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Julian Assange ‘visita’ 
Barcelona
Julian Assange, el fundador de Wikileaks, se-
rà el protagonista de la inauguració del Fes-
tival de Cinema i Drets Humans de Barcelo-
na aquesta tarda. Assange, que viu a l’ambai-
xada de l’Equador a Londres des del 2012, ofe-
rirà una videoconferència als espectadors dels 
Cinemes Girona, que podran fer preguntes.

‘Confessions’, l’últim llibre 
de Jaume Cabré, en anglès
Confessions, la traducció anglesa de la novel·la 
Jo confesso, de Jaume Cabré, ja és a les llibreri-
es del Regne Unit, editat per Arcadia Books. El 
llibre ja s’havia traduït a l’alemany, l’italià i el 
francès, entre d’altres, i arriba en anglès en un 
gran moment, després de l’excel·lent acollida 
allà d’Incerta glòria i El quadern gris.

El musical de ‘Polònia’  
imagina la cimera del Dia D

cialment es tracta d’un vodevil amb 
portes que s’obren i es tanquen en el 
qual es mesclen les paròdies del Po-
lònia i fragments musicals. L’espec-
tacle promet dues hores d’humor a 
ritme de temes d’Els Miserables, 
Mar i cel, Jesucrist Superstar, Cole 
Porter, Michael Jackson, Aeros-
mith, The Clash o Sisa. Els principals 
reptes, per Galceran, han sigut tras-
lladar el ritme del programa al tea-
tre, crear aquest esquelet que no 

quedi obsolet després del 9-N –i el 
que vingui– i quadrar-ho tot perquè 
hi hagi tants personatges del Polònia 
com sigui possible amb vuit actors.  

Bruno Oro interpreta Artur Mas 
i la resta d’intèrprets (Queco Novell, 
Mireia Portas, Xavi Serrano, Agnès 
Busquets, Ivan Labanda, David Oli-
vares i Anna Bertran) es desdoblaran 
per donar vida a Mariano Rajoy, les 
Catalines, Oriol Junqueras, Miquel 
Iceta, Esperanza Aguirre, Teresa 
Forcades, Joan Herrera, Josep Du-
ran i Lleida, Alícia Sánchez-Cama-
cho, David Fernàndez, Pere Navarro 
i les periodistes Mònica Terribas i Bi-
biana Ballbè. L’obra té una gran exi-
gència actoral, destaca el director del 
muntatge, Xavier Ricart: “Volíem 
que el producte mediàtic tingués un 
gran nivell de teatre”. L’entrena-
ment dels actors ha fet fàcil el trànsit 
de la televisió a l’escenari.  

L’obra s’estrenarà el 12 de no-
vembre, amb funcions prèvies el cap 
de setmana del 9-N, i no té data de 
sortida del Poliorama. “Polònia fa el 
salt al teatre després de 9 anys del 
seu naixement: no ens hem precipi-
tat”, afirma el director de Minoria 
Absoluta, Toni Soler, que considera 
que és “el moment idoni” perquè 
“com més important és el moment, 
més riure fa”.e

Els actors de Polònia. El musical caracteritzats com els personatges que interpreten, acompanyats del 
dramaturg Jordi Galceran i Toni Soler, davant del Restaurant La Camarga. CRISTINA CALDERER

Quinze personatges fan el salt de la televisió al Teatre Poliorama

Artur Mas convoca totes les forces 
polítiques que participen en el pro-
cés en un hotel. Ha pres una decisió 
important per al país. A fora, la so-
cietat civil s’agrupa en una de les ja 
habituals mobilitzacions ciutadanes 
impulsades per les Catalines –Òm-
nium Cultural i l’ANC–. A dins, tots 
els partits intentaran influir en la 
decisió del president per afavorir els 
seus interessos. Tot confluirà en una 
nit. Aquest és l’argument “indes-
tructible” que ha dissenyat el dra-
maturg Jordi Galceran (artífex d’El 
crèdit i El mètode Grönholm) com a 
base de la versió teatral i musical del 
Polònia perquè la realitat, tan muta-
ble i complexa, no pugui contradir 
mai del tot la ficció. Al seu costat, hi 
ha tingut els guionistes habituals del 
popular programa de TV3 (Jaume 
Buixó, Pau Escribano, Júlia Cot, Jo-
an Rufas i el mateix Soler), acostu-
mats a fer esquetxos de rabiosa actu-
alitat cada setmana.  

Polònia. El musical –que porta el 
subtítol La independència tenia un 
preu– permetrà encaixar en aquesta 
estructura algun nou gag a mesura 
que l’actualitat canviï, però essen-
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Rere l’èxit de  
‘La família irreal’
La productora Minoria Absoluta 
es va estrenar al teatre amb La fa-
mília irreal, un musical creat de la 
mà de Dagoll Dagom i els germans 
Ten (que també s’ocupen de la di-
recció musical de Polònia. El musi-
cal), on els protagonistes eren els 
personatges de la família reial po-
lonesa. Va ser l’obra de més èxit de 
la temporada 2012-13 i van repo-
sar-lo: l’han vist 200.000 especta-
dors. Minoria Absoluta també va 
presentar la temporada passada 
Magical History Club al Coliseum, 
en què Hitler, Gandhi o Freud eren 
monologuistes en hores baixes. 
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rents actors que han interpretat 
Holmes, com ara William Gillet-
te –que es va injectar cocaïna per 
entendre millor el personatge–, 
Peter Cushing, Jeremy Brett, Ro-
bert Downey Jr. i el mateix Cum-
berbatch. Però qualsevol selecció 
de noms es queda curta: Holmes 
té el rècord Guinness del perso-
natge literari més interpretat en 
el cinema i la televisió: en total 
són 75 els actors que s’han ficat 
en la seva pell. 

Però tant d’èxit té el seu costat 
fosc. El mateix Conan Doyle va 
intentar matar Sherlock Holmes 
al relat El problema final, en què 
l’enfrontava al professor Mori-
arty a les cascades de Reichen-
bach, un escenari que el pintor 
J.M.W. Turner va retratar en un 
quadre inclòs a la mostra. Però el 
clamor dels lectors va obligar l’es-
criptor a ressuscitar el detectiu, 
que, en la ficció, va continuar vi-
vint aventures fins que es va reti-
rar a una petita granja per dedi-
car-se a l’estudi de les abelles.e

01. L’abric que 
duia Benedict 
Cumberbatch a 
Sherlock.  
02. Els estris 
més habituals 
del detectiu.  
03. Retrat de 
Conan Doyle 
pintat per 
Sydney Paget. 
04. Fotografia 
del Londres del 
1890 de George 
W. Wilson. 
05. Manuscrit 
d’Estudi en 
escarlata. 
06. Mapa de 
Londres 
il·lustrat. 
MUSEU DE LONDRES


