
AIXÍ VEIG L’EMBOLIC DE LA CRISI

Alba Florejachs

Va presentar els Premis Gaudí i va triomfar a La Villarroel amb la comèdia ‘L’any que ve serà millor’,  
un títol entre la utopia i l’esperança. Aquí afloren la seva vis còmica i la seva indignació. «El món s’ha 
actoritzat», diu l’actriu. O sigui, la incertesa que viu habitualment el seu sector s’ha expandit a tothom.

«La crisi és l’excusa per 
als caradures de sempre»

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–¿Podria resumir la crisi en un tuit?
–La crisi és la nova excusa per als ca-
radures de tota la vida #lacrisismis-
cojones.

–¿Com li explicaria la prima de risc a 
un nen de 6 anys?
–Mira, nen, els països tenim una co-
sa que es diu economia, hi ha països 
on l’economia és tan forta com un 
roure i altres on és tan fràgil com un 
pi cremat i… això… mmmm… mira, 
nen, ¿saps què?, hi ha una cosa que 
es diu Google...

–¿Deixaria els seus fills un estiu amb 
Angela Merkel?
–Seria una bona oportunitat per 
aprendre nous valors; la Merkel, dels 
meus fills.

–¿Si només li quedessin tres euros, en 
què se’ls gastaria, en salsitxes de 
frankfurt o en iogurts grecs?

–Compraria xoriços espanyols, que, 
com que n’hi ha tants, segur que es-
tarien més barats.

–¿Si demà rebés una herència de 
300.000 euros, què faria: els portaria 
al banc, els guardaria sota el matalàs, 
compraria una casa, invertiria en 
deute sobirà espanyol…?
–Compraria una illa barateta, la de-
clararia república independent i hi 
posaria de president Berto Romero, 
que, almenys, em faria riure.

–Reflotar Bankia ens costarà 500 eu-
ros per ciutadà. ¿En què preferiria 
gastar-se abans aquests diners?
–Me’ls gastaria a publicar un llibre 
amb totes les barbaritats que alguns 
polítics han dit fins ara amb el títol: 
Els mil pitjors acudits.

–¿Li fa por que l’euro desaparegui? 
¿Com creu que l’afectaria? 
–No me n’adonaria, perquè ja em 
desapareixen cada mes. 

–¿Què la mosqueja més, que li apugin 
100 euros els impostos o que li abai-
xin el sou 100 euros?
–¿Cent què? ¡Que li trenco la cara! 

–¿Qui ens ha ficat en aquest embolic? 
–Un monjo budista xinès li va pre-
guntar al seu mestre: « ¿Qui ens ha fi-
cat en aquest embolic?». I el mestre li 
va respondre: «Els banquels que ens 
han embalgat el pont i tot». 

–¿Què ha entès i què no entén sobre la 
crisi? 
–¿La què?

–¿Què comenta sobre aquest tema 
quan parla amb els amics?
–Amb els col·legues de la professió, 
diem que ara el món s’ha actoritzat. 
Perquè molta gent està patint la in-
certesa que nosaltres tenim habitu-
alment.  

–¿Què es diu a casa? ¿Té familiars 
afectats per la crisi?

–El mateix que a tot arreu, la crisi 
ens afecta el 99%; si jo fos de l’altre 
1%, no dormiria tranquil·la.  

–¿Quin és el disbarat i l’encert més 
gran que ha sentit sobre economia en 
els últims anys? 
–El disbarat més gran l’he sentit a la 

TV, i l’encert a la plaça de Catalunya.  

–¿Qui és, segons la seva opinió, l’heroi 
(o els herois) de la crisi? 
–El poble d’Islàndia.

–¿I qui és el dolent?
–L’1%. 

–¿El pitjor ja ha passat o encara ens 
esperen els tragos més amargs? 
–El millor encara ha d’arribar, que 
serà quan tots siguem Islàndia i des-
aparegui aquest 1%.

–¿Com porta conviure amb tantes no-
tícies econòmiques negatives que 
ens plouen diàriament?
–Les persones que tinc a prop i la me-
va professió em fan de paraigua.

–¿La crisi l’està afectant?
–Sí, abans no em feien entrevistes 
com aquesta.

–¿I econòmicament? 
–Sí, abans em pagaven les entrevis-
tes com aquesta. 

–¿En els anys de vaques grasses va 
prendre alguna decisió econòmica 
de la qual s’hagi penedit?  
–Els anys de vaques grasses, jo vivia 
en temps de vaques magres, com-
partint pis, treballant del que fos, 
com molta gent de la professió. Ara 
que per sort em va més bé, només 
corro el perill de posar-me grassa 
com una vaca. 

–¿Ha hagut de retallar el seu pressu-
post en alguna cosa? ¿En què? 
–No, per fi tinc pressupost. 

–Si tingués 20 anys i estigués a l’atur, 
¿emigraria? ¿A quin país s’aniria?
–Ja ho vaig fer als 20, vaig anar a 
Cuba i li asseguro que vaig aprendre 
què és la crisi. 

–¿Per què creu que els països del nord 
d’Europa no es refien dels del sud?
–Per la nostra prima, la del risc.

–¿Què l’inquietaria més, que el seu fill 
li digués que vol ser banquer o que 
vol fer-se polític? 
–Ah, per això volen canviar la llei de 
l’avortament. 

–¿Què li ha ensenyat la crisi (si li ha 
ensenyat res)? 
–No ens podem adormir, a aquest 
pas perdrem tots els drets pels quals 
han lluitat els nostres pares/mares i 
àvies/avis.

–¿Què creu que ha de passar perquè 
això canviï?
–Que els que manen escoltin els que 
som manats.

–¿Viure la crisi té res de positiu?
–Sí, moltes coses; destacaria l’experi-
ència de viure les assemblees a la pla-
ça de Catalunya amb els indignats.  

–¿Podria explicar algun acudit rela-
cionat amb la crisi? 
–«Espanya no serà rescatada».

–¿Quina idea (o idees) se li acudei-
xen per millorar aquest panorama?
–http://www.democraciarealya.org.

–¿Com seria un món millor? 
–No penso en un món millor, sinó 
com millorar aquest. H

Alba Florejachs (Barcelona, 1981) no perd l’humor que destil·la a escena. «Abans em pagaven per entrevistes com aquesta». 

JULIO CARBÓ

«Als 20 anys, me’n 
vaig anar a Cuba  
i li asseguro que 
allà vaig aprendre 
què és passar-ho 
malament»

Vegeu el vídeo de la 
notícia amb el mòbil 
o a e-periodico.cat
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