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Aida Folch considera els Trueba els seus talismans, els seus descobridors. “Són lameva família, els quem’han format en aquest ofici. No podria viure sense ells. Els Trueba són essenc

L
a noia que puja com
una boja per l’escala
no s’assembla gens a
la vampiressa que
veiem als capítols de

la sèrie Cites de TV3. Porta un
vestit de margarides, sabates ne
gres de plataforma, poc maqui
llatge, orelles sense arracades i
un aspecte veritablement angeli
cal. Una Cocacola light a la mà
esquerra i l’aclaparament a la ca
ra per arribar tard. Continua
mantenint el deix de la seva terra,
Reus, però el seu somni és treba
llar i viure aFrança.Lavamveure
malalta de tuberculosi a El em
brujo de Shanghai, adolescent ir
reverent en Los lunes al sol i vo
luptuosa a El artista y la modelo.
Fins i tot s’ha colat dins la família
Alcántara.

Aida per l’òpera?
No, no, és un nom àrab que signi
fica fada. Encara que nom’escau.
Jo no sóc gens princeseta.

Aquella era una princesa
etíop, però esclava.
Jo puc ser alhora tant bona i tant
dolenta com es pugui imaginar.
Puc ser un encant... o el pitjor.

La seva feina inclou aquesta
condició camaleònica. S’hi va fi
car per casualitat.
La meva mare estudiava Belles

Arts, el meu pare treballava, i no
podien recollirme de l’escola.
Així que em van apuntar a teatre.
Jo tenia nou anys i era extrema
damenttímida...

Ja hi som, una altra.
Jano!Exposarmeemvasemblar
horrible fins que vaig descobrir
que tot el malestar que passava
durant l’assaigdesapareixia el dia
de l’estrena. Llavors podia fer
qualsevol cosa. Era màgic, m’en
coratjava. Va ser un alliberament.

Fins que va veure un anunci
on Trueba buscava una nena de
catorze anys per a El embrujo
de Shanghai. La van escollir en
tre tresmil noies...

I no va ser fàcil! Cinc càstings en
dos mesos. Aquesta pel∙lícula va
canviar la meva vida. Va ser un
somni, una superproducció amb
actors ja consagrats com Fernan
do FernánGómez o Ariadna Gil.

Diuen que no li ha semblat
mai fàcil ser dona.
D’adolescent em vestia més mas
culina, i sempre em va agradar
més el futbol que les nines. Però
crec que ho feia perquè em dei
xessin tranquil∙la, perquè no em
posessin en qüestió. Si actuava,
hovolia fer comapersonanocom
una princeseta que juga a ser ac
triu. Quan em vesteixo com avui
comencen a dirme coses pel car

rer, m’aclapara; reconec que
m’incomoda la feminització, cer
ta estètica, perquè consideren
que és provocar. I jo necessito
passar desapercebuda.

Ésuna catalana que viu aMa
drid des de fa dotze anys.
Emsentomolt a gust a tot elmón:
he viscut a França, a Mèxic, als
EUA... PeròCatalunya? Jo sóc de
les que creuen que cal fer el que
vulgui el poble. També he de dir
que tinc amics que opinen el con
trari i no per això els deixo d’esti
mar. Em sembla inútil i estúpid
fer sang per una ideologia.

Recorda la seva primera gala
dels Goya?

Perfectament. Dos mesos des
présd’El embrujo...vaig rodarLos
lunes al sol i vam guanyar la
Conchad’Or aSant Sebastià. Bru
tal. I el 2002 aquestes van ser les
dues pel∙lícules més nominades
als Goya. Vaig sortir a recollir un
premi de vestuari i m’ho vaig
creure tant... que li vaig fer un pe
tó almeuactor acompanyant i em
va contestar: “No flipis tant que
no és per a tu”. Emveig: elsmeus
talons, amb 14 anys, el vestit regi
rat, a punt de caure...

Molta gent, a Espanya, la co
neix per Cuéntame. Com va ar
ribar Françoise Alcántara?
L’efecte televisió és impressio

“M’incomoda la feminització
quan la consideren provocació”

AIDA FOLCH ACTRIU

l’entrevista
NÚRIA ESCUR
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cials en lameva vida”

nant. Em van escollir perquè sa
bia una mica de francès. Estava
una mica verda, però bé... Abans
m’havia sondejat Trueba: “Saps?
és que tinc al cap una pel∙lícula a
la francesa, no ho sé...” així que
jo... al cap de dues setmanesme’n
vaig anar a viure a França i em
vaig posar a estudiar l’idioma!Als
sis mesos el vaig telefonar: “Es
colta, que ja sé francès”. Em va
dir que estava boja però que se
n’alegrava...

