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MORTADEL·LO
IFILEMÓ

Madrid s’ha convertit en la
capital del món. Hi ha de

tot. No és estrany que con-
siderin que els seus súbdits
perifèrics són avorrits i pro-
vincians. ¿Com no n’han de
ser si els comparem amb la
llum de la fi del món i l’ale-

gria perpètua de la festa?
Ara Madrid ha inventat l’es-

pionatge, el contraespio-
natge i el rebentaespionat-

ge. I s’ho fan tot solets els
senyors del PP. Esperanza
Aguirre espia la gent d’Al-
berto Ruiz-Gallardón i Al-

berto Ruiz-Gallardón espia
la gent d’Esperanza Aguir-

re. Enhorabona. La ciutat és
com una enorme amanida
russa on tothom espia tot-
hom. Els dossiers –perquè

alla en diuen dossier–
pugen i baixen crus, cuinats

i confitats. La part més co-
lossal de la història és quan

algun càrrec del Partit Po-
pular arriba a afirmar per

excusar-se’n i justificar-se
que els seus espies es limi-

ten a seguir alcaldes del
PSOE. Com si vigilar alcal-

des socialistes fos una acti-
vitat homologada i digna

d’admiració. També fa
petar de dents i de riure

que el ministre d’Interior, el
gat més vell de tots, s’excla-

mi indignat al cel perquè
potser hi ha funcionaris

sota el seu control que fan
“hores extres”. Estaria bé
que el senyor Rubalcaba

expliqués què fan quan tre-
ballen dins l’horari, perquè

els dossiers que publica
una premsa i l’altra no sem-
pre són de procedència po-

pular. I així va el món i així
va Madrid. La historieta

dels espies del PP hauria de
servir almenys per a dues
coses. En primer lloc per

acabar amb el mite del dit
“periodisme d’investiga-
ció”. Allà només investi-
guen els professionals. I

també per constatar que
potser aquella ciutat no és

tan moderna com volem
fer-nos creure els catalans.

Els seus espies són apre-
nents de Mortadel·lo.
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Elprojectealfa
“Erad’unclubreligiós.Portàvem uns uniformes
molt bonics, amb túniques i caputxes. Sortíem de
nit amb creus en flames i fèiem activitats”, recorda
un dels personatges de l’obra.

Vaig a sopar amb una colla
d’actors i actrius. Surten del
Teatre del Raval, on acaben
de fer una obra titulada El
projecte alfa (la web de
l’AVUI en fa promoció). L’ha
dirigit un amic, Jordi Fra-
des, i n’és l’autor gairebé un
germà, Biel Perelló. Així que
no té gaire sentit que en faci
una crítica.

L’obra, però, m’ha sem-
blat absurda, inconsistent,
sense cap ambició intel·lec-
tual. No és una sàtira del
poder. No s’endinsa en cap
tragèdia humana. No retra-
ta res. No emociona. No
commou. No sacseja. I no
explica altra cosa que les vi-

cissituds d’una colla d’idio-
tes que, seguint un argu-
ment tan atractiu com una
cagarada d’ocell, encaren
conflictes com ara ¿què fer
quan, un cop ets al Kremlin,
t’ha d’enfrontar en combat
de lluita lliure al Trepanador
de Kíev amb l’única arma
d’una disfressa de Charlot?

Si us plau, senyors, és
això teatre?

Hi ha més exemples.
Rex guia per la jungla el

professor Kenskoff, que
acaba de robar la mòmia de
Lenin. Va a buscar menjar i
torna abatut. “Els mandrils
m’han robat la pistola. Són
llestos. Haurem d’anar en

compte. Ara van armats”.
Kenskoff ho soluciona: “Ca-
çarem com els homes primi-
tius. Algú sap taekwondo?”

Una nit Rex instrueix
l’ajudant del professor: “A
poc a poc, sense anar direc-
tament cap a ell. Això els
molesta. És millor que vagi
llepant pels voltants. Els
plecs i els voltants. És im-
portant. Utilitzi els dits.
Amb els dits pot separar els
llavis per...” “De què par-
len?”, demana la noia que
els enamora. “D’astrono-
mia”.

Els acompanya sor Mar-
garita, que resa: “Senyor, he
pecat. Estic perduda... Sí?

Tu creus...? No ho dius de
veritat...? Si avui estic llet-
geta... No, no m’he fet res al
cabell. Que és burro. Va, ja
pots penjar... No, tu primer...
Molt bé, penjarem alhora...
Un, dos, tres... ¿I tu per què
no has penjat, tonto?”

“Sóc protestant –confes-
sa l’ajudant–, no llegeixo la
Bíblia. Com a protesta”.

Després d’hora i mitja
Kenskoff conclou l’obra
amb l’emotiu: “Ensella els
ponis. Tornem a casa. Els
ponis, ja saps, uns cavalls
petits i ridículs. Què? No
tenim ponis? Excel·lent”.

El sopar s’allarga. Els ac-
tors se senten feliços de par-
ticipar en un espectacle
sense solta ni volta. Riuen
per tot i ens creuem frases
enginyoses. Fem el cafè i ca-
dascú torna a casa, pensa-
tiu, per una Barcelona freda
de carrers molls, amb la
ferma convicció que poques
coses hi ha més dolces que la
camaraderia.

Després de
robar la
mòmia de
Lenin, el
professor
Kenskoff
s’endinsa en
la selva
africana a la
recerca d’un
amor perdut
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�Comenta l’article a
www.avui.cat/51920
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