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I si parlem de ‘Gran Nord’?

La sèrie dels dilluns en prime time a
TV3, Gran Nord, provoca cada set-
mana més perplexitat. Després del

surrealista episodi de les càrregues dels
mossos a la plaça de Fogony barrejades
amb una història de maquis (no es pot dir
que no traguem rendiment al passat i al
present del país), aquesta setmana vam
passar a l’esoterisme d’un endeví. El pro-
fessor Gassman torna a Nord, un poble on
tothom beu Estrella Damm. L’home vati-
cina el futur d’alguns dels seus habitants i,
a partir d’aquí, ens munten una historie-
ta que delata que els guionistes no esperen
gaire de nosaltres.

El que cal als personatges de Nord és al-
gun tipus d’ansiolític. Estan tensos i a ca-
da escena hi ha una discussió. Anem a
bronca per escena fins a un nivell que re-
sulta crispant. L’argument vol donar-nos
a entendre que els habitants de Nord són
gent peculiar. Un univers diferent. No us
deixeu enganyar. No són especials. Sen-
zillament estan de mala llet. O van restrets
o estan amargats, però ens volen tenyir un
món d’alta muntanya amb una felicitat
singular i, en canvi, són uns refotuts mal-
humorats. Especialment les dones. Mol-
ta poètica, molt lirisme de Pirineu, però

al final tenim baralles histèriques que di-
uen ben poc de l’habilitat narrativa. A la
sèrie, els personatges es poden dividir en
dos grups: els mal lletosos esbroncadors
i els desgraciats que sempre reben. Esgo-
tador. El motor que fa entrar i sortir els
personatges de l’escena és gairebé sempre
una baralla. Aquest recurs és molt típic de
la ficció espanyola. De fet, podríem esta-
blir un clar paral·lelisme entre Gran Nord
i Con el culo al aire d’Antena3. La prime-
ra passa al Pirineu, la segona a l’extraradi

de Madrid. Una retrata l’univers rural, l’al-
tra el d’un càmping. Uns hi posen realisme
màgic, els altres grolleria. En una parlen
català (estrany) i en l’altra castellà (sen-
se vocalitzar). Però en totes dues el relat
gira entorn d’un microcosmos on els per-
sonatges es barallen i el sexe té un compo-
nent important. Aquest dilluns a Gran
Nord tornàvem a tenir el sergent calent ar-
rambant l’alcaldessa, el Pep mantenint re-
lacions sexuals (bé, ho donen a entendre)
en un dipòsit de llet, el Manolo amb pria-
pisme, el Quico demanant seductorament
revisió mèdica dels baixos i el Joan per-
seguint italianes. Sexe de comedieta de sè-
rie B per escandalitzar i fer riure les tietes.
Ai, quina gràcia. Tampoc va faltar el mal-
entès centrat en l’homosexualitat. L’Er-
mengol es pensa que l’Oriol li tira els tras-
tos i s’atabala. Ui, mare meva. Més conflic-
te d’alt nivell. Tot amanit amb musique-
ta bonica, acordions, paisatge autòcton de
muntanya, la foto d’Artur Mas a l’Ajunta-
ment i alguna llagrimeta. Una pàtina de
pretenciositat sumada al valor d’identifi-
cació de país. L’embolcall té la prestància
que TV3 demana. El contingut és tan sim-
plista i matusser com les sèries espanyo-
les que dieu que no mireu mai.

EL REFRANY DEL TEMPS

“Al juny, amb una Moritz
que el fred s’esmuny”

El consell

Que no us sorprengui

Avui cauran tempestes de tarda al Pirineu, que de manera més puntual afectaran
també algunes comarques de Ponent i les Terres de l’Ebre. El cap de setmana

continuaran els ruixats de tarda, que diumenge seran més extensos.

diumenge dilluns

MIQUEL BERNIS

La setmana

dissabte dimarts

Dijous, 6

Poseu-vos crema si heu d’estar una
estona exposats al sol. Estem en les
setmanes que crema més, tot i que
la calor no sigui forta.

La calor encara creixerà més avui i
demà, però una refrescada diumen-
ge evitarà que pugui ser angoixant
com a mínim fins al dia 15.

PARTICIPA EN EL CONCURS A TRAVÉS DE #tweetsifasol
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Divendres, 7

AVUI DEMÀ

15 h 21 h 08 h 15 h

Barcelona 23º 21º 18º 24º
Lleida 27º 25º 14º 29º
Girona 27º 21º 14º 29º
Tarragona 23º 21º 17º 24º
València 25º 22º 17º 26º
Palma 23º 21º 18º 24º
Fraga 28º 26º 14º 30º
Figueres 27º 21º 16º 29º
Cervera 26º 20º 12º 27º
Banyoles 26º 20º 14º 28º

Europa
MAX. MIN.

Madrid insegur
Londres migdia càlid
París màniga curta
Berlín migdia càlid
Roma màniga curta
Brussel·les migdia càlid
Estocolm màniga curta
Amsterdam migdia càlid
Praga insegur
Lisboa màniga curta

27º 16º
21º 11º
24º 16º
22º 12º
23º 14º
22º 13º
23º 12º
22º 12º
20º 12º
22º 13º

MAX. MIN.

DUCmentació
Correus que revelen que

Urdangarin va encarregar la
seva tesina a un treballador de

Nóos. @frandomenech

Barrots verds
Barres de la presó de les

retallades i de l’atur que els
barruts del govern espanyol

pinten com si fossin brotons.
@jquintana7

Moderniet
Rus que nega la seva condició

de trendy. @efrainlarrea

Xaovier Martorell
Exdirector de Presons que

finalment dimiteix.
@banditcatbdn

Andreu Més-Collat
Conseller d’Economia que

cada cop ho té més complicat
per aprovar pressupostos.

@cbassaganya

Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara
(hashtag #diccionara),

a facebook.com/diccionara o per e-mail a dic-
cionara@ara.cat
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