IvaarribarElartistay lamo-
delo i el paper va ser seu. Inspi
rada en l’escultor Aristides
Maillol. Vostè es passava més
temps nua que vestida.
El pitjor és el primer dia. Des
prés, ja està. Li deia al Fernando:
“Sisplau, vull despullarme ja da
vant teu perquè... i si arriba el ro
datge, em veus en pilotes i no
t’agrada el que veus...?”. Ell con
testava que tot estava sota con
trol. Va arribar el dia. Recordo
queemvaig ficar enun riu conge
lat i quan, per fi, em vaig descor
dar... aleshores mig equip es va
posar d’esquena. Els va fer més
vergonya a ells que a mi. Aquest
minut resulta molt antieròtic.

Qui creu que s’ha despullat
amb més naturalitat al cinema
espanyol?

Victoria Abril. Això és el que em
diu tothom. Que ella es treia el
barnús i s’acabava l’aclaparament
i la vergonya. Tot fluïa.

Quin consell li va donarClau
dia Cardinale en el rodatge?
Que jugués. És una dona esplèn
dida, em va explicar les seves ba
talletes de Hollywood amb Jack
Nicholson. Vam riure tant... La
Claudia és punky, de caràcter,
una nena que fuma cigarrets Vo
gue i encara no vol deixar de ju

gar. Em tirava coses pel cap, em
pessigava una mamella i es posa
va a córrer. De debò, una nena.

ElsTrueba la tenenavostède
talismà.
Els Trueba són els meus talis
mans, la meva família, els que
m’han format en aquest ofici. No
podria viure sense ells. Els True
ba són essencials dins la meva
vida, són com els meus pares; de
vegades emquedo tres dies a casa
seva i ens passem les nits mirant
pel∙lícules, llegint i escoltant
música.

Les seves intervencions a Ci-
tes han estat molt comentades.
Per què atrapa tant la sèrie?
Bon càsting, bons directors i bons
guions... I que hem assajat molt,
moltíssim, gairebé sembla impos
sible per ser televisió. Parlar, par
lar molt...

És vostè qui ha ensenyat a
Noriega a parlar tan bé català?
No, no, ell ja feia temps que esta
va en això, amb una lingüista i
Marc Recha li va fer una immer
sió total. A Madrid, a mi, ja em
parlava en català. És un molt bon
company, simpàtic, relaxat... es
tàvemmotivats.

Quines escenetes...
Uf! Recordo que una de sexe,
contra la paret, va ser tan forta
que vaig acabar amb mal a l’es
quena, sagnant, plena de betadi
ne. A l’equip van començar a fer
broma, l’anomenaven Noriega
l’empotrador. Amés jo encarnava
una noia que va de sobrada, al
contrari que jo, que sóc molt ver
gonyosa. De fet, el petó jo no li
vaig voler fer a Noriega fins al
mateix dia del rodatge. Quan va
sonar “acció”, em vaig treure el
vestit i el vaig agafar... es va aco
llonir! No s’ho esperava...

Diuen que a la seva generació
no li interessava la política.
Desmenteixiho.
És cert: la meva generació no es
tava gens conscienciada. Jo vaig
néixer el 1986, tothom tenia dues
cases i dos cotxes, tot semblava
de franc, no vam haver de lluitar
per res. Peròhemcanviat radical
ment, jo ho noto en el meu cercle
d’amics on hi ha gent que acaba
arquitectura i està desesperada.
Aquest enuig ens ha tornat políti
cament actius; les últimes elecci
ons han estat un terratrèmol. No
tenim ganes de tornar a batallar
per drets, com la llei de l’avorta
ment, que ja van guanyar d’altres.

També diuen les estadísti
ques que els joves de la seva ge
neració continuen sentmolt ge
losos, controlen el mòbil de la
nòvia i la manera de vestir.
No puc entendre per què passa
això a hores d’ara. Amim’han ar
ribat a comentar en un projecte
televisiu: “No et tallis els cabells,
que semblaràs masculina”. Com
poden ser tan conservadors? El
mateix li va passar a la meva
àvia... i ja han passat dues genera
cions, sisplau!

Posats a somiar, qui li agra
daria que la dirigís?
Els germans Coen! sens dubte.
He fet una prova amb ells i no he
dormit en tot un mes, esperant
una trucada. Fer una pel∙lícula a
Amèrica et pot canviar la vida.

