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«Qualsevol pot ser 
flamenca si té creativitat»
–¿De què estan fetes les nenes flamen-
ques?
–De molt d’art. Qualsevol pot ser flamenca 
si té creativitat.

–¿Com va arribar de Puig-reig al flamenc?
–A partir d’una exposició que vaig fer a No-
va York: allà em tractaven com l’espanyo-
leta que ballava superbé. Vaig venir i vaig 
començar a estudiar ball al Taller de Músics. 
Després vaig anar a l’escola La Tani.

–Va estudiar Belles Arts: és il·lustradora, 
pintora, bailaora...
–Quan estic entre il·lustradors, sóc la fla-
menca i quan estic ballant, sóc la pintora. 
¡Mai sóc al lloc adequat!

–Fa nou anys que ven roba amb il·lustracions 
flamenques al costat del Museu Picasso. 
¿Entenen la seva proposta?
–M’entén qui no té prejudicis, qui no re-
laciona el flamenc amb qüestions políti-
ques i d’història. ¡Que consti que jo defenso 
Catalunya a sac! El tema m’ha tancat algu-
nes portes, però m’entén qui està relacionat 
amb qüestions artístiques i culturals. 

–Ha il·lustrat un llibre pop-up amb nenes fla-
menques…
–És el segon que fem amb Montse Ganges. 
Expliquem l’essència del que és ser flamen-
ca... S’ha venut molt bé a Mèxic, a Argenti-
na… a tot arreu.

–Expliqui’m la seva última aventura.
–Em va contactar Arte. Van venir a Barcelona 

–Ho sento.
–Em sembla important explicar-ho. Vaig 
acceptar l’herència i he aconseguit des-
fer-me del deute i m’he quedat amb una 
casa a la muntanya. Me n’he anat a viure 
a aquella casa i ara em dedico a donar vi-
da a tot el que no té vida. I, des que valo-
ro més el que faig, els altres també ho va-
loren més.

–Segueixi.
–Em fa feliç l’art, envoltar-me de bellesa, 
tant hi fa si és en versió plàstica, musical 
o d’expressió corporal. A Barcelona, em fa 
falta la bellesa. ¡Conservar els locals forma 
part de la bellesa de Barcelona! Estem dei-
xant de valorar la nostra bellesa. Apostem 
pel turisme massiu, en lloc de potenciar la 
gent d’aquí, que té actitud i talent.

–¿Barcelona és flamenca?
–Ho ha sigut i ¡molt! Som flamencs però 
d’amagat. 

–Vostè se n’ha anat a viure a la muntanya.
–Sí, a Vallcebre (Berguedà). Hi he trobat 
un tipus de gent que em pensava que ja no 
existia. Gent que porta un altre ritme, més 
solidària. M’ajuden al camp i jo els faig 
una actuació gratis per la festa major.

–La flamenca és Vallcebre...
–No, o sí... Compte, que era jo qui tenia 
prejudicis. Pensava que si deia que ballava 
flamenc em matarien. ¡I passa tot al con-
trari! Em veuen ballar i em diuen: «Susa-
na, quin art que tens». Em veuen de po-
ble, que penso igual que ells i que ballo 
flamenc com podria ballar jotes… Ara es-
tic preparant un espectacle en què barre-
jo ball i il·lustració: és un espectacle d’om-
bres xineses, projectant il·lustracions, sur-
to jo ballant i hi ha un músic…. ¡L’hi dic jo, 
sóc ilustraora! H
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amb dos cantants de pop molt conegudes a 
Alemanya i una rumbera se les va empor-
tar de festa.

–I la rumbera és vostè.
–¡Jo sóc la rumbera! Me les vaig endur al 
Jazzsí, que és on vaig començar a ballar fla-
menc.

–¿D’on li ve l’afició?
–Del meu pare, que era un bailongo total. 
[Silenci]. Hi ha una dada molt important: 
el meu pare es va morir fa tres anys, i em 
va caure una d’aquelles herències de deu-
tes milionaris, havia de donar-ho tot als 
bancs… 
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Riu, gesticula i diu que 
fa poquet va trobar la 
paraula que més bé la 
defineix: ‘ilustraora’.
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es posen les mans al cap per una sen-
tència que posa unes protestes en el 
context d’una crisi salvatge. Sí, al-
guns manifestants es van excedir i 
hi va haver pintades i empentes re-
criminables. Però la reacció sobreac-
tuada davant la sentència, que pre-
tén mostrar els manifestants com a 
assaltants de l’Estat de dret, ignora 
deliberadament quina va ser la gè-
nesi de la protesta. 

Reacció exagerada

Hi ha massa corporativisme en 
aquesta reacció exagerada i és sospi-
tós que una altra vegada es relacioni 
amb el procés: al Govern català que 
tant s’escandalitza amb la sentèn-
cia algú hauria de recordar-li que va 
ser ell, per cert amb el poc edificant 

Manos Limpias, qui va decidir por-
tar el cas a l’Audiència Nacional. ¿A 
què ve llavors tant de victimisme for-
çat? Tres anys després d’aquella ma-
nifestació, descobrim que Gowex es 
va poder passar mesos falsejant els 
seus comptes, sense que cap organis-
me s’assabentés de res. És a dir, que 
mentrestant la política poca cosa va 
fer i gairebé no va dir res. De sobte 
la gran barbaritat és una sentència 
que, és cert, dóna prioritat al dret de 
manifestació davant el símbol de la 
representació. ¿O és que volem pro-
testes innòcues, incolores i inodo-
res? Potser farien falta menys escara-
falls gremialistes amb la sentència 
del Parlament i més indignació amb 
el col·lapse de Gowex. Tenim massa 
problemes reals per inventar-ne al-
tres de nous. H

S’
obre el teló: desco-
brim que l’adorada 
Gowex no era cap em-
presa sinó una  vulgar 
estafa, escassos dies 

després que ens la presentessin com 
a exemple de la marca Espanya. Se 
n’aniran al carrer més de 200 emple-
ats i uns 200 accionistes han perdut 
els seus diners per sempre. Es tanca 
el teló.
 Es torna a obrir el teló i es dicta la 
sentència que absol els acusats del 
setge al Parlament. La majoria de la 
classe política catalana reacciona in-
dignada i el Parlament anuncia un 
recurs exprés al Constitucional. Es 
tanca el teló.
 Sembla que aquestes dues notí-
cies, teatralitzades el mateix dia, 
no tenen cap relació i no obstant en 

tenen. Si mirem enrere, veiem que 
els manifestants que van bloquejar 
l’hemicicle català aquell juny del 
2011 eren en realitat una prolonga-
ció del 15-M, una reacció a aquell ro-
batori que vam descriure amb l’eufe-
misme de crisi. Va ser llavors, potser 
per apaivagar els ànims, que se’ns 
va jurar que mai més hi hauria una 
altra bombolla i que es regularien 
els mercats que havien provocat el 
col·lapse. Però el fiasco de Gowex és 
l’enèsim desmentiment d’aquesta 
promesa, la prova que el partit en-
tre els diners i la política sempre el 
guanyen els primers: ho corroboren 
aquest governador del Banc d’Espa-
nya que diu que ni coneixia l’em-
presa i el ministre que afirma que 
aquestes coses són normals. I el dia 
que cau Gowex, a Catalunya molts 

Escarafalls 
gremialistes

Ernest Folch 
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