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Margaret Thatcher al funeral del seu marit, Denis Thatcher, amb els seus fills,

A
Margaret Thatcher
mai no li va importar
que la qüestionessin
com a líder, fins i tot
li trobava una mica

de morbositat. Però com a mare
ja és una altra cosa. Sobretot per-
què els qui més la van criticar
van ser els seus fills bessons, Ca-
rol i Mark, que van adoptar una
actitud displicent cap a ella i li
van retreure en públic haver que-
dat relegats a un segon pla, per
darrere de la política.
Margaret Thatcher va morir

el passat 8 d’abril sola en una sui-
te de l’hotel Ritz de Piccadilly,
amb el seu fill a les illes
Barbados i la seva filla a Madrid,
preparant-se per començar un
curset d’espanyol en una acadè-
mia. Malgrat la seva deteriorada
salut tan sols la visitavenmolt de
tant en tant i, de fet, Mark es va
plantejar tornar a Londres no-
més per al funeral de dimecres vi-
nent, 17 d’abril. Finalment va can-
viar els seus plans sota pressió,
pel què diran.
La relació de Thatcher amb els

bessons mai no va ser fàcil, per
molt que la premsa conservadora
intentés vendre la imatge d’una
família feliç. Ni a Carol ni aMark
no els va agradar gens ni mica
que els enviessin de ben petits a
un internat. Tampoc no els va
agradar el fet de no tenir unama-
re convencional, que fos a casa
per poder-li explicar els proble-
mes, els fes l’entrepà, els portés a
l’escola i els preparés el sopar. Al
contrari, van haver de confor-
mar-se amb una mare que, quan
era només diputada, ja tornava a
casa passada la mitjanit perquè
–segons deia– “el món de la polí-
tica és tan masclista que una do-
na ha de treballar el doble que un
home per obrir-se camí”.

Carol, que cau millor a l’opi-
nió pública britànica que el seu
germà, viu a l’exclusiva estació
d’esquí de Klosters, a Suïssa,
amb un nòvio amb qui manté
una relació intermitent des de fa
molts anys, i que l’acompanyarà

al funeral. Ha treballat com a pe-
riodista i va guanyar una edició
del concurs La selva dels famo-
sos. Ella va ser l’encarregada
d’anunciar almónque la sevama-
re patia demència senil.
En diverses entrevistes Carol

ha deixat entreveure que Mark
era la nineta dels ulls de Marga-
ret Thatcher, mentre que ella
s’entenia millor amb el seu pare,
Denis. Pel seu fill, l’ex-primera
ministra fins i tot va prendre de-
cisions que podien haver-la per-
judicat políticament, com la de
deixar que cobrés coma interme-
diari en una operació de venda
d’armes a l’Aràbia Saudita, la

Mark iCarol aniran dimecres al funeral de la sevamare, amb qui no

Thatcher va morir
sola en una suite de
l’hotel Ritz, amb el
seu fill a les Barbados
i la seva filla a Madrid

La Fura dels Baus va convèncer amb el seu Samsó i Dalila

La Fura va oferir un muntatge sobri, de baix cost
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Avui fa 75 anys que Clau-
dia Cardinale va néixer a

Tunis i cinc dècades que els
grans cineastes italians es bara-
llaven per aquesta bellesamedi-
terrània. Tenia 25 anys i vivia el
moment decisiu de la seva car-
rera, ja que iniciava el camí que
la portaria a la primera divisió
de les dives del cinema italià,
junt amb Sophia Loren i Gina
Lollobrigida.
Claudia Cardinale continua

en acció. L’any passat, el direc-
tor Fernando Trueba homenat-
java la seva bellesa a El artista y
la modelo, i aquest 2013 té dos
projectes cinematogràfics pen-

dents d’estrena:Lamontagna si-
lenziosa (obra que transcorre
entre Àustria i Itàlia durant la
Primera Guerra Mundial i que
narra la història d’amor entre la
italiana Francesca i l’austríac
Andreas) iAlberto il Grande (do-
cumental centrat en la figura
del gran actor italià Alberto Sor-
di, i basat en les seves imatges i
pel·lícules, i els testimonis
d’amics, col·legues, empleats i
directors).
“Si vull, puc” és el lema de

Claudia Cardinale, que als 75
anys continua acceptant i valo-
rant les propostes que li arriben
a les mans. / Redacció

L
a Fura dels Baus tam-
bé pot ser innovado-
ra des d’una certa so-
brietat. L’Òpera de

Roma va confiar al grup català
el muntatge de Samsó i Dalila,
la refinada obra del francès Ca-
mille Saint-Saëns que feia mig
segle que no es representava a
la capital italiana.
Al públic romà i a la crítica

els va agradarmolt la versió in-
timista i simbòlica, “de baix
cost” –com la va definir Carlus
Padrissa–, de la cèlebre òpera,
inspirada en la història bíblica,
però en la qual no van faltar
els desvergonyiments furers,
aquesta vegada en clau sado-
masoquista. Va causar impac-
te –i alguna esbroncada del
respectable– la llarga escena
de la bacanal del tercer acte,
convertida en una acrobàtica
exhibició de bondage, de cos-
sos nuats i penjats.

Hi va haver cinc dies de re-
presentació –l’últim, dissabte
passat–, sota la direcció orques-
tral de CharlesDutoit. Al paper
de Samsó va brillar Alexander
Antonenko. El personatge de
Dalila va ser interpretat, en les
tres primeres funcions, per
Olga Borodina, i en les dues úl-
times per Ekaterina Se-
menchuk. Totes dues van estar
impecables. Del vestuari s’en
va ocupar Chu Uroz.
Segons Padrissa, el moment

crucial de l’obra és l’inici del
tercer acte, amb un Samsó a
qui ja li han tallat els cabells –i
per tant ha perdut la força– i li
han tret els ulls, un home que
havia estat emblema de la po-
tència i que torna a ser un sim-
ple home que es troba a si ma-
teix. Hi ha metàfores sobre
l’abundància i la crisi, amb
unes tisores, símbol de retalla-
des, no només de cabells. El
bondage, inspirat enSalò, de Pa-
solini, és una metàfora de l’es-
clavitudhumana, d’“unmónde-
gradat que Samsó destrueix,
gairebé com un kamikaze”.c

LaFura innova
‘Samsó iDalila’
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ClaudiaCardinale celebra avui
75 anys sense deixar d’actuar

El grup catalàmunta l’òpera aRoma,
on feiamig segle que no es representava
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