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“Tinc 25 anys i amb molts dels 
meus amics parlo en frisó” 

plicar la seva història. Més endavant 
em vaig interessar pels seus com-
panys. Havien pescat balenes entre 
el 1946 i el 1965. Vaig voler explicar 
les seves vides perquè ara són vistos 
com a assassins. En aquells mo-
ments, però, la seva era una feina 
com qualsevol altra. 

Per què la van deixar de fer? 
Perquè les balenes estaven a punt 
d’extingir-se. Cada vegada era més 
difícil pescar-ne, ja no era rendible 
econòmicament. No tenia res a 
veure amb la consciència social 
posterior ni amb raons ecològiques. 

Què et va cridar l’atenció dels pes-
cadors de balenes? 
El seu esperit d’aventura i la man-
ca de prejudicis. Quan pescaven a 
prop de Sud-àfrica treballaven amb 
mariners negres en plena època de 
l’apartheid. Van arribar a fer-hi 
bons amics, allà. 

Ara prepares un llibre sobre la sa-
lut mental a la Frísia rural. Què 
t’interessa d’aquest tema? 
És un altre tabú social. A Frísia no hi 
va haver cap psiquiàtric gran fins al 

segle XIX. A Amsterdam, el primer 
data del segle XV. El meu besavi, 
l’escriptor Reinder Brolsma, es va 
suïcidar el 1953 a conseqüència 
d’una depressió. No s’havia visitat 
mai. Sempre m’he preguntat si hau-
ria sobreviscut en cas d’haver rebut 
algun tractament. 

¿Se’n parla gaire, de salut mental, 
a Frísia? 
Els joves som més conscients de la 
nostra fragilitat mental. A les gene-
racions que tenen 50 anys o més els 
costa més parlar-ne. Hi ha una pa-
radoxa curiosa: si mires les estadís-
tiques, hi ha més gent a la ciutat 
que va al psicòleg, però en canvi els 
índexs de suïcidi per problemes 
mentals són més alts a la ruralia. 

¿Ha crescut el percentatge de joves 
amb patologies mentals, a Frísia? 
Sí. No hi ha taxes d’atur tan altes 
com en altres països, però l’indivi-
dualisme creix, igual que passa en 
molts altres llocs. També creix la 
frustració: les xarxes socials ens 
prometen vides ideals. Hi ha gent 
que quan s’adona de les possibilitats 
reals que té s’enfonsa.e 
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Tot i que va estudiar antropologia i 
història a Amsterdam, Anne-Go-
aitske Breteler (1996) va voler tor-
nar al poblet de Nes, a la província 
de Frísia, per estar en contacte amb 
la llengua i la cultura maternes. Au-
tora de llibres com De traanjagers 
[Els sentimentals], Breteler –que ha 
participat en el festival Barcelona 
Poesia– és actualment un dels 
500.000 parlants de frisó, llengua 
d’una regió entre els Països Baixos, 
Dinamarca i Alemanya.  

En quina situació està el frisó? 
A Frísia es parla majoritàriament a 
tot arreu, amb l’excepció de les 
grans ciutats, on predomina el neer-
landès. El parla la gent gran, la gent 
de mitjana edat i també els joves. 
Tinc 25 anys i amb molts dels meus 
amics parlo en frisó. La llengua s’ha 
posat de moda entre els joves, hi ha 
una revifalla a través de comptes de 
Facebook i d’Instagram... i això que 
molta gent no sap escriure en frisó. 

No és una situació contradictòria? 
A l’escola la llengua vehicular escri-
ta és el neerlandès. També hi apre-
nem frisó, però a secundària si vols 
continuar és una assignatura extra, 
que suposa sumar més hores lecti-
ves. Hi ha molta gent que prefereix 
no fer-la. 

Hi ha esperança, per a la llengua? 
Una tendència que s’ha donat 
aquests últims anys és que hi ha 
molta gent jove que deixa la ciutat 
i torna al camp. Això fa que el frisó 
cada vegada es parli més, perquè al 
camp és la llengua majoritària. 

Tu mateixa vas preferir un entorn 
rural, un poble, Nes, que té menys 
de 400 habitants. 
Visc en una granja que queda entre 
dos pobles. Si miro al meu voltant 
veig camps de patates, de sucre i de 
blat. Vaig anar a l’escola aquí, m’hi 
sento com a casa. 

I des de Nes escrius llibres i colum-
nes periodístiques. 
És la meva manera d’estar connec-
tada amb el territori i amb la gent. 
M’agrada observar i escriure sobre 
tradicions antigues. A les cases de 
Frísia, per exemple, hi ha una por-
ta especial que només s’obre quan hi 
ha de passar el taüt amb algú que 
acaba de morir. 

Vas debutar el 2018 amb un assaig 
sobre pescadors de balenes. 
Quan tenia 16 anys vaig conèixer un 
vell pescador de balenes. Em va ex-
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M
íriam Iscla ens fa riure. I molt. 
Acostumats a veure-la en per-
sonatges seriosos, com els de 
Barcelona de Pere Riera (TNC) 
o el més recent de la jutge de 

Crim i càstig (Teatre Lliure), Iscla ens redes-
cobreix tota la seva vis còmica, els bons dots de 
comedianta que des que va sortir de la com-
panyia T de Teatre gairebé no havia fet servir. 
Iscla domina i excel·leix en una comèdia 
d’aquelles que li escauen d’allò més a qualse-
vol festa major de Catalunya; és curiós, fins i 
tot estrany, que estigui programada al Centre 
de les Arts Lliure. 

Míriam Iscla clava tots els gags. La seva Pau-
la és tan boja i tan tendra com qualsevol August 
i és ella qui es relaciona amigablement amb els 
figurants (nosaltres). Li dona la rèplica el Pe-
re de Joan Negrié, una mena de simpàtic Ca-
ra Blanca però amb aires depressius. Actriu i 
actor són el millor d’aquesta intranscendent 
però ben dialogada comèdia escrita pel pro-
lífic Marc Artigau. La Paula és una mare sol-
tera amb una filla adolescent problemàtica 
(quina redundància!) que fa tot el que pot, fins 
i tot vendre pastilles, i el Pere és la víctima 
sentimental d’un amic que li ha fotut el xicot. 

Cantar amb la barretina posada 

Si en seure a la butaca veus que al damunt de 
cada localitat hi ha una barretina ja intueixes 
que la faràs servir. I quan Iscla, disfressada de 
pubilla, i Joan Negrié, d’hereu, entren a l’esce-
nari sota les notes d’una sardana, és evident 
que som en una festa catalana. I no hi ha dub-
te que la festa és el pal de paller dinamitzador 
de la funció. I, esclar, et poses la barretina i si 
et diuen de cantar... cantes. 

Però des d’un punt de vista dramatúrgic la 
funció baixa d’intensitat en les escenes me-
rament informatives sobre la vida dels pro-
tagonistes. La veritat, no ens importa saber 
per què som figurants d’una festa d’aniver-
sari molt catalana, qui són aquests pallassos 
i quin és el seu passat. El que voldríem és més 
festa. Més festa major.e
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