
cultura
53ara  DIUMENGE, 9 D’ABRIL DEL 2017 

Marc Rosich ridiculitza  
la catalanitat convergent

veu pel 3/24 la lectura de la carta 
de confessió de l’expresident. No 
sols ella, sinó tants homes i dones 
que van quedar muts davant de la 
traïció, de l’estafa emocional a la 
qual els havien sotmès.  

L’impacte de la notícia és un ex-
cel·lent punt de partida per a 
aquest aiguabarreig que l’autor ai-
xeca sobre tots els tòpics imagina-
bles, acompanyats de les melodies 
de Núria Feliu, de qui Magda és fan 
irredempta, i amb més burleria 
que ironia. Rosich ridiculitza la 
burgesia catalana convergent (i 
també la d’Unió, per pocs que fos-
sin) en un text al qual li sobren al-
gunes subtrames familiars i reite-
racions crítiques del catalanisme 
que allarguen pesadament la fun-
ció (que dura dues hores i mitja 
amb entreacte).  

Desfilen per l’obra una barreja 
de personatges entre esquemàtics 
i esperpèntics, a excepció de la 
protagonista, a qui el dramaturg 
humanitza i de qui Mercè Arànega 
fa una defensa admirable. Sobre 
l’actriu recau la missió de salvar 
una posada en escena que és vícti-
ma de les irregularitats del text i 
també d’una poc destra direcció 
d’actors.e

TEATRE

Carles Gilabert, Mercè Arànega, Mireia Pàmies i Lurdes Barba, 
membres d’una família de l’Eixample. DAVID RUANO

Pla i Poltrona reivindiquen  
les sigles PP a Girona

Tortell Poltrona i Albert Pla van fer de pallasso i 
músic, i viceversa. DAVID BORRAT

tor, combinant els comentaris 
reivindicatius i crítics amb tocs 
infantils plens de trapelleria i 
energia. La interacció amb el pú-
blic era contínua, i va arribar 
potser al punt més àlgid quan 
Poltrona va fer-se un fenomenal 
embolic amb el micròfon i la ja-
queta. Els jocs amb fum i bombo-
lles, els sons de gavines, dofins i 
taurons, enriquien una actuació 
que també va incloure uns 
quants contrastos.  

La interpretació de Txespir, 
amb Poltrona enfilat en una cadi-
ra fent de Juli Cèsar i Pla allar-
gant-li l’embut que feia de coro-
na, era pura sobrietat escènica si 
es comparava amb el reguitzell 
de ganyotes que feien els còmics 
en molts moments de l’especta-
cle. Tot plegat es va fer molt curt, 
com comentaven molts especta-
dors en constatar que l’emblemà-
tic reggae No somos nada de Tor-
tell Poltrona, el “res, nothing, ri-
en, que vol dir «nada»” entonat 
pel pallasso, posava punt final a la 
notabilíssima exhibició del duet 
de somiatruites.e

El duet còsmic ofereix un xou hilarant a l’Strenes

ARTS ESCÈNIQUES

Familiar 
Combinaven 
comentaris 
reivindicatius 
i crítics amb 
tocs infantils

Música, tendresa, hu-
mor i moltes entre-
maliadures. L’es-
pectacle Projecte 
PP, estrenat el juny 

passat per Albert Pla i Tortell Pol-
trona al festival Circ Cric, va omplir 
ahir de somriures i riallades el Te-
atre Municipal de Girona gràcies al 
talent desbocat dels dos artistes, 
que van oferir la que possiblement 
serà l’actuació més divertida de la 
cinquena edició de l’Strenes. El xou 
es va allargar gairebé una hora i mit-
ja davant l’entusiasme de l’auditori, 
que gaudia amb les poca-soltades 
del clown i el cantant, tot i que de ve-
gades no se sabia qui era qui: tots 
dos cantaven i feien pallassades, 
tots dos demostraven que l’alegria 
és contagiosa i l’acumulació de gags 
hilarants genera passions.  

“Gràcies per venir, nens i nenes, 
i gràcies per dur els vostres pares i 
mares”, va dir Pla en ser arrossegat 
per Poltrona a l’escenari. Després 
de barallar-se per la possessió de la 
guitarra, van ballar plegats mentre 
començaven a cantar Qualsevol nit 
pot sortir el sol. La cançó de Jaume 
Sisa, molt celebrada pel públic fami-
liar que omplia el teatre, va donar 
pas a l’Escola dels somiatruites, una 
peça que marcava millor que cap al-
tra l’esperit de l’espectacle. “Tot ai-
xò ho fem per dignificar la lletra P 
–va assegurar Poltrona–. Què seria 
la vida sense la P?”, va afegir abans 
d’iniciar una llarga i còmica enume-
ració de mots que comencen per 
aquesta lletra. “Quan la gent veu du-
es P juntes es pensen que vol dir 
partido político. No sé per què no 
pensen en Pla i Poltrona”, va excla-
mar el cantant, ficat de ple en la se-
va versió més acriaturada.  

Trapelleria i energia 
Els canvis de ritme del duet còsmic, 
les transicions entre els diferents 
números del xou, feien que Projec-
te PP fluís amb coherència i brillan-
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‘A tots els que heu vingut’  
TEATRE NACIONAL 66 D’ABRIL 

“S i a Mort de dama 
Llorenç Villalon-
ga fa una irònica 
visió panoràmica 
de la societat ma-

llorquina, amb A tots els que heu 
vingut he volgut bastir un retau-
le català, també irònic, de les nos-
tres grandeses i les nostres misè-
ries”, escriu el director i drama-
turg Marc Rosich sobre l’obra que 
acaba d’estrenar al Teatre Nacio-
nal. I si Villalonga ho feia al vol-
tant del llit de mort de l’aristòcra-
ta Dona Obdúlia Montcada, Ro-
sich ho fa al pis de l’Eixample de 
Magda Casals, vídua d’un gran co-
mercial de l’Enciclopèdia Catala-
na, convergent fins al moll de l’os 
i, sobretot, admiradora de qui es 
creia que Catalunya era ell, el pre-
sident Jordi Pujol. 

Ja poden imaginar el trasbals de 
la Magda quan el juliol del 2014 
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L’autor aixeca l’obra sobre tots els tòpics


