La Galeria
Breus
■ Generació de merda
Després de passar per diverses
sales, arriba al Teatre Gaudí de
Barcelona el musical Generació
de merda (Un musical amb molts
likes). Des de l’11 de maig, la sala
acollirà diverses històries que parlen de persones adultes que viuen
amb els seus pares, becaris que no
reben diners ni per al metro, pisos

compartits o
estudiants que
paguen preus
desorbitats,
com si anessin
a la universitat
privada, però
que sembla que reben les ajudes
d’una escola pública d’Uganda.
Una generació de merda.

teatre

150 anys de Vicent
Blasco Ibáñez

■

L’efemèride del 150 aniversari del
naixement de Blasco Ibáñez ha dut
l’Institut Valencià de Cultura i Juli
Disla a adaptar la novel·la Els quatre genets de l’apocalipsi. Del 12 al
18 de maig, el Teatre Rialto acollirà aquesta obra de teatre que narra
una història d’amor i de conflicte

familiar entre els Desnoyers i els
Von Hartrott en un context destructiu i tràgic: la Primera Guerra
Mundial (1914-1918). Després de la
mort del patriarca, Julio Madariaga, els Hartrott marxen a Alemanya
i els Desnoyers a França. Ambdues famílies acabaran combatent en
bàndols oposats de la terrible guerra dels inicis del XX.
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Convulsió pujolista

david ruano/tnc

Peu de foto

L

a caiguda del mite Pujol l’estiu del
2014 va commocionar la societat catalana. El pare de la pàtria es va convertir, a partir d’aleshores, en un empestat.
Els mateixos acòlits en renegaven públicament sense contemplacions. Tants
anys escoltant els seus discursos carregats de moralitats i de patriotismes i, en
unes hores, la seva carrera política s’enfonsava en l’infern del descrèdit. Era la
darrera ofrena a les glòries d’Espanya.
Amb Pujol, la bicoca de l’autonomisme
feia malves definitivament.
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A tots els que heu vingut, escrita i dirigida per Marc Rosich (TNC), s’inspira
en la convulsió suscitada pel cas Pujol
d’enriquiment il·lícit. Vídua d’un venedor d’enciclopèdies catalanes, Magda
Casals de Clarà assisteix, perplexa, a la
desoladora confessió de l’ex-president.
Com a pujolista de tota la vida, enamorada amb passió del líder de CiU, se
sent tan perduda que decideix lliurarse a la rauxa. Com a incondicional de
Núria Feliu, la musa de la cançó popular per antonomàsia, recupera les seves

lletres per alliberar els desigs més recòndits.
El punt fort del muntatge és l’excel·lent interpretació que Mercè Aránega
fa de Magda Casals. En les escenes en
què no té paper, el ritme i la tensió dramàtics davallen visiblement. Aránega
es posa a la perfecció en la pell d’una
airosa senyora de dretes que, superat
l’enuig inicial, es replanteja la vida de
cap i de nou. Protagonitza moments
hilarants com el record de les nits de
disbauxa enciclopèdica amb el marit.
Senyoreja, com un peix a l’aigua, en el
pis de l’Eixample, el seu reialme, que
tallat verticalment configura l’espai escènic. Tot un santuari de la catalanitat
conservadora, en què destaquen els volums de l’Enciclopèdia Catalana i els de
l’Alcover-Moll.
Rosich elabora un còctel de farsa,
paròdia i sàtira, ple de tòpics rebregats,
sense que arribi a ser, tret d’algunes estones espurnejants, explosiu. En el fons,
el seu retrat de la burgesia nacionalista, d’extracció mitjana, esdevé més aviat
indulgent. A despit de les al·lusions enginyoses a la corrupció i a la desfeta de la
dreta indígena, l’abordatge de l’afer Pujol
es queda en l’epidermis de la correcció
política. Com també passa amb la menció d’episodis recents: la flegmàtica Via
Catalana, per exemple. Humor gruixut i
innocu, en definitiva.
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