 
sortir a cantar els nostres temes 
amb Pastora duia ulleres de sol de 
la vergonya que em feia. La gent es
coltava les meves cançons. Quan 
fas teatre i et diuen que no els va 
agradar l’obra pots dir que és cosa 
de l’escriptor. Però quan surts a 
cantar un tema teu és molt fràgil. 
He après a defensar-me a mort!

EI pitjor que li pot passar a una 
cantant és patir por escènica.
Vaig viure unes sensacions sem
blants de molt joveneta, però ho 
vaig saber superar sola. Recordo 
que estava a l'escenari i em jutjava, 
em mirava des de fora; era para
noic. Una artista s’ha de mirar des 
de dins no com a espectadora.

Al seu espectacle de monòlegs “Pe
queños desastres y otras virguerí
as” promet descobrir el veritable 
secret de la felicitat Alguna pista?
L’hauràs d’anar a veure. He fet mol
tes, moltes equacions i al final he 
trobat una resposta fantàstica!
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