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«‘Gran Nord’ és una sèrie 
amb un altre tempo»

OLGA LERÍN
BARCELONA 

–Premi en el festival de Màlaga i sè-
rie a TV-3. ¿La sort li somriu?
–La vida és molt curiosa, perquè a 
vegades les coses se sumen. És pura 
casualitat, perquè Els nens salvatges 
la vaig rodar a l’estiu i Gran Nord la 
vam acabar poc abans de Nadal. Es-
tic molt contenta. Fa il·lusió que el 
teu treball sigui ben rebut.

–Però Gran Nord ha aixecat algunes 
crítiques. ¿Què n’opina d’aquests 
comentaris?
–M’han sorprès molt, perquè Gran 
Nord és una sèrie diferent. No em 
pensava que pogués despertar tan-
tes susceptibilitats. Sempre va bé 
que les coses generin opinió, però és 
una producció amb un altre tempo 
i un altre ritme. La gent ha de tenir 
paciència per entrar en el to i per en-
tendre de què es parla: els valors 
d’un poble que té una democràcia 
entesa potser d’una manera molt 
utòpica. 

–¿Ha seguit la polèmica de prop?
–Vaig llegir alguns comentaris i vaig 
pensar que estaven totalment fora 
de lloc. Quan diuen que és una sèrie 
molt convergent perquè l’ha fet el 
nou director de TV-3 [Eugeni Sa-
llent]… Resulta que la va fer Mònica 
Terribas, i la vam acabar al novem-
bre. És absurd. O que es qüestioni 
que jo, que estic molt involucrada 
en el moviment del 15-M, faci de 
mossa. També em sembla absurd. És 
una barreja de conceptes que no te-
nen gaire sentit.

–N’hi ha que es queixen de l’accent 
lingüístic.
–La llengua està molt treballada. Te-
níem una lingüista, Noèlia Motlló, 
que va fer un treball molt acurat i es-
tudiat prèviament.

–I qui diu que Gran Nord tracta de 
tontos la gent del Pallars.
--És al revés. Ells acaben sent els he-
rois. La que sempre està equivocada 
amb el comportament i l’actitud és 
l’Anna, el meu personatge. I són ells 
els que li ensenyen a posar el cor, la 
moral i la sensibilitat.

–En el primer episodi, hi va haver co-
mentaris per l’aparició d’un ós.
–¡És que això és una ficció, una co-
mèdia! És una llicència. L’escena em 
sembla molt surrealista i meravello-
sa: una mossa ballant narcotitzada 
davant d’un ós. És màgica. És clar 
que no és real, perquè no som da-
vant una sèrie realista. 

–¿L’Anna té punts en comú amb l’Ar-
let d’Infidels?
--No. Són l’antítesi. Si l’Arlet era la in-
nocència i mai imposava res, es dei-
xava fluir, l’Anna té idees molt pre-
fabricades i prejudicis.

–¿I vostè té punts de connexió amb 
el seu personatge?
–M’assemblo més a l’Arlet, perquè 
tampoc sóc gaire fan de l’autoritat 
ni de l’ordre ni de les imposicions. 
No m’agrada que em manin.

–Tal com està el panorama actual, 
¿com afronta el futur?
–Hem de ser optimistes i veure el got 
mig ple. Som en un moment de can-
vi, que no sabem cap a on ens porta-
rà, però que requereix molta més 
voluntat, iniciatives i creativitat per 
la nostra part. Hem d’inventar-nos 
coses. És l’hora dels creadors, dels 
guionistes... 

–Doncs s’està retallant allà on es fo-
menta el coneixement...  
–Em sembla patètic i d’una falta de 
veure més enllà de la teva legislatu-
ra per a la qual no tinc paraules.  H

  
entrevista  aina CLOtet 3 Interpreta una mossa a ‘Gran Nord’ (TV-3, 22.30) 

33 L’actriu Aina Clotet ha tornat a la televisió amb ‘Gran Nord’.
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Milá despulla la crisi
3La tornada de ‘Diario de...’ aborda estafes laborals i retallades

JUAN CARLOS ROSADO 
MADRID

Una vegada sufocada La re-vuelta de 
Gran hermano 12+1, Mercedes Milá 
torna a enfundar-se avui (0.45 ho-
res) la granota d’investigadora per 
començar a Cuatro una tercera tem-
porada de Diario de... marcada per la 
crisi. En aquesta nova entrega, 

l’equip del programa se centrarà en 
dos dels efectes més negatius de 
l’angoixant situació econòmica: la 
proliferació d’estafes i les retallades 
en els serveis socials. L’estrena 
d’avui aborda el cas d’un regidor ca-
talà acusat de cometre abusos sexu-
als amb menors. 
 L’espai d’investigació ha detectat 

una nova espècie d’estafadors que 
tracten de treure benefici de la con-
juntura oferint treballs falsos als 
aturats. També es mostraran situa-
cions insòlites, com la decisió de 
vendre un nadó per resoldre ur-
gents problemes econòmics. L’altre 
eix d’aquesta nova temporada són 
les greus seqüeles de la crisi en les fa-

reaPariCiÓ D’Un esPai D’investiGaCiÓ mílies espanyoles per les fortes reta-
llades aplicades per les administra-
cions: falta d’atenció mèdica, tanca-
ment de col·legis i dificultats per 
atendre persones discapacitades 
sense ajudes o per trobar residènci-
es per a la gent gran. 
 Milá subratlla que el problema 
dels estafadors és una de les preocu-
pacions més grans d’aquesta entre-
ga: «La crisi fa que moltes persones 
acceptin treballar en condicions il-
legals i rebent un sou miserable». El 
que no explica la periodista catala-
na és com pensa esquivar la recent 
sentència del Tribunal Constitucio-
nal que prohibeix l’ús de les càme-
res ocultes, profusament utilitza-
des en el seu programa. H33 Mercedes Milá.

eMissiÓ a CUatrO

Els famosos 
trien el millor 
de ‘House’
Pocs dies abans del comiat defini-
tiu de House, previst per dijous 
que ve, Cuatro inicia aquesta tar-
da (16.00) la reposició de capítols 
de la sèrie que han escollit alguns 
personatges famosos. Així, la tan-
da s’obre avui amb Un día, una ha-
bitación, escollit per José Corbac-
ho; demà el torn és per a Tres histo-
rias (Raquel Sánchez Silva); 
dimecres, Autopsia (Blanca Porti-
llo), i dijous, La cabeza de House (Jo-
sé Coronado). H

Crisi a GrÈCia

‘Al rojo vivo’ 
analitza les 
eleccions 
El programa de debat de La Sexta 
Al rojo vivo (12.30) analitza avui els 
resultats de les eleccions gregues 
i els efectes que poden tenir en la 
resta de països de la zona euro. 
Antonio G. Ferreras, director i 
presentador del programa, entre-
vista Nicolás Sartorius, vicepresi-
dent executiu de la Fundación Al-
ternativas, i Kostas Ysichos, res-
ponsable de política exterior del 
partit Syriza. H

DivULGatiU

Odisea estrena 
la prestigiosa 
‘Life’ de la BBC
El canal Odissea estrena avui 
(16.00 h) la gran sèrie documen-
tal Life, una de les produccions so-
bre la natura més ambicioses de 
la BBC. Presentada per David At-
tenborough, està integrada per 
10 episodis sobre la biodiversitat 
del planeta que s’emetran de di-
lluns a divendres. Ha requerit 
quatre anys de treball per part de 
prestigiosos realitzadors. H

Rosendo Manrique
Resaltado


