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d'un exemplar del còmic de Cholita, el
personatge de Rolando Valdez, que ha
aconseguit alts nivells de popularitat a Bolívia.
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La Supercholita d'Evo Morales
• Una dona de l'altiplà es converteix en una famosa heroïna del còmic bolivià

ABEL GILBERT
LA PAZ

"¡Més ràpida que la llengua d'una sogra!" "¡Més
intel.ligent que 100 polítics junts!" Ella és
Supercholita, la primera heroïna que travessa el cel
bolivià i proclama la seva lluita "contra la injustícia" i
l'"imperi". Supercholita va néixer a El Alto, la
ciutadella que, a 4.100 metres sobre el nivell del mar,
de cara a l'imponent Illimani, s'estén al capdamunt de
La Paz. Aquest personatge va ser ideat per Rolando
Valdez, un auxiliar d'infermeria de 33 anys, que és un
ocasional venedor d'escombres i també un amant de
l'anime, els dibuixos animats i els còmics d'origen
japonès. Valdez va convocar l'estudiant d'economia
Santos Callisaya perquè s'encarregués de les vinyetes.
"A la gent li agrada tenir una heroïna pròpia amb el
poder d'Inti (déu del sol). En les pròximes aventures li
afegirem el poder de la Pachamama (mare terra)", diu

Valdez a EL PERIÓDICO.
La Chola és un arquetip de la dona de l'altiplà. Porta sempre el barret fort, la faldilla llarga,
una brusa amb puntes i farbalans, i una manta sobre les espatlles. Davant dels estranys és
d'un silenci inescrutable. Supercholita estilitza aquests trets i els emparenta amb els de
l'anime. Malgrat això, es considera una heroïna "originària". Superman li adverteix que ell és
l'únic autoritzat a portar el prefix súper. Però no li importa gens ni mica. Ella protegeix les
ofrenes que els nens fan a les seves divinitats, defensa els drets laborals i fa saber a les
treballadores domèstiques que la llei els atorga un dia lliure a la setmana i també vacances.
Intenta impedir les repetides escenes de violència familiar. "A una dona no se la toca mai", li
diu a l'home maltractador. No sempre té èxit en les seves tasques. "Ningú toca el meu
marit", li criden.

Els defectes
Supercholita té el seu petit costat fosc. Un policia li demana la llicència per volar. "No en
tinc, oficial", li respon ella, esperant un gest piadós de l'autoritat. "¿M'acompanya, per
favor?", li respon l'agent, i a l'heroïna no li queda cap altra alternativa que comprar la seva
llibertat amb 10 bolivians. "Si segueixo així em quedaré sense diners. A més, tinc dos judicis
per aquesta mateixa raó", medita.
Els autors van voler que fos, en un cert sentit, una dona més de l'altiplà. La seva principal
debilitat són els rellenos de papa (bola de patata amb carn, ceba, pastanaga i all), que es
venen a les paredes del carrer. "La temptació per a ella és molt gran. Però no la poden
corrompre en les coses importants", explica Valdez.
La vida a El Alto és dura. En aquesta ciutat de gairebé un milió d'habitants no hi ha internet
domiciliari. Una part dels habitants es banyen en dutxes públiques perquè no hi ha
clavegueres. D'alguns pals en pengen ninots que simbolitzen una advertència: "Lladre
enxampat, lladre penjat". Gairebé tots els carrers estan revestits amb frases de suport a Evo
Morales.

Trobada a El Alto
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PARTICIPACIÓ

- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?

EINES

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.

Rep les alertes per sms al teu móbil.

És a El Alto on Valdez dorm i escriu les seves històries. I és aquí on el president Morales es
troba amb Supercholita al còmic. "¿I tu d'on véns?", li pregunta la paladina al president.
"Vinc de la ràdio. Aquest entrevistador m'ho ha preguntat tot. Fins i tot m'ha preguntat d'on
descendeix l'home", es queixa Morales. Per Supercholita això és molt i molt fàcil. Ho va
aprendre a l'escola. "¿I el mico d'on descendeix?", vol saber Morales. "¿Que no ho veus,
Evo? El mico descendeix de l'arbre", li contesta ella.
Valdez va votar per Morales el 2005 i tornaria a fer-ho. Però creu que s'està equivocant a
l'enfrontar-se a tots els seus enemics al mateix temps. "És com un cuiner que vol cuinar tots
els plats només amb quatre forns. Preferiria que fos pas a pas", diu. Ja ho va dir al president
en la primera aventura de Supercholita. "Oh, companya, ajuda'm a tirar aquest país
endavant", implora el president. "Evo, de miracles, no en faig", li respon. Ella coneix els seus
límits.
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