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La pitjor mare del món

Anna Manso

Amb 
la tribu

Les entrevistes d’aquí al costat

La gent explica com és
això de criar MECs amb
una profunditat que
em deixa esmaperduda

SENSE ULLERES. La pitjor mare es treu les ulleres 3D i se sotmet avui al
qüestionari de Francesc Orteu. La pitjor mare se’ns posa seriosa? GETTY

A
vui a la pàgina d’aquí a
la dreta hi apareix una
senyora que s’assem-
bla molt a mi. No du
ulleres de 3D i no fa
broma. O no gaire. És

l’alter ego que deixo pasturar per
aquests mons de Déu. No té gaire gla-
mur i explica la vida sense tanta grà-
cia, però en una cosa ens assemblem:
ens agrada la imperfecció.

Lectura miserable
Estic molt ben acompanyada en
aquesta doble pàgina. La columna del
Gavaldà em fa petar de riure i m’emo-
ciona, perquè, entre altres coincidèn-
cies, crec que el seu ja no tan petit me-
nor d’edat a càrrec (MEC) té la
mateixa edat que el meu ja no tan pe-
tit MEC. Gairebé puc afirmar-ho per-
què jo també estic atrapada en l’as-
saig, gravació i concert de l’àlbum Les
punyeteres taules de multiplicar. Llu-
ís, si tens algun truc per a la remaleï-
da taula del 8 et prego, et suplico, que
me’l transmetis.

I després hi ha les entrevistes de
l’Orteu. La gent explica com és això
de criar i pasturar MECs amb una
profundidat que em deixa esmaper-
duda. Bé, no, em torna verda d’enve-
ja. La meva, ho confesso, és una lec-
tura miserable. Veig algú interessant
i penso: “Sisplau, sisplau, una engru-
na de porqueria domèstica, per cari-
tat”. I m’ha semblat detectar que
aquestes molles de fal·libilitat estan
més presents en els progenitors se-
nyors. Ells confessen més obertament
que estan superats, perduts i desori-
entats. Elles també, però d’una altra
manera. I crec que no és perquè se
sentin més estupendes, sinó perquè

Descobrir que aquella actriu que surt
a totes les sèries sense despentinar-
se és de les que té la casa feta un fe-
mer m’entusiasma. Que aquell mo-
dern que domina el nom dels grups
de música més impronunciables ad-
meti que ha estat a punt de perdre la
salut mental més d’un cop m’hi ager-
mana. Igual que amb aquell altre in-
tel·lectualment brillant que explica
que els seus MEC s’atonyinen dia sí
dia també.

La reacció B és de bomba de neu-
trons. La que explota dins meu quan
llegeixo que hi ha MECs que mengen
sushi sense transformar-se en Hulk,
que caminen per la muntanya sense
amenaçar de mort misteriosa els seus
progenitors, que hi ha cases on no ve-
uen la tele i encara no han demanat
hora al psicòleg, que són propers i em-
pàtics fins i tot a les quatre de la mati-
nada... L’explosió, però, al final resul-
taunallufa,perquèjaséqueenrealitat
el que fan és com aquell que té al Fa-
cebookduranttotl’anylafotodequan
estàmésensenyable,fetaenplenesva-
cances d’estiu. O sigui, que és veritat,
però potser també hi ha coses lletges
amagades sota la catifa.

Però després hi ha la reacció C. La
que em fa exclamar “Caram!”, perquè
allò que et transmeten és de debò,
profund, senzill i cert. L’Orteu és un
tipus llest i per sort aconsegueix més
entrevistes tipus A i C. Jo espero que
la senyora del costat estigui a l’altu-
ra dels anteriors entrevistats i si no
és així perdoneu-la, que aquell dia te-
nia una presentació d’un llibre que
ha escrit, i estava nerviosa.
e
Anna Manso és mare, escriptora
i guionista

accepten amb més alegria el pa que
s’hi dóna i a les entrevistes, les molt
punyeteres, ho expliquen amb un en-
cant digne d’Audrey Hepburn. O pot-
ser perquè els costa més admetre que
el GPS s’ha quedat sense bateria.

Reacció A i B
Com que la meva reputació està ba-
sada en l’explicació impúdica de les
meves calamitats, no em dol dir-vos
que, de fet, després de llegir les entre-
vistes reacciono de la forma A o B o la
C. La A és d’alleujament o d’alegria.

Nens, on anem?

Circ d’Hivern a l’Ateneu Popular 9 Barris

COMEDIANET

Aaart! Circ d’Hivern
Fins al 12 de gener del 2014
Ateneu Popular 9 Barris
Portlligat, 11-15. Barcelona
www.ateneu9b.net

F
ins al 12 de gener es podrà
veure a l’Ateneu 9 Barris
aquest espectacle hivernal
tan especial, que enguany

proposa un viatge cap a les interio-
ritats del món de l’art. Les tècni-
ques acrobàtiques, la roda Cyr, la
corda, el clown i els malabars es tro-
baran amb els pinzells i les pintu-
res. Els traços de Leonardo da
Vinci, Francisco de Goya, Egon
Schiele, Antonello da Messina,

Arcimboldo, Georg Baselitz, Malè-
vitx o Joan Miró inspiren aquest
espectacle únic. L’Ateneu Popular 9
Barris proposa una aproximació al
món de l’art amb una nova mirada,
desacomplexada, gestual, d’humor,
emocional, irreverent... La mirada
del circ.

El Circ d’Hivern d’aquest any ha
comptat amb la col·laboració de
l’Institut del Teatre, Barcelona Ac-
tiva i La Central del Circ, a part del
suport i l’especial complicitat de la
Fundació Miró, on s’han rodat les
projeccions que es visualitzaran en
l’espectacle i que es combinaran –i
complementaran– amb els números
dels artistes. Venda d’entrades a tic-
ketea.com/circdhivern.e