Tant que t’hi hagis de quedar
a viure.
No ho contemplo, però és el bo
nic d’aquesta professió: que no
saps mai el que pot arribar.

“Claudia Cardinale és
esplèndida i punky,
una nena que fuma
cigarrets Vogue i no
vol deixar de jugar”

“L’escena de sexe amb
Noriega va ser tan
forta que em sagnava
l’esquena. L’equip li
deia ‘l’empotrador’”.

AFernando Trueba li va
preguntar JeanClaude
Carriére: “A la pel∙lícula,
d’on direm que és la
noia?”. I Trueba li va
respondre: “Doncs de
Reus, que és la veritat!”. I
així és com en una escena
d’El artista y la modelo
surt la localitat on Aida
va néixer fa 28 anys.
Va començar sent model
infantil. “Em diuen que
vaig sortir als quatre anys
en una desfilada de Pré
natal i que al meu pare no
li va fer cap gràcia”.
Anys després va ser

capaç de deixar un dia
Madrid, de cop –estava a
l’Escola d’Art Dramàtic
de Cristina Rota– i plan
tarse a França a estudiar
francès “per una pel∙lícu
la que ignorava si es faria
i un paper que no sabia si
em donarien”. Adora el
cinema francès.
La seva parella és direc

tor de fotografia i ella
jura que no ha fet mai una
cita a cegues. Afegeix que
surt molt poc de nit, que
és una pèrdua de temps.
“Els Goya em semblen
una tortura. No tinc ni
roba per a l’ocasió, llevat
que algunamarcame la
faciliti i em sembla una
murga estar dreta sobre
uns talons, no aconse
gueixo quem’agradi”.
Demoment, Aida ja té
agent a Los Angeles.

REUS,
FRANÇA
ILANIT
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Miquel Brossa va defensar les virtuts de plats com la tripa

Maneresdemenjar

La seva destresa a l’ho
ra de tallar el pernil li
va valer fa uns anys a
Abdel Karim Haddou

un premi com amillor tallador.
Ni ell ni la majoria de joves im
migrants amb qui va competir
no havien provat aquesta joia
gastronòmica que Karim ser
veix cadadia als clientsdel bar
celoní Bar Bas, on treballa. La
seva religió els impedeix de
menjarporc i el gust de la glori
osa pota momificada, com
l’anomenava el savi Vázquez
Montalbán, no li inspira el més
mínim desig de pecar. El con
grés Otras Maneras de Comer,
que s’ha celebrat aquesta set
manaalMónSantBenet i laPe
drera, organitzat per l’Obser
vatori de l’Alimentació (Odela)
i la Fundació Alícia, ha abordat
des de molt diversos punts de
vista les diferents maneres
d’afrontar la pròpia alimenta
ció ja sigui per qüestions ideo
lògiques, ètiques, estètiques o
per restriccions econòmiques
o relacionades amb la salut.

Fa uns anys era habitual que
els comensals d’una mateixa
taula prenguessin els mateixos
plats –tret del nen malcriat a
qui sempre se li ha donat men
jar a banda– i que la discrepàn
cia arribés a l’hora del cafè i les
seves mil maneres de dema
narlo. Avui els xefs s’han acos
tumat a servir en una mateixa
taula un vegà, un celíac, un in
tolerant a la lactosa o un talibà
del producte ecològic.
Amés dels suculents debats i

ponències, algun apassionat de
la gastronomia ha tingut
l’oportunitat de presentar la
seva feina en aquest fòrum. Va
ser el cas de Miquel Brossa,
que, amb la complicitat dels
seus amics xefs i l’ajuda de la
Fundació Alícia, va presentar
un estudi amb què prova de
tornar la dignitat als menuts,
tan injuriats per alguns dietis
tes. “Tots els excessos maten”,
va recordar aquestmembre del
grup Casacas Rojas, que va
glossar les virtuts d’aquesta ex
quisitat tan barata.

ALBERT
RAURICH
XEF DEL RESTAURANT
DOS PALILLOS (BARCELONA)

Em va encantar tant per
la qualitat del producte
com per la bona mà en la
cuina, amb subtilesa en
la combinació de pro
ductes i la justa manipu
lació. És interessant per
què també fa servir les
entranyes del peix. El
plat de pasta és un tipus
de ravioli, cappelletti,
farcits de porc i cremats
amb bufador. Diferent!
De segon, un peix amb
una brandada feta amb
els menuts del propi ani
mal. Una troballa molt
recomanable.

Abocar
Via Farini, 1315
Rímini (Itàlia)
Tel. 0039054122279

el gust és meu

una taula per a...

CRISTINA JOLONCH


