
 

8 MOTIUS PER VEURE 

 

 
(un document apassionant) 

Al TEATRE GAUDÍ BARCELONA 
 A PARTIR DEL L’11 DE MAIG  



1. PERQUÈ FA CRÍTICA SOCIAL COMBINADA AMB HUMOR 

Persones adultes que comparteixen pis o viuen amb els seus pares. 
Llicenciats amb tres màsters que fan de becaris.  

Converses que s’interrompen cada deu segons perquè és absolutament 
imprescindible mirar el Whatsapp.  

Excursions nocturnes al paki perquè hi ha teranyines a la nevera.    

Hores de feina llençades a les escombraries amb Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat o l’aplicació que toqui aquesta setmana.  

Per ser la generació més preparada de la història, resulta tot bastant trist.  

A partir d’aquí, podríem deprimir-nos i plorar. O podríem prendre’ns-ho amb 
filosofia i fotre’ns-en de tot plegat. Que sí, és el que hem fet.  

Per tant, a risc de dir un tòpic... fa riure i fa pensar! I a sobre canten! I ballen! I 
fan moltes altres coses que veureu si veniu!  

  

 

 

 

 

 

 

 



2. PERQUÈ S’HA ESTRENAT A QUATRE TEATRES A BARCELON A 

Normalment, les obres a la nostra ciutat s’estrenen a un sol teatre. Potser, de 
forma bastant excepcional, fan una reestrena a un altre lloc. Dos teatres, per 
tant. Però nosaltres ja en portem quatre.  

El març del 2014 vam iniciar l’aventura al Jove Teatre  Regina . L’abril de 
2016, vam estar fent golfes al Teatre Poliorama . I aquest passat desembre i 
gener li va tocar el torn a l’Eixample Teatre . I ara, al Teatre Gaudí 
Barcelona . Mai cap obra havia passat per aquests quatre llocs en la història 
del teatre català. No sabem si això és bo o dolent, però en tot cas no s’havia 
fet.  

Total, que mentre esperem que ens avisin del Teatre Nacional (no ens 
enganyem, és el següent de la llista) ens podeu veure al Gaudí.  

 

 

 



3. PERQUÈ TÉ UN REPARTIMENT DE LUXE 

No és per presumir, però... va, sí, què carai, presumirem, tenim uns actors 
que són bastant l’hòstia.  

Víctor Gómez , un dels protagonistes, ve de fer Molt soroll per no res al TNC. 
Abans d’això, havia estat a altres grans produccions com Rent, Los 
Miserables i Grease, i apareixerà en breu al programa Homo Zapping. L’altre 
protagonista és Joan Olivé , a qui recordareu en el gloriós paper de coca a la 
reposició de La nit de Sant Joan de Dagoll Dagom, o en obres com Boig per 
tu o Van Gogh, el musical.   

Seguim amb el repartiment: Berta Peñalver , cantautora coneguda amb el 
nom artístic de Berta, que també ha aparegut en obres com Acustic 
Broadway o The Wild Party; Eloi Gómez , que recentment ha protagonitzat El 
despertar de la primavera al mateix Gaudí, i Mònica Macfer , a qui hem pogut 
veure a 40 el musical, Boig per tu o Tots som Anna Allen.   

I els covers, que també en tenim (aquí hi ha de tot) són Albert Ruiz  (La gran 
duquessa de Gerolstein, Oh my God Barcelona) i Marina Pastor  (Fama, 
Hair, DeuDeVeu). És per presumir o no és per presumir?   

     

 

 

 



4. PERQUÈ EL SEU AUTOR ÉS GUIONISTA D’EL JUEVES I T É 
DIVERSOS PREMIS, ENTRE ELLS EL BORN 

El Premi Born és el guardó més prestigiós que pot guanyar un dramaturg per 
aquestes contrades. L’han obtingut Jordi Galceran, Sergi Belbel, Juan 
Mayorga, Lluïsa Cunillé... i també Xavi Morató , responsable del text i de la 
direcció de Generació de merda.  

El més lògic seria que li estiguessin estrenant obres així com molt profundes i 
traumàtiques a la Beckett, però com que això encara no ha passat, ell 
segueix amb la comèdia. Experiència en el gènere no li falta, ja que, a més 
d’haver-ne estrenat unes quantes, fa més de deu anys que escriu per a la 
revista El Jueves. Així que aprofiteu per veure aquesta obra de molta risa 
abans que es posi a fer drames i el perdem per sempre!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PERQUÈ EL PÚBLIC SURT DEL TEATRE CANTANT LES CAN ÇONS 

I la culpa d’això és de Gerard Sesé , showman i cantautor amb quatre discos 
al mercat (i arranjista i pianista a The Feliuettes), que ha compost tots els 
temes. N’elogiaríem la música, però no té gaire sentit fer-ho perquè 1) el més 
lògic és que elogiem la música, no direm que és una merda, i 2) encara que 
us expliquem que és bona, si no la podeu sentir no serveix de res.  

