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Diuen que Jordi Pujol era
capaç de recordar noms i
pobles. Tenia una memò-
ria que ho absorbia tot i ho
transformava en discurs
emocionat. Com la magda-
lena de Proust, a qui una
olor remetia a un passat
acollidor. Ara, l’autor i di-
rector Marc Rosich ha vol-
gut preguntar-se com van
rebre la confessió de l’ex-
president les dones de
mitjana edat que sempre
havien votat per la CiU de
Jordi Pujol. La sàtira A
tots els que heu vingut es-
tà fent temporada a la Sala
Petita del TNC fins al 7 de
maig. El repertori de Nú-
ria Feliu ajuda que Magda,
la protagonista, interpre-
tada per Mercè Arànega,
posi música de bolero o de
jazz als seus desenganys
amb aquell home que, un
dia, es va enamorar de la
magdalena acabada de
cuinar, tot i que la va haver
de deixar a mitges.

La proposta dramatúr-
gica d’ara és agosarada,
perquè presenta una cari-
catura ferotge d’alguns vo-
tants de CiU i perquè traça
una amarga mirada a la
militància del sobiranis-
me. No pretén pronun-
ciar-se, sinó entendre el
cop moral de molta gent
per la confessió de Jordi
Pujol aquell estiu del
2014. I ho fa al TNC, pot-
ser la capella més alta

construïda en pro de la
cultura convergent.

Magda, la protagonista
(vídua de poques setma-
nes d’un home que venia
col·leccions d’Enciclopè-
dia Catalana resseguint
els mítings de Jordi Pujol),
decideix que ha d’apren-
dre a insultar d’una vega-
da. Per això, convida un

sensesostre que l’ajudi a
treure’s els fàstics de dir
paraulotes. Amb ell (da-
vant de la absència de les
seves dues filles i de la ger-
mana) iniciarà una cor-
respondència amb Pujol,
tot recordant-li aquell ca-
pítol de la magdalena a
mig mossegar. El deliri no
para de créixer fins que,

l’Onze de Setembre de la
Via Catalana, Magda rep la
primera resposta des de
General Mitre. Al costat
d’Arànega, completen el
repartiment Lurdes Bar-
ba (la germana que passa
els mals humors posant
rentadores), Montse Este-
ve i Àurea Márquez (filles
antagòniques per defini-

ció), Mireia Pàmies (la ne-
ta que tot ho observa i la
que dona les alarmes a la
família) i Carles Gilabert
(l’home de la barba bruta
que irromp a la casa).

El deliri de la protago-
nista anirà creixent. L’es-
pai escènic construirà una
notable sorpresa per evi-
denciar el pas de la nostàl-

gia (per aquell Pujol i aque-
lla Núria Feliu) a la glorifi-
cació més divertidament
exagerada.

Rosich es deixa seduir
sovint amb el cabaret,
amb uns personatges ex-
trets dels marges. Ho va
fer amb Copi i Ocaña i
amb aquella N&N (una co-
mèdia que denunciava a la
mateixa Sala Beckett la ju-
gada de Núñez i Navarro
per expulsar-la el teatre de
l’espai de Gràcia). O amb
un sensesostre, devot de
l’autor d’Un tramvia ano-
menat desig (A mí no me
escribió Tennessee Wi-
lliams). També s’ha deixat
seduir per la cançó espa-
nyola, vorejant la tendresa
i la caricatura: De Manolo
a Escobar (amb el mateix
cantant recitant les seves
vergonyes divertidament)
o la recent ¿Qué fue de An-
drés Villarrosa? ■
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Marc Rosich construeix al Teatre Nacional una sàtira al voltant de la convulsió
que va causar la confessió de l’expresident en un sector de l’electorat convergent

Mercè Arànega interpreta una fan de Núria Feliu i militant de Jordi Pujol a ‘A tots els que heu vingut’ ■ DAVID RUANO

L’autor s’atreveix
a imaginar el
daltabaix en un
pis de l’Eixample
d’una vídua
convergent

El Gremi de Llibreters de
Catalunya preveu que el
Sant Jordi d’aquest any
tingui “molt bones partici-
pació i vendes”, segons el
president de l’entitat, An-
toni Daura. El gremi va

presentar ahir les nove-
tats d’enguany. “El f et que
la jornada sigui en diu-
menge el valorem com una
oportunitat perquè la gent
visqui amb més intensitat
el Dia del Llibre, participi
en actes i visiti més llibre-
ries”, va dir Daura, que va
destacar que la xarxa de
llibreries catalanes és de
les més denses d’Europa.

El gremi no es marca
cap objectiu econòmic per
a aquest any (l’any passat

es va tancar la diada amb
una facturació de 20,96
milions d’euros). Per Sant
Jordi 2016 es van vendre
45.000 títols, un 53,34%
dels quals, en català.

El president del Gremi
d’Editors, Patrici Tixis, va
constatar “la recuperació
del sector els darrers
anys” i va dir que esperen
que aquest dinamisme
continuï.

En la roda de premsa
d’ahir es va presentar una

app gratuïta que permetrà
a tothom que se la descar-
regui conèixer la totalitat
de les llibreries agremia-
des. El gremi buscarà la
complicitat del públic pro-
posant-los que es facin
una selfie amb el llibre
comprat en un dels esta-
bliments de l’app per par-
ticipar en un concurs.

Els llibreters, junta-
ment amb l’Institut de
Cultura de Barcelona,
s’encarregaran de mos-

trar als representants de
les Ciutats de la Literatura
de la Unesco la realitat lli-
bretera de Catalunya i el
Dia del Llibre. També es
rebrà una delegació xine-
sa interessada en conèixer
la festa del llibre i la rosa.

En l’acte es va presen-
tar també el nou portal de
Libelista, la plataforma de
venda en línia que perme-
trà comprar llibres en pa-
per i digitals. ■
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El Gremi de
Llibreters es prepara
per a una diada amb
molt “bones vendes”

Un Sant Jordi amb “molta participació” L’armeni Levon
Avagyan guanya
el Maria Canals

MÚSICA

El pianista armeni de 26 anys
Levon Avagyan va guanyar
ahir el 63è Concurs Interna-
cional de Música Maria Ca-
nals de Barcelona, després de
la prova final celebrada dijous
a la nit al Palau de la Música
Catalana. El pianista de Hong
Kong Hin-Yat Tsang, de 24
anys, i la canadenca Anasta-
sia Rizikov, de 18, van guanyar
el segon i el tercer premi. Ava-
gyan rebrà 15.000 euros i ofe-
rirà diversos recitals per Cata-
lunya, l’Estat i l’estranger. ■


