
En una entrevista d’Olga Le-
rín a El Periódico, l’actriu
Aina Clotet, protagonista
de la sèrie Gran Nord, es
queixa de la “polèmica”

que envolta la sèrie. Diu que n’ha lle-
git comentaris i que li semblen fora de
lloc. Per exemple, troba absurd que es
qüestioni que ella, que està “molt in-
volucrada en el moviment del 15-M,
faci de mossa [d’esquadra]”.

Que alguns espectadors confonguin
realitat i ficció ha passat sempre. L’ac-
tor Pep Anton Muñoz, que fa anys que
no surt en cap sèrie de TV3, encara rep
vigorosos cops a l’espatlla de senyores
forçudesquelixisclen:“Ei,Peris!”L’ac-
torLarryHagmanvaseratacatalcarrer
per culpa del personatge que interpre-
tava, el gran J.R. Ewing. I encara avui,
lescolumnistespunyents,quanfanl’ar-
ticle mensual dedicat a fer-nos notar
que llegeixen els clàssics, diuen que
“VladimirNabokovésunpederastade-
liciós”. Per alguna raó, en canvi, Tols-
toi no els sembla un assassí meravellós.

Però fins avui no havia sentit que al-
gútambéesqueixésperquèelpersonat-
gequeencarnaunactornos’adiguiamb
elsprincipisd’aquestactor.AinaClotet,
com que està molt involucrada en els
moviments del 15-M, no hauria de fer
de mossa d’esquadra. D’acord. Però
aleshores, quins papers pot fer? La ma-
joria de personatges de ficció tenen uns
principis força allunyats dels del movi-
ment del 15-M. Per això tenen gràcia.
Fer Hamlet tampoc no t’apropa gaire
al 15-M, perquè no s’ha demostrat que
els del 15-M estiguin a favor de matar
el teu germà i en acabat casar-te amb la
cunyada. ¿I si li proposen fer Terra bai-
xa? Doncs haurà de dir que no, també.
La Marta no és precisament una hero-
ïna de la plaça Catalunya. Se’n va al llit
amb l’amo, obligada. Si Aina Clotet no
es vol quedar a l’atur, la solució és un
muntatge de Terra baixa 2.0, on el Ma-
nelic no digui que ha mort el llop sinó
que ha fet una cassolada contra ell.

TOVALLONS NEGRES

Aina Clotet
a l’atur

L’esquizofrènia de ‘la roja’

Vols que la selecció espanyola
guanyi o perdi? Provin de fer
aquesta senzilla pregunta al seu
entorn i veuran quina varietat
derespostes,quinacomplexitat

de reaccions, quin reguitzell de contradic-
cions. Els dos extrems ja els coneixem: els
que volen que guanyi com sigui i els que vo-
lem que perdi sempre, que, per cert, tenim
des de fa temps la sensació d’estar en fran-
ca minoria. Però els extrems no solen ser
significatius.ACatalunyaunamajoriacen-
tral i silenciosa expressa en públic i sobre-
totenprivatrespostesdiferentsicontradic-
tòries a aquest dilema segons qui sigui l’in-
terlocutor o la situació. Hi ha gent que tem
confessar que vol que perdi, per por a pas-
sar per massa independentista davant de
segons qui. Hi ha també la recança contrà-
ria, que és la de manifestar-se a favor de la
roja, per por a passar per un unionista ra-
dical o un simpatitzant del PP. Però el mi-
llordetots,itambéelméshabitual,éselque
no sap què vol i canvia de parer dins del ma-
teix partit i fins i tot dins d’una mateixa ju-
gada: si marca Iniesta, se n’alegra, però
quan veu la reacció dels locutors, es pene-
deix de la seva alegria inicial, que es trans-
formaenira,iviceversa.Totplegatésd’una
esquizofrèniasenseprecedents,queprovo-
ca situacions hilarants i impossibles d’ex-
plicar en qualsevol altre indret del món. No
provinderaonaraixòaunfrancèsoaunita-
lià, és massa llarg i complicat. Tot això pas-
sa,caldir-ho,enunmomentenquèlaselec-
ció ha millorat la seva imatge, gràcies bàsi-
cament als jugadors i al sistema de joc que
liharegalatelBarça,ihadissimulatunami-
cal’estampapatèticadeManoloeldelBom-
bo. No es pot oblidar que la selecció espa-
nyola de futbol, abans de dir-se la roja, era
molt menys que una selecció, incapaç de
competir amb el Barça i el Madrid, i estig-
matitzada per la seva pròpia cutreria. Amb
el sentiment de rebuig que persisteix pot-
serhitéaveurequeperviuencaraara,idub-
tem que se’n vagi mai, una part d’aquella
caspa, que recorda temps predemocràtics:
¿com s’explica, si no, que Alemanya o Ho-
landa visitessin Auschwitz abans d’aques-
taEurocopainohofesEspanya,unpaísque
en aquell moment col·laborava amb el rè-
gim nazi? Per molt que Xavi o Piqué hagin
blanquejat amb el seu joc meravellós aque-

lla antiga patxanga, a alguns ens costa molt
empassar-nos tot el que representa i que
ens ho passin per la cara d’aquesta mane-
ra tan espanyola, que consisteix, com va
passaralaTransició,aferveurequeaquíno
ha passat res. Perquè canviéssim d’opinió
caldria algun gest més enllà d’apropiar-se
del nostre sistema de joc: una visita a
Auschwitz,unperdó,unrecordatorio,sim-
plement, que ens deixin tenir la nostra se-
lecció. Algun senyal de país civilitzat, que,
per cert, ja podem esperar asseguts.

Però el fet curiós i extravagant és que a
Catalunya la roja no és una simple selecció.
És el mirall on es reflecteixen les nostres
contradiccions més profundes. Els dubtes
que provoca són, de fet, un altre factor di-
ferencial de la societat catalana: agradi o
no, aquest fenomen no passa enlloc més.
També en això som únics. EMPAR MOLINER

La roja és el mirall on es reflecteixen les nostres contradiccions. JUAN MEDINA / REUTERS

Alemanya i Holanda
van visitar Auschwitz
abans de l’Eurocopa.
Per què Espanya no?
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