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«Les sèries han de
tenir un punt de
vista feminista»

Laia Fontàn 

Actriu. Nascuda a Cardona, però d’esperit solsoní perquè ha estudiat d’adolescent a Solsona i hi té la colla d’amics, s’ha fet coneguda per la seva aparició a la
sèrie d’èxit de Televisió de Catalunya Les de l’hoquei. A l’entrevista, explica la relació amb els seguidors que l’han descobert pel seu treball interpretatiu 

Li sorprèn que les escenes en què ha sortit
amb poca roba a la sèrieLes de l’hoquei hagin
generat tanta expectació a les xarxes socials.
Ella, que és feminista convençuda i comba-
tent, considera que potser és el símptoma que
encara queden moltes coses per resoldre en
la igualtat de gènere. Laia Pérez Fontan –Car-
dona, 1995– s’ha fet coneguda per haver inter-
pretat el personatge irreverent i inconformista
de la Janina a la sèrie de moda de Televisió de
Catalunya. Per al seu nom artístic ha col·locat
després del seu nom el seu segon cognom,
que és més singular i fàcil de recordar, i hi ha
afegit l’accent. Fontàn afronta la seva recent
popularitat amb responsabilitat i sent cons-
cient que les seves accions, ara que té molts
seguidors, poden ser un model per a la resta
de joves.

Malgrat la seva joventut, ha participat an-
teriorment en musicals i pel·lícules. A més,
estudiava Magisteri. Com s’endinsa en el
món de la interpretació?

Quan tenia 15 anys, la meva mare em va ani-
mar a participar en un càsting a Solsona per a
un musical perquè m’havia sentit cantar i pen-
sava que ho podria fer bé. Vaig pensar: ‘per
què m’haurien d’agafar?’, però tot i així el vaig
fer i, posteriorment, em van trucar per dir-me
que hi tenia un paper. Em va fer molta més
il·lusió del que m’esperava, i amb aquest grup
de teatre vam fer tres obres més. A partir d’aquí
ja em vaig començar a plantejar què havia de
fer, perquè jo vaig estudiar el batxillerat cien-
tífic, però com que aquesta altra faceta va co-
mençar a tenir molt protagonisme en la meva
vida, vaig decidir fer un gir. 

Com compaginava els estudis de Magis-
teri i la tasca com a actriu?

Quan cursava el tercer curs de Magisteri a
Vic vaig decidir recuperar el vessant interpre-
tatiu i, sense dir res a ningú, ni a la família, vaig
anar a l’escola Nancy Tuñón de Barcelona, que
et preparen per ser actor, i hi vaig fer les proves
d’accés. Inesperadament em van agafar.

Quan ho va dir als pares, com van reac-
cionar? 

Va ser difícil. Em van dir, tot i estar il·lusio-
nats, que què feia, perquè estava estudiant una
carrera. Quan ells parlaven de la carrera, es re-
ferien a Magisteri, i la resta per a ells no ho era.
Els vaig dir que em faria responsable de tot.

Llavors vivia a Vic i als matins anava a Barce-
lona i a la tarda tornava a Osona per assistir a
les classes de Magisteri, i a les tardes lliures
treballava en una acadèmia d’anglès per pagar
els estudis a la Nancy Tuñón. 

Això vol dir que és organitzada. 
Ho intento. 
I vostè parla de «la carrera» quan es refe-

reix a la seva trajectòria interpretativa?
M’hi vaig començar a referir així fa dos anys,

quan vaig entrar a l’Institut del Teatre per creu-
re en el que faig i apostar-hi fort. Amb anterio-
ritat, anava a la Nancy Tuñón perquè m’agra-
dava i complementava els meus altres estudis
amb il·lusió, però no creia que em podria de-
senvolupar i fer coses interessants en el món
del teatre. Per aquest motiu no parlava de la
carrera. 

Quan es planteja seriosament apostar
fort per ser actriu?

