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En una de les millors escenes de Fleabag hi apareix la Claire, germana de la protagonista, amb un nou tall de cabell
desigual que es troba als antípodes del seu estil d’empresària estirada i insípida. Les dues germanes irrompen a la
perruqueria on s’ha produït tal aberració estètica amb la intenció d’escarnir el perruquer, el qual, segurament acostumat a
aquest tipus d’escenes, li diu a la Claire que si vol canviar la seva vida, no en tindrà prou amb un canvi de pentinat.
Segurament, aquest perruquer podria reciclar el seu discurs per a tots aquells que passada la quarantena perden de vista
allò de que la vida que ens hem perdut simplement no existeix, i comencen a obligar-se a introduir novetats absurdes a
les seves vides. La Claire és conscient que podria viure millor, però tria tallar-se el cabell abans que afrontar la possibilitat
d’abandonar el seu marit alcohòlic i turbulent per fugir cap a una nova vida de bracet amb el jove i atractiu company de
feina noruec. Perquè això segon fa mandra.

La Claire amb el seu pentinat a ‘Fleabag’

Des del moment on Alexandre Magne va confessar la seva admiració per Diògenes després que aquest li etzibés el
famós “aparta’t, que em tapes el sol”, la mandra s’ha dotat de ressons filosòfics. Aquí a Núvol, en Francesc Ginabreda
repassava l’activisme que molts autors han fet a favor de la mandra a partir d’afirmacions com ara el “com més quantitat
d’esperit té un home, més sent la necessitat de mandrejar” de Prudenci Bertrana, les quals revelen les qualitats
bohemiocontemplatives de la mandra. Quan no estem complicant-nos la vida fent mil coses alhora, pensem, i, quan
pensem, apareixen els dubtes existencials, la mandra de continuar i l’idi�li imaginari amb una realitat diferent: la crisi dels
40 –que, malgrat el nom, poc té a veure amb l’edat de qui la pateix. La mandra, així, es converteix en qualitat del savi.
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Tot això ho explica l’Oriol Quintana, que ha estat l’encarregat de La mandra a la co�lecció d’assaig breu que l’editorial
Fragmenta dedica als set pecats capitals: com la resta de vicis, els humans portem l’avorriment i la mandra incorporats en
el nostre organisme i tractar de lluitar-ho és inútil. El posicionament de l’autor és d’un patxorrisme lúcid: no només la
mandra no és quelcom a criticar sinó que li hem d’estar permanentment agraïts per la seva capacitat de conduir-nos a les
decisions correctes. L’autor es basa en la història del pensament occidental (amb el focus posat sobre el cristianisme i
l’humanisme) per demostrar com la mandra és en realitat un producte més de l’egolatria humana i el capitalisme. La
mandra només és un vici si, guiats per la lògica de la productivitat, entenem la vida com una constant acumulació de
vivències, utilitat i sortir-de-la-zona-de-confortisme dignes d’Instagram.

Tot això, Quintana ho relaciona amb la dualitat que creen els deliris de grandesa del Quixot i el pragmatisme de Sancho
Panza: quan la Claire decideix aguantar i fer el que toca, en realitat està lluitant contra la supèrbia quixotesca: ella no ha
nascut per ser la protagonista d’una pe�lícula romàntica que corre a l’aeroport a confessar el seu amor, sinó per tenir un
bon lloc de treball que li permeti tenir cura del seu marit, fillastre, pare i germana descarrilats. I Quintana considera que
aquesta decisió no és necessàriament dolenta, sempre que es regeixi per l’imperatiu de la mandra.

Si la Claire no marxa i es manté al seu lloc és perquè, en el fons, considera que l’esforç no val la pena. I de la mateixa
manera, –aviso que ve espòiler– quan finalment engega a córrer a l’aeroport darrere del noruec, és perquè ha reunit el
quixotisme que li faltava, fet que és igual de vàlid. La funció de la mandra és “revelar l’existència d’obligacions fictícies”, és
a dir, ajudar-nos a discernir entre allò que creiem que volem i allò que realment volem, i així evitar-nos el ridícul de ser un
Quixot sense un Sancho Panza al costat.
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Quintana defensa el mandrós com aquell qui, al contrari que els altres, és conscient de la seva pròpia finitud i, per tant, no
admet perdre el temps en tasques absurdes que no serviran per res més que inflar-li l’ego i evitar-li el maldecap d’afrontar
els propis pensaments. La mandra abandona les banyes de fúria de l’infern per convertir-se en un símptoma de temps i
energia mal orientats. És així com, gràcies a la mandra d’afrontar una ruptura, més d’una parella s’ha reconciliat; i per la
mandra de fer massa cas a un brot de sentiment juvenil, més d’una persona s’ha pogut estalviar els diners que haguessin
costat un cotxe ridículament llampant o un viatge espiritual a Tailàndia.

Fleabag Fragmenta La mandra Pecats Capitals
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