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Els espais exteriors dominaran en-
cara més la tornada a les pantalles
de Gran Nord. La sèrie ja s’ha co-
mençat a rodar als Pirineus, l’esce-
nari de moltes noves trames, entre
les quals hi haurà el contraban.

són tan amos del seu destí. Els fal-
ta una cosa: “El seu cavaller protec-
tor”. “Falta una setmana perquè es
faci efectiva la independència, pe-
rò queda ajornada per una sèrie
d’esdeveniments”, explica Jesús
Font, que torna darrere de les càme-
res a la nova temporada.

Amb aquesta incògnita és com
inicia el curs Gran Nord. Malgrat
aquest gir de la trama, la ficció tin-
drà “la mateixa essència que l’ante-
rior, però amb més multitrames i
més evolució dramàtica”, afegeix el
director.

Tot s’embolica
L’Ermengol farà tot el que estigui a
les seves mans –fins i tot enfrontar-
se amb “una bèstia” molt particu-
lar– per recuperar l’estima de la
mossa d’esquadra, l’Anna, que arran
de les coses que li han anat passant
al llarg de la temporada anterior ha
perdut la confiança en els habitants
de Nord. El Manolo, per la seva ban-
da, “passa a l’acció, tot i que sempre
havia estat més aviat passiu”, expli-
ca l’actor Manel Barceló. En aquest
nou curs, passa a ser “un fora de la
llei”. Ell i el Quico, encarnat per Pep
Cruz, s’uniran a un nou grup de con-
trabandistes que transporten “un
material molt especial” a través de
les muntanyes.

El Sisquet, interpretat per Ra-
mon Pujol, serà famós a tot el món
gràcies a una habilitat que tenia mig
amagada. El Joan –Roger Casama-
jor– i la Frederica –Marta Romero–
veuran com terceres persones fan

trontollar la seva relació just quan
està a punt de néixer el seu fill. La
Rita –Mercè Arànega– s’embolica-
rà en negocis arriscats per intentar
salvar la fonda en temps de crisi. La
Margarida –Marta Pérez– no podrà
reprimir la gelosia quan una altra
dona aparegui a la vida del Rius –Xa-
vi Lite–. L’Estadella –Aleix Albare-
da–, el Pep –Roger Coma– i el Culle-
ra –Eduard Muntada– donaran for-
ma a “dos mossos i un àcrata, una
associació antinatural que portarà
conflictes”, avança Font. El director
assegura que obriran junts una for-
matgeria. Qui relatarà tot això serà
la Tanja –Ivana Miño–, en les esto-
nes que li deixi la seva nova relació
amorosa.

Nouvinguts a la muntanya
Al costat d’aquests personatges, que
ja formaven part de l’“univers
Nord”, n’apareixeran de nous. “Tots
són del món Nord”, explica Jesús
Font: “Peculiars, excèntrics, curio-
sos...” Els espectadors descobriran
el professor Gassman –Joan Angue-
ra–, un home que afirma que pot lle-
gir el futur; el DJ Xones –Oriol Ge-
nís–, que té entre cella i cella “reo-
brir la discoteca que Nord havia tin-
gut feia 20 anys per fer-hi la millor
festa de la història”; el Danny –Jo-
sep M. Blanco–, un vellet entranya-
ble “exmaqui irlandès que vol tor-
nar a conquerir Fogony”; la Núria
–Tània Sàrrias–, la idealista i com-
bativa germana de l’Anna; el Catxa-
dor –Carles Velat–, un enigmàtic
personatge pel qual totes les dones

senten una atracció irrefrenable, i la
mare de l’Anna –Marta Angelat.

Tot i això, les novetats no seran
només a la trama. “El 45% dels esce-
naris són exteriors, els dels Pallars,
un dels grans valors de la sèrie”, afe-
geix el director. Els exteriors de la
sèrie es roden altre cop al Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu, la Vall d’Àssua
i el Pirineu lleidatà.

El rodatge es va iniciar el dia 28
d’agost i està previst que s’acabi el
23 de novembre. Gran Nord és una
ficció produïda per TV3, amb la
col·laboració de Veranda TV, artífex
de programes com Polònia i Crackò-
via, també per a TV3.e
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BARCELONA. La sèrie que va portar
el prime time dels dilluns de TV3
fins a bons nivells d’audiència du-
rant la temporada passada ja torna
a estar en marxa. Els actors de Gran
Nord ja són al Pallars Sobirà i al Pa-
llars Jussà enregistrant les escenes
d’exteriors que veuran la llum en els
capítols de la segona temporada.

La segona tanda arrenca amb
l’Anna, interpretada per Aina Clo-
tet, a Barcelona, intentant refer la
seva vida, però aviat apareixerà de
tornada a Nord. “Se’n va anar dol-
guda, traïda per l’Ermengol, que va
preferir lluitar per la independèn-
cia de Nord i la va deixar plantada”,
explica Clotet. Però li demanen que
torni, i ella, “ferida i enfadada”, hi
torna. “En el fons, inconscient-
ment, vol tornar-hi”, assegura la
protagonista.

A l’arribada es trobarà amb un
Nord en plena efervescència. El
Consell va ple de noves idees i pro-
jectes. Volen aconseguir un nou es-
tat i, de pas, reinventar les seves vi-
des. Tothom està atrafegat constru-
int els seus somnis. El poble té la
sensació que pot escriure el seu fu-
tur i que encara tot és possible. Tot
i això, no tenen en compte que no

PERSONATGES NOUS I DE LA PRIMERA TEMPORADA ES CREUARAN A NORD
Aina Clotet i Manel Barceló enregistren un capítol al Pallars en què una malaguanyada trucada desfà els plans de la mossa,

que havia de detenir un contrabandista vestit molt elegantment. Clotet comanda un grup de tres mossos que no poden enxampar Barceló,
malgrat que ella estava pendent i vigilant amagada entre els matolls. Aquesta escena serà part de la segona temporada de Gran Nord. TV3
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‘Gran Nord’ comença a rodar al Pallars
El director, Jesús Font, promet nous personatges i un 45% d’exteriors per a la segona temporada

Negocis
El Manolo i
el Quico es
dedicaran al
contraban
d’un “material
molt especial”

Cares noves
La sèrie porta
a Nord un DJ,
un exmaqui,
un seductor
i la germana
de l’Anna

Amb el suport
de l’audiència

La primera temporada de la sèrie
va registrar una audiència mitjana
de 481.000 espectadors, i una quo-
ta de pantalla del 16,1%. La nota
que li van posar els espectadors és
de 7,5. Tot i això, els millors resul-
tats els va obtenir de persones
d’entre 55 i 64 anys, que van valo-
rar la sèrie amb una mitjana de 8
punts. Gran Nord va destacar per
la seva “originalitat”, ja que el 86%
dels enquestats el considera un
producte “nou i diferent”. D’altra
banda, el 80% de les persones pre-
guntades consideren la sèrie “molt
o bastant entretinguda”. També en
valoren la posada en escena i els
mitjans tècnics utilitzats.