A segon curs de la Nancy Tuñón vaig parti-
cipar en l’obra de Romeu i Julieta. Jo feia de Ju-
lieta, en el seu balcó. Quan va acabar la funció,
en la qual van assistir la meva mare i la iaia,
se’m va apropar una noia, que es diu Núria
Cano, i em va donar la seva targeta per si volia
que em representés. Em vaig posar molt con-
tenta i la meva mare em va dir, «ara crec que
hi pots tenir futur». Llavors vaig deixar la car-
rera de Magisteri.

En alguna ocasió ha afirmat que el perso-
natge de la Janina, de Les de l’hoquei, se li
assembla una mica. En què?

No ho dic gaire, però sí [riu]. M’hi assemblo
perquè faig bogeries. En el primer capítol, la
Janina fa un munt de coses i no té por de res, i
els meus amics em diuen que m’identifiquen
amb aquest tarannà del personatge. 

Caram, doncs expliqui alguna bogeria
que sempre recordi. 

N’he fet moltes, però ara se m’acut que un
cop em vaig colara la piscina de Cardona, però
és un secret i espero que no ho sàpiga l’alcalde.
Però és cert que el personatge a vegades fa al-
gunes coses, i després penso que jo també ho
podria haver fet. Per exemple, dies enrere uns
amics em van convidar a Sant Llorenç de Mo-
runys, però no sabia ni com tornaria ni quan,
i ni anava amb motxilla. 

Quan la van agafar per treballar a Les de
l’hoquei, va començar a llegir els guions i va
trucar a la seva mare angoixada. Per què?

Sí, plorant. Em van donar els dossiers del
capítol 1 i el 2, que són la bomba de la Janina.
Quan vaig començar a llegir i vaig veure tot el
que hi passava, amb mentides, robatoris... i
sexe, vaig pensar que no ho podria fer. Vaig

trucar plorant a la meva mare dient que la Ja-
nina és molt dolenta i que no ho podria fer,
però em va animar i, al final, no hi havia cap
més sortida que interpretar el personatge.
Vam treballar molt i vaig entendre el perso-
natge, i així hi vaig perdre la por. 

A les entrevistes que està concedint dar-
rerament, arran de la seva aparició a la sè-
rie, li pregunten sobre les escenes on surt
amb poca roba. Li molesta?

No em molesta, però tot arriba a tal punt
que no sé si preocupar-me’n. Jo em pensava
que era una cosa natural i normalitzada, i si
se’m pregunta tant, no sé si és perquè volen
saber la meva opinió, o perquè és un tema ge-
neral de què passa amb el sexe. 

Per què creu que li pregunten tant?
Crec que hi ha certa morbositat, com quan

alguna revista del cor pregunta a un actor so-
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ELS 4 CANTONS

Tothom té el que es mereix?

No. 

Millor qualitat, pitjor defecte?

Qualitat, empatia. Defecte, deixar que els

altres decideixin com soc. 

Quina part del seu cos li agrada  menys?

Les cames. 

Quant és un bon sou?

Un que et permeti fer coses extres, a part

de poder cobrir els aspectes bàsics. 

Quin llibre li hauria agradat escriure?

El petit príncep. 

Una obra d’art?

Qualsevol quadre de Malcolm T. Liepke. 

En què és experta?

A fer mussaca. 

Déu existeix?

Cadascú té el seu Déu. 

Què s’hauria d’inventar?

La porta de Doreamon. 

Quin personatge històric o de ficció

convidaria a sopar?

Joana d’Arc. 

Un mite eròtic?

Kristen Stewart.

Acabi la frase: la vida és...

Un mitjó. No té gaire sentit, però m’agrada

la resposta. 

La gent, de natural, és bona, dolenta o

regular?

Bona. 

Tres ingredients d’un paradís.

Música, aigua i llibres.  

Un lema per a la seva vida.

Construeix el teu propi camí. 

SOLSONA

Abel Gallardo Soto
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El rei de l’hort 20

«S’ha de
preguntar a la
gent com viu.
Moltes sèries no
mostren com és
la societat»

«Hi ha seguidors
que demanen
consell sobre la
vida, i els
contesto perquè
m’agrada ajudar»

«Quan vaig
llegir els dos
primers capítols
de la sèrie,
pensava que no
ho podria fer»

«Estudiava
interpretació  i
Magisteri, i
treballava en
una acadèmia
d’anglès»

bre aquestes escenes. Sobta que em demanin
tant si em fa vergonya ensenyar els pits, i m’ho
han preguntat  moltes vegades darrerament.
Penso que és la meva feina, i al cap i a la fi els
actors treballem amb el cos, que és el nostre
instrument. I no estem fent sexe a escena, sinó
que estem fent una escena de sexe. 

