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Innocents tots
els dies de l’any

¿Q
uin sentit té cele-
brar avui el Dia dels 
Sants  Innocents 
quan no el  cele -

brem cap altre dia de l’any? O tots o 
cap. Perquè d’innocents, el que se’n 
diu innocents, ho som diàriament. 
¿De què, si no, tot el que està pas-
sant? Innocentots, amb els ulls com 
taronges, assistim a la desfilada de 
barbaritats que es cometen en nom 
dels «necessaris ajustos reestructu-
rals». Hi ha qui s’atreveix, fins i tot, 
com el millor triler de la cantona-
da, a escamotejar la veritat davant 
dels nostres nassos i deixar-nos 
amb el somriure ximple del beneït 
innocent. Tot, això sí, en nom del 
país, l’Estat, la pàtria, la nació. I ai-
xí som, així seguim: innocents, càn-
dids, incauts, mentre ens la colen 
per tot arreu. No em costa d’imagi-

nar els Herodes d’avui en els seus 
sopars d’empresa (perquè ells se-
gueixen celebrant sopars d’empre-
sa, només faltaria), brindant a ria-
llades i cridant alhora: «¡Innocent, 
innocent!».
 ¿Qui ha pagat i seguirà pagant 
el rescat a la banca? L’innocent in-

nocent. ¿Qui aguanta sobre les se-
ves espatlles totes les pujades, una 
rere l’altra? L’innocent innocent. 
¿Qui perd llibertats i drets a cop de 
decret i patacada? L’innocent inno-
cent. ¿Qui sufraga excessos, corrup-
teles i fins i tot malabarismes (ara 
ho veus, ara no ho veus) fets amb di-
ner públic? L’innocent innocent. I 
així, en un infinit reguitzell. Ja po-
sats, celebrem-ho, doncs, perquè 
avui és el nostre dia, però amb la 
mateixa cara de cada dia: la de la in-
credulitat, la ràbia i la impotència. 
 Per als que, a Catalunya, enca-
ra tinguin el cos per a gresca, els re-
cordo que dilluns, dia 30, poden en-
tretenir-se buscant l’Home de les 
Orelles, una persona que té tantes 
orelles com dies li queden a l’any 
(és a dir, dues), cosí germà de l’Ho-
me del Nassos, que poden intentar 
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localitzar dimarts, 31, i que té tants 
nassos com dies té l’any (és a dir, 
un).
 Tots dos són personatges prota-
gonistes d’una tradició que es va 
perdent i que seria bo de portar no-
vament a un primer pla. Cal que 
trobem aviat un Home de les Ore-
lles que sigui capaç de parar l’orella 
a tant descontentament i poder ac-
tuar en conseqüència. Difícil, però 
no impossible. Per trobar l’Home 
dels Nassos n’hi ha prou d’asseu-
re’s davant de la tele en hora d’in-
formatius i prestar-hi atenció. Són 
fàcilment reconeixibles: l’apèndix 
els delata, com a Cyrano. I si és ve-
ritat que, a l’estil Pinotxo, els nassos 
creixen amb les mentides, troba-
ran nassuts a carretades. Nassots, 
també. Mentint més que parlen. ¡Té 
nassos! H

puntsa

Adéu a la 
mestra de 
‘Mr Marshall’
3Elvira Quintillá, que va treballar 
amb Berlanga, mor als 85 anys

EL PERIÓDICO
 MADRID

E
l seu nom està lligat a dues 
de les millors pel·lícules del 
cinema espanyol de tots els 
temps: Bienvenido Mister 

Marshall (1953) i Plácido (1961). Però 
Luis García Berlanga no va ser l’únic 
gran director amb qui va treballar. 
També ho va fer amb Mario Camus 
(La colmena), Fernando Fernán-Gó-
mez (Manicomio) i Juan Antonio Bar-
dem (Esa pareja feliz). Ahir a Madrid, 
als 85 anys, va morir Elvira Quinti-
llá, versàtil actriu que no solament 
va pertànyer al cine sinó també al te-
atre (on va començar amb 13 anys) i  
la televisió (on va protagonitzar les 
primeres sèries fetes a Espanya als 
anys 60, com Escuela de maridos).
 Quintillá va néixer a Barcelona el 
setembre de 1928. Des de petita es va 
sentir atreta pel món de l’espectacle 
i amb només 12 anys es va treure el 
carnet professional per poder pujar 
als escenaris, somni que va complir 
un any més tard de la mà de la com-
panyia Marieta Guerrero-Fernando 
Díaz de Mendoza. Ho va fer repre-
sentat La venta de los gatos, obra a la 
qual van seguir Locura de amor i La 
malquerida, amb les quals va recórrer 
la duríssima i llòbrega Espanya de la 
postguerra.
 L’actriu va formar part de diver-
ses companyies teatrals i en una 
d’elles va conèixer José María Rode-
ro, també actor (va morir el 1991) i 

amb qui es va casar a Madrid quan 
tenia 19 anys. Junts van fer les Amè-
riques i van debutar a Buenos Aires 
amb obres com Plaza de Oriente, Los 
endemoniados i Dulcinea. De tornada a 
Espanya, l’actriu va abandonar tem-
poralment la feina per dedicar-se als 
seus fills, Cristina i José María.

AMB MARIO CAMUS A ‘LA COLMENA’ / La dè-
cada dels 50 i els 60 va ser especial-
ment fructífera en el seu currícu-
lum. D’aquella època és ¡Bienvenido 
Mister Marshall!, on Berlanga li va ofe-
rir el paper de la mestra del poble. 
També en aquella mítica pel·lícula 
treballava Lolita Sevilla, que va mo-
rir el 16 de desembre passat.
 El 1982, Quintillá es va posar a 
les ordres d’un altre gran cineasta, 
Mario Camus, amb qui va rodar La 
colmena, film que va aconseguir l’Ós 
d’Or del Festival de Berlín.
 La televisió va ser un altre dels 
mitjans en què Quintillá va demos-
trar els seus dots com a actriu i on 
la sèrie Escuela de maridos li va donar 
una enorme popularitat. Incansa-
ble i amant de la seva professió, amb 
70 anys va protagonitzar Juntos, te-
lefilm on la directora Mireia Ros 
narrava l’odissea de dues persones 
grans que decideixen fugar-se de la 
residència on viuen.
 Després d’una vida així d’inten-
sa, Elvira Quintillá serà enterrada 
avui a Madrid en una cerimònia fa-
miliar. H

òBit

33Elvira Quintillá, en una imatge de ‘Bienvenido Mister Marshall’, de Luis García Berlanga.


