
EL ‘PUJOLGATE’ I LA 
TIETA CONVERGENT
El 25 de juliol del 2014 va caure la gran icona d’una 
manera hegemònica d’entendre el catalanisme. Marc 
Rosich porta al TNC una comèdia amb molta ironia i 
sàtira després de l’històric ‘Jo confesso’ de Pujol

/	 teatre  /

Q
ue t’enganyi el pare, el pare de tots... 
Collons, és molt fort». Magda Casals de 
Clarà va rebre el 25 de juliol del 2014, 
agenollada a un pam de la tele on veia 
atònita el canal 3/34, la bufetada que mai 
va imaginar. Va ser arran del Jo confes-
so de Jordi Pujol sobre  una herència fa-
miliar milionària sense declarar. No cal 
entrar en detalls del Pujolgate i de tot el 
que va passar després.
 Ella, una mestressa de casa de l’Ei-
xample que ha enviudat fa poc, és una 
tieta traïda pel seu far espiritual, l’home 
que va regir els destins de Catalunya du-
rant 23 anys. És la protagonista d’A tots 
els que heu vingut, una (tragi)comèdia 
de Marc Rosich valenta, desmesurada i 
oportuna. Perquè la dramatúrgia i el te-
atre catalans també han de mirar al seu 
voltant, i posar l’ull i la sàtira en episodis 
recents de la nostra història. Rosich ho 
fa, encara que no encerti el ple, i, a més, 

en un escenari del simbolisme del Tea-
tre Nacional de Catalunya.
 Autor i director del muntatge, Rosich 
retrata en to caricaturesc a partir de la 
viuda Casals aquesta classe burgesa ca-
talana, amb pis a l’Eixample i torre a la 
Cerdanya, que va tenir en Pujol el pare de 
la pàtria. Després de conèixer l’engany, 
es va enfadar en gran manera i, després, 
va buscar entendre’n els motius. És al 
primer acte quan Magda Casals allibe-
ra tota la seva amargura en companyia 
d’un sensesostre, Rafa, que es posa a ca-
sa seva. A ell li demana ajuda per apren-
dre a proferir insults per una ofensa que 
és doble: la de l’ex molt honorable i la del 
seu marit, un venedor de l’Enciclopèdia 
Catalana, que tampoc li va ser fidel.

‘APRECIAT JORDI’

Una altra icona del pujolisme, les can-
çons de Núria Feliu, exerceix de banda 
sonora i es converteix en el refugi amb 
què la protagonista s’escapa d’aquesta 
realitat insuportable. Tant que la família 
–les seves dues filles, germana i neta– 
de la viuda Casals temen que emmalal-
teixi de gravetat. Ella, mentrestant, viu 
obsessionada per escriure amb l’ajuda 
de Rafa una carta de reconciliació al seu 

apreciat Jordi, a qui va arribar a conèixer 
un dia quan passejava per la Cerdanya 
amb la seva dona. Marta Ferrusola és la 
culpable de tot, segons la senyora Ca-
sals.
 L’obra transcorre entre el 25 de ju-
liol i l’11 de setembre del 2014, el de la 
Via Catalana. Al segon acte, la família ir-
romp amb una teatralitat més conven-
cional després del monòleg del primer a 
càrrec d’una extraordinària Mercè Arà-
nega, caracteritzada com un viu retrat 
de la Feliu, amb el Rafa (Carles Gilabert) 
com a interlocutor ocasional. Agafen 
protagonisme la germana Àgata, que 
va ser taquillera del cine Urgel (Lurdes 
Barba), les filles Clara (Montse Esteve) 
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UNA MAGISTRAL MERCÈ 
ARÀNEGA PILOTA UNA 

AGOSARADA SÀTIRA AMB 
BANDA SONORA DE NÚRIA FELIU

DAVID RUANO

i Sandra (Àurea Márquez) i la neta Jana 
(Mireia Pàmies) en un quadro familiar 
kitsch, i no només per una vestimenta 
seixantera. Totes estan a l’altura, però 
l’obra perd força quan entren les histò-
ries particulars i la protagonista s’allu-
nya del primer pla.
 Aquesta subtrama, allunyada de la 
sàtira sobre el pujolisme ranci, allarga 
l’obra massa malgrat les constants re-
ferències còmiques. Se succeeixen al 
llarg d’una impactant escenografia de 
Sebastià Brosa, amb aquell passadís qui-
lomètric dels pisos de l’Eixample i en què 
no falten nombrosos fetitxes catalanets: 
rajoles amb l’avi del Barça o el que beu 
en porró i una foto de la Montserrat. —

jcsorribes@elperiodico.com /  José Carlos Sorribes

A tots els que heu 
vingut

Sala Petita del TNC
Autor i director

Marc Rosich
Repartiment

Mercè Arànega, 
Lurdes Barba, Àurea 

Márquez, Montse 
Esteve, Mireia Pàmies, 

Carles Gilabert
Des d’11,5 euros

El+
El treball de Mercè 
Arànega dona impuls a 
una peça que mira de cara 
un cataclisme recent de 
la història de Catalunya.

El-
Marc Rosich allarga l’obra 
en excés amb un segon 
acte que perd força 
i interès amb la subtrama 
familiar.
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