Li ha sorprès, doncs, que els espectadors
reaccionin així?

Sí, però ara m’he adonat que és normal. 
Precisament la sèrie té un component fe-

minista important. Creu, doncs, que davant
aquestes actituds la sèrie és necessària?

Totalment. Hauria d’estar normalitzat, i que
escandalitzi o que interessi d’aquesta manera
és un senyal que hi ha coses per arreglar. Tam-
bé m’han fet preguntes sobre la meva sexua-
litat i m’han demanat si m’agraden les noies, i
per això dic que és com la revista Cuore. Per
això crec que tot hauria de tenir un punt de
vista feminista. 

És clar, perquè en aquestes escenes no
surt sola. També hi ha un noi. Li consta que
a l’actor també li hagin fet preguntes simi-
lars?

No ho sé, però em sembla que no. També
em va sorprendre buscar a Internet «Laia Fon-
tàn porno», i vaig trobar 17 pàgines web amb
les escenes del primer capítol. Vaig pensar que
jo no estava generant aquest tipus de contin-
gut i que no estem sexualitzant res. Però tot va
lligat al sistema en què estem. 

Com va reaccionar quan va veure les pà-
gines web?

Em vaig posar vermella. Vaig trucar a la
meva mare per explicar-li-ho. S’ha de saber
gestionar. Ara ho porto bé, però al principi em
va costar entendre per què estava passant això.
Vaig acabar entenent que no s’ha d’entendre.
Penso que no formo part d’això i no m’identi-
fica, i que no hi puc fer res. 

Ara té més de 10.000 seguidors a l’Insta-
gram. Li crea vertigen?

Està molt bé. Em fa vertigen ser un referent,
i no m’ho havia plantejat ser-ho mai. M’arri-
ben molts missatges, i els llegeixo gairebé tots.
Hi ha missatges que no contesto perquè no
dono l’abast, però n’hi ha d’interessants i em
demanen consell sobre la seva vida, i com que
a mi m’agrada ajudar, els contesto. 

Ah sí? Quin tipus de preguntes li formu-
len els espectadors, i per què es pensen que
vostè els hi podrà resoldre?

N’hi ha que necessiten una empenta en el
camp de la sexualitat. També n’hi ha d’altres,
per exemple, que em diuen que hi ha una per-
sona que els parla i no se senten còmodes, i
m’acaben preguntant com han d’actuar. Jo no
soc psicòloga, però si de cop i volta soc un re-
ferent, em sembla bé donar un cop de mà. Les
coses estan canviant molt, i abans a mi no se
m’hauria ocorregut escriure als meus refe-
rents, però ara amb les xarxes socials aquestes
coses passen. Està bé perquè soc propera.

Què li ha aportat el món de la interpreta-
ció?

He aconseguit entrar a dins meu gràcies a
estudiar i treballar en l’art dramàtic, i a dins hi
ha llocs foscos i hi ha pols als mobles. M’he co-
negut més a mi mateixa i empatitzo més amb
els altres, i m’ha incentivat les ganes d’escoltar
i saber històries  

Vostè destaca que la ficció hauria  de tenir
una mirada més feminista. A què es refe-
reix?

Les sèries han de tenir un punt de vista fe-
minista en la manera de buscar històries sin-
ceres perquè no siguin anacròniques en el
temps. S’ha de preguntar a la gent d’ara com
està vivint perquè hi ha moltes pel·lícules i sè-
ries que no mostren el que està passant a la so-
cietat ara. 
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INSEPARABLES

GOMA DELS CABELLS. No té gaires ob-
jectes inseparables, però tot sovint porta
una goma dels cabells. Fontàn assegura que
els cabells li molesten molt i, tot bromejant,
afirma que aniria rapada. 

ABEL GALLARDO
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