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01. 
INCENDIS
El quartet Broggi-Manrique-
Segura-Mouawad està rebentant 
la taquilla de la Biblioteca 
de Catalunya. I això que és la 
tercerca vegada que podem veure 
aquesta epopeia contemporània! 
� Biblioteca de Catalunya. De 
dimecres a diumenge.

02. 
W.W.
Sol Picó ha anat a buscar 
ballarines del Japó, Benín i l’Índia 
per explicar la situació de les 
dones, avui. � Mercat de les 
Flors. De dl. 6 a dc. 8.

03. 
PALS
Una coproducció catalano-
argentina de circ conduïda per    
Leandro Mendoza Artagaveitia. 
Un homenatge a la mort i una 
celebració de la vida. � Mercat 
de les Flors. De ds. 4 a dt. 7.

04. 
ESTE LUGAR ENTRE: 
PRETHINK AND FREE 
ACTION
Bea Fernández parla sobre cossos 
inacabats, cossos trencats...  
� Antic Teatre. De dv. 3 a dg. 5.

05. 
LA PARTIDA
Julio Manrique recupera aquesta 
obra de Patrick Marber 100% 
masculina, èxit del Grec 2014.  
� Teatre Goya. De dt. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Josep Maria Miró és un fan de 
Lluïsa Cunillé. Fa molts anys que 
la coneix i li sol passar els textos 
que escriu, perquè ella hi digui la 
seva. “És un dels grans autors 
contemporanis, qui, més enllà 
de la seva qualitat, fa un tipus de 
teatre que és als antípodes de 
qualsevol tendència, fora de tot 
tipus de modes. És autèntica”, 
diu d’ella. La responsabilitat de 
dirigir una obra com El carrer 
Franklin no és poca, doncs, 
sobretot perquè estem parlant 
d’una peça que no té el caire 
minimalista i íntim de la Cunillé 
que tots tenim al cap  
–Après moi, le déluge, Barcelona, 
mapa d’ombres, Occisió– sinó 
que posa un peu dins la farsa, 
dins la comèdia. “És la Cunillé 
més disbauxada, més 
pirotècnica, però sense deixar 
de ser Cunillé”, afegeix.

Aquí, a més, estem davant 
d’un text de rabiosa actualitat, 
tot i que la dramaturga el va 
escriure fa almenys tres anys. El 

tema són els desnonaments. I 
tindrem una parella que acaben 
de fer fora de casa –un d’ells és 
Xavier Albertí, director del TNC, a 
qui veurem vestit de dona i 
tocant el piano– i una veïna, 
també a punt de ser desnonada: 
és la neboda de Margaret 

Thatcher, que anirà al consolat 
britànic a buscar les cendres de 
la Dama de Ferro. No ens 
oblidem de l’última integrant 
d’una ONG, del taxista que 
comparteix el vehicle amb altres 
set conductors i del governador 
del Banc d’Espanya, que no 
reparteix crèdits perquè ha 

perdut el crèdit. Hilarant. El punt 
de comèdia d’aquesta situació 
dramàtica el trobarem en la 
farsa, en les situacions absurdes 
que proposa Cunillé i els seus 
diàlegs amb molta gràcia. El 
director parla de Valle-Inclán i 
Shakespeare. Poca broma.

“És un paisatge humà fruit de 
la crisi”, indica Miró, a qui li 
venia molt de gust dirigir una 
obra que no fos seva i, a més, 
allunyada del naturalisme dels 
textos propis com Fum o El 
principi d’Arquimedes, 
estrenada precisament al Grec 
de fa tres anys. L’autor i director 
és l’home del festival. A banda 
de dirigir El carrer Franklin ha 
escrit la dramatúrgia d’Un cel de 
plom, una obra que es pot veure 
a la Sala Muntaner basada en la 
vida de l’activista i supervivent 
dels camps nazis Neus Català. 
Un altre repte majúscul.

El carrer Franklin es farà sentir 

Amb les cendres de Thatcher
Josep Maria Miró dirigeix una gran obra de Lluïsa Cunillé sobre 
els desnonaments, ‘El carrer Franklin’. Per Andreu Gomila

És la Cunillé més 
disbauxada, més 
pirotècnica, però 
sense deixar de 
ser Cunillé
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