Per tant, millor que aneu a Youtube i busqueu “Generació de merda - Pakis”. 

O “La cançó del WhatsApp”.  

O “I tu, també formes part de la Generació de merda?”.  

És clar que, si veniu al Gaudí, podreu veure els catorze temes de l’espectacle 
en directe. Em directe del tot. Per primera vegada, l’espectacle compta amb 
una banda de quatre músics. Gonçal Perales , Manel Romero , Narcís 
Perich  i Adrià Claramunt  fan que les cançons llueixin més que mai. I no, no 
mencionarem els seus currículums perquè si ho fem, com que són molt 
cracks, això que havia de ser una llista curteta ocuparà cinquanta pàgines.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PERQUÈ GENT IMPORTANT N’HA DIT COSES MAQUES  

Àngel Llàcer  ens va dedicar dos tuits pels quals hauríem pagat molts diners 
(però tenim ni cinc, així que ho va fer clarament perquè va voler). Un d’ells 
deia que Generació de merda era “Un musical que m’hauria agradat fer a mi”. 
L’altre, que era “El musical que més felicitat m’ha fet sentir últimament”.  

També va parlar de nosaltres Toni Albà , amb la piulada “Gent jove amb 
talent i molta energia, no us el perdeu!” I, pel mateix mitjà, el periodista 
Toni Aira  (que té un nom que s’assembla, però és una altra persona) 
recomanava l’espectacle, tot recordant que s’havia fet un “fart de riure”,  

El Tricicle , per la seva banda, ens va dedicar una publicació al seu mur de 
Facebook. Que deia així: “Un musical creat per valents carregats d’il·lusió i, 
sobretot, talent. (...) Som fans!” “Se’n fot de tot, d’ells, de nosaltres i dels 
musicals. Nosaltres repetirem!”  

I Àngel Llàcer, Toni Albà, Toni Aira i El Tricicle no poden estar equivocats! Ho 
sap tothom!  

 

 

 

 

 

 

 



7. PERQUÈ TORNA AMB MOLTES NOVETATS 

Que són aquestes: 

- Música en directe.  

- Muntatge a quatre bandes.  

- Canvis en el repartiment.  

- Nova escenografia a càrrec de Jordi Bulbena (Comediants, Temps de 
Silenci, El despertar de la primavera).  

- Nou disseny de llums a càrrec de Dani Gener (The Wild Party, La Pista, El 
despertar de la primavera).  

- Nova coreografia a càrrec de Griselda Astudillo (Grease, 7 novias para 7 
hermanos, Cantando bajo la lluvia). 

- I algun retoc de text, és clar.  

Generació de merda torna, per tant, amb la seva versió més espectacular.  

 

 

 

 

 



i 8. PERQUÈ SERÀ UN CLÀSSIC IMMORTAL QUE S’ESTUDIAR À A LES 
UNIVERSITATS D’ARREU DEL MÓN 

És possible que això no sigui veritat, però... i si ho és? T’arriscaràs a perdre-
te-la i que després es converteixi en una obra mítica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



generaciodemerda@gmail.com 
 
Text:  Xavi Morató Música:  Gerard Sesé 
Repartiment:  Roger: Víctor Gómez / Albert Ruiz, Marc: Joan Olivé, Alèxia: 
Berta Peñalver / Marina Pastor, Bernat / Estudiant: Eloi Gómez, Mireia: 
Mònica Macfer, Secundaris: Gerard Sesé / Jaume Viñas 
Músics:  Piano: Gonçal Perales, Baix: Manel Romero, Guitarra: Narcís 
Perich Bateria: Adrià Claramunt / Joan López 
Coreografia:  Griselda Astudillo  i Helena Vicente Escenografia:  Jordi 
Bulbena Vestuari:  Mariona Signes, Ona Grau i Jordi Bulbena 
Il·luminació:  Dani Gener Imatge:  Ander Soto i Jordi March 
Direcció musical i arranjaments:  Gerard Sesé Direcció:  Xavi Morato 

 

 

 

 


