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El ‘cas Pujol’ puja  
a escena al TNC
3Marc Rosich recrea la commoció que va causar la notícia

MARTA CERVERA
BARCELONA

El 25 de juliol del 2014, Jordi Pujol va 
sorprendre l’opinió pública al con-
fessar que durant 34 anys havia tin-
gut diners no declarats a Andorra. El 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 

reviu ara aquell moment amb A tots 
els que heu vingut, tragicomèdia amb 
tocs esperpèntics de Marc Rosich 
(Barcelona, 1973). L’acció comença 
el dia en què va saltar la notícia i re-
crea la commoció que va causar en 
moltes famílies catalanes.

 Rosich, autor i director , utilitza 
el cas Pujol per parlar de la societat 
catalana amb ironia i humor. «No és 
ficció política ni teatre documental. 
És més aviat un retrat familiar on 
ens podem veure reflectits», explica. 
«Parla de les alegries, il·lusions i mi-
sèries d’un país», afegeix.

CONVERGENT DECEBUDA / Rosich es refe-
reix a l’impacte que la declaració de 
Pujol va causar en votants de Conver-
gència de tota la vida i l’utilitza com 
a aixeta per fer aflorar els fantasmes 
d’una família de l’Eixample la cap vi-
sible de la qual és Magda Casals de 
Clarà (Mercè Arànega), una septua-
genària fan de Núria Feliu. Per a ella, 
que acaba de perdre el seu marit, ve-
nedor de l’Enciclopèdia Catalana, la 
confessió suposa un cataclisme.
 Desbordada pels esdeveniments, 
la dona decideix passar a l’acció con-
vidant un sensesostre (Carles Gila-
bert) a instal·lar-se a casa seva. Vol 
aprendre a dir improperis, a parlar 
clar i a no callar res. «Entra en una bo-
geria progressiva. Es va tornant més 
gamberra i passota», afirma Arànega. 
«Al final se li n’ha anat tant l’olla que 

ESTRENA D’‘A TOTS ELS QUE HEU VINGUT’

només té ganes de fer i dir allò que 
mai va fer en els últims 40 anys», ex-
plica l’actriu, el personatge de la qual 
intentarà establir una relació episto-
lar amb Pujol per intentar entendre 
el que va passar.

REFERÈNCIA ALMODOVARIANA / Les reacci-
ons de la germana de la Magda (Lurdes 
Barba), les seves dues filles (Montse 
Esteve i Àurea Màrquez) i la neta que 
conviu amb la protagonista (Mireia 
Pàmies) no es fan esperar. La irrupció 
en aquest univers femení d’un home 
tan diferent d’elles les obliga a pren-
dre una posició. «A vegades penso que 
m’ha sortit una comèdia amb un 
punt pop. També té un aire a Mujeres 
al borde de un ataque de nervios a la cata-
lana», afirma l’autor. Rosich utilitza 
extractes de 10 cançons de Núria 
Feliu com a contrapunt. «La seva mú-
sica és un bàlsam per a la protagonis-
ta». De fet, el títol de l’obra està extret 
de la cançó Ja us he reconegut.
 A tots els que heu vingut no és l’únic 
text teatral sorgit arran del cas Pujol. 
Jordi Casanovas prepara Pujol, sobre 
l’ascens i la caiguda del líder conver-
gent, l’estrena de la qual, prevista per 
al 23 d’abril, s’ha endarrerit. H

33 Mercè Arànega, en un moment d’‘A tots els que heu vingut’.

DAVID RUANO

Mercè Arànega es 
fica en la pell d’una 
septuagenària que, arran 
de la confessió del polític, 
decideix passar a l’acció


