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La professora Albertí, entre l’activista i la Dama de Ferro. FOTO: JOAN TOMÀS

GRAN NOTÍCIA: LLUÏSA CUNILLÉ DESNONA FINS I TOT EL SEU VELL AMIC ALBERTÍ, EN AQUESTA

COMÈDIA SOBRE L’ECONOMIA SALVATGE DIRIGIDA SALVATGEMENT PER JOSEP MARIA MIRÓ

LaMaggie i l’Ada es troben pel mateix carrer

No és ben ve la Colau (perdó,
vull dir l’Excel·lentíssima
Senyora Alcaldessa), però la
molt activa activista antides-
nonaments d’aquesta història
en sembla un succedani del
tot apropiat. I no és ben bé
Margaret Thatcher, sinó un
grapat de les seves cendres;
però, quan una ha sigut la
DamadeFerro, de ben segur
que, fins i tot després de pas-
sar pel crematori, a l’urna en
resta quelcomd’aquella força
capaç de privatitzar tot el que
sigui privatitzable i de donar
noves alegries al liberalisme
econòmic en la sevamàxima
expressió. El cas és que en
aquesta comèdia de Cunillé,
l’esperit d’AdaColau (a tra-
vés de la succedània) i l’esperit
de laMaggie (a través de les
cendres de la difunta que el

govern britànic està enviant
a súbdits de SaMajestat
distribuïts per tot el món;
algú ha oblidat on va néixer
Lina Lambert?) vénen a coin-
cidir en un carrer que es diu
carrer Franklin. Però que
ningú sap gaire per què se’n
diu, perquè ningú s’ha moles-
tat tampoc a escriure aquella
informació referencial sobre

el personatge homenatjat que
acostumem a trobar a totes
les plaques de carrers que
porten un nom propi.
Esclar que a hores d’ara tam-

poc no cal prendre’s lamolès-
tia de saber a quinFranklin
està dedicat aquest carrer,
perquè, al pas que anem, ben
aviat en aquest carrer no hi
viurà ningú. Com amínim,

dins els seus edificis. I és que,
a la farsa de Cunillé dirigida
per l’autor d’El principi d’Ar-
quimedes, l’herència ideolò-
gica de Thatcher ha guanyat
del tot la partida a les accions
reptadores de l’activista: aquí,
més omenys tothomha sigut
ja desnonat. Fins i tot elma-
teix director del TNC, a qui
trobareu dins el repartiment,
amb què demostra la seva
coneguda feblesa pel cuplet.

Taxi… al TNC!
¿Recordeu que aquest va ser
el títol que Albertí va posar a
la revistamusical amb la qual

es va estrenar com a director
artístic del Nacional? Doncs
potser aquell taxi el conduïa
el taxista amb qui conviu la
transvestidaprofessora de
música doblement desnona-
da: no solament s’ha quedat
sense casa, sinó que s’ha
quedat sense conservatori
musical, convertit en una altra
víctima de les retallades.
Un fet que, ja de pas, ens

podria portar a pregun-
tar-nos (el TNC, Miró i Cu-
nillé, semblen haver-ho fet)
fins a quin punt la política
cultural que respirem (i,
naturalment, bona part del
teatre que veiem) no ha assi-
milat també i s’ha fet seus en
gran mesura els conceptes
ultraliberals sobre la cultura
que defensava la Maggie.
Una perillosa possibilitat.

R. OLIVER
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