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Primera fila    icult
Els èxits televisius salten al teatre

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

H
an trigat nou anys a fer el 
triple salt. De la ràdio a la 
tele i ara, aprofitant la re-
volta de Catalunya, els po-

lacs envaeixen els escenaris. Polònia, 
el musical s’estrena el 7-N al Poliora-
ma, dos dies abans de la gran data. La 
independència tenia un preu, ho han 
subtitulat per donar pistes. «Com 
més importants són les coses, més 
fan riure. El paper de Polònia és més 
necessari que mai», proclama Toni 
Soler, el director de la productora 
Minoria Absoluta, que ha aconse-
guit que els dijous molts televidents 
sopin amb els polítics de pega.  Mas, 
Rajoy, Espe i altres peixos grossos, 

Del sofà a

la platea
passats per la graella de la paròdia i 
l’humor sa.
 Líders de la seva franja horària, 
els sàtirs salten de TV-3 a escena amb 
el coixí del triomf precedent, junta-
ment amb Dagoll Dagom: La família 
irreal, el seu debut entre bastidors, va 
congregar al Victòria 200.000 espec-
tadors. Sobre la punxada del seu úl-
tim muntatge –Magical History Club– 
prefereixen no parlar-ne gaire, tot 
i que Soler el defensa: «Em sembla-
va una obra molt divertida. Em va 
sorprendre que no agradés». Aques-
ta vegada han confiat en l’experièn-
cia i mà còmica del dramaturg Jordi 
Galceran (autor d’El mètode Grön-
holm i El crèdit) per adaptar els es-
quetxos televisius al llenguatge es-
cènic. Xavier Ricart dirigeix vuit ac-
tors: Bruno Oro, Queco Novell, Ivan 
Labanda, Mireia Portas, Xavi Serra-
no, Agnès Busquets, David Olivares i 
Anna Bertran.
 Per evitar que els vaivens de l’ac-
tualitat els aixafi l’obra, Galceran 
ha construït, amb els guionistes del 
programa, una trama «indestructi-
ble», amb aires de vodevil, que esqui-
va qualsevol tsunami polític. Això 
sí, han deixat obertes algunes por-
tes perquè hi treguin el cap les últi-
mes notícies. «Hi ha un guió estruc-
turat però amb algunes escenes fle-
xibles que permeten incorporar-hi 

‘Polònia, el musical’ arriba divendres 
al Poliorama avalat pel fenomen de TV-3 
i el triomf de ‘La família irreal’

la sèrie ‘El secreto de Puente 
Viejo’ surt a escena com es va fer 
amb ‘Amar en tiempos revueltos’

El SEcREtO DE PuENtE ViEJO L’èxit d’Antena 3, a escena.

lA FAMÍliA iRREAl La productora Minoria Absoluta la va encertar en el seu
debut teatral: Letizia i la seva parentela van regnar al Victòria el 2012 i 2013. 

DAVID RUANO

 

POlÒNiA, El MuSicAl Xavi Serrano, Anna Bertran, Ivan Labanda, Mireia Portas, Bruno Oro, Queco Novell, David Olivares i Agnès Busquets porten a l’escenari els seus hilarants personatges. 
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la sèrie», explica el director, Juan 
Carlos Rubio, que firma un muntat-
ge estilitzat i «molt televisiu» amb re-
ferències a la sèrie. La clau per en-
ganxar la platea, opina, radica a 
«transmetre emoció i veritat».
 Del 12 al 23 de novembre l’obra 
arribarà a València, al gener recala-
rà a Madrid i a finals de l’any que ve, 
a Barcelona, avança el coproductor 
Carlos Sobera. «Les crítiques i reacci-
ons han sigut molt favorables, s’ha 
adaptat amb coherència i qualitat», 
diu l’actor i presentador. Anuncia 
que si funciona, Antena 3 seguirà 
aquesta nova línia de negoci que va 
iniciar TVE amb Amar en tiempos re-
vueltos, amb Cayetana Guillén Cuer-
vo i Antonio Valero a l’escenari.
 Per Sobera, «és molt enriquidor» 
per al panorama teatral que les tele-
visions adaptin els seus productes. 
«Que sèries com Los misterios de Lau-
ra es venguin als EUA demostra que 
aquí hi ha molta qualitat. El secreto de 
Puente Viejo està tenint un exitàs ini-
maginable a Itàlia: fins i tot han tret 
cromos dels personatges, com si fos-
sin futbolistes». El transvasament a 
l’escena no és qüestió de talent, diu. 
«L’handicap és que el teatre, a dife-
rència de la rapidesa de la tele o el ci-
ne, implica temps i una llarga explo-
tació, i les cadenes tenen por». H

les novetats», expliquen. «Té carac-
terístiques de les meves comèdies, és 
molt divertida però complexa», asse-
gura Galceran. No hi faltaran els em-
bolics de faldilles. Però, adverteix el 
dramaturg, no és apte per al públic 
de Madrid. «No funcionaria, caldria 
refer-lo perquè algunes bromes...».
 Les bromes s’esdevenen en un ho-
tel durant una cimera nocturna dels 
polítics catalans per pactar el futur 
del país. El president té un pla, pe-
rò allà hi ha els antagonistes maqui-
nant per imperdir-lo. Parla el presi-
dent. O sigui, Bruno Oro: «A la tele 
abusem més de les màscares, al tea-
tre la interpretació és més pròxima. 
No sortim a defensar l’acudit sinó 
el conflicte dels personatges», acla-
reix l’actor, que avança un final «in-
esperat». «Tenim la necessitat catàr-
tica de riure’ns del que està passant. 
El públic es partirà de riure», augu-
ra Soler.
 
DRAMES D’ALTRES TEMPS / En una ona 
molt diferent, el 9 d’octubre es va es-
trenar a Valladolid la versió escènica 
de la sèrie d’Antena 3 El secreto de Pu-
ente Viejo. Una preqüela que rescata 
els anys de joventut de dos personat-
ges, Raimundo i Francisca. Carlos 
Serrano-Clark i Susana Abaitua vi-
uen als escenaris un idil·li a l’estil Ro-
meu i Julieta però sense sang. «És com 
un melodrama del segle XIX que po-
den disfrutar els que no han vist mai 

«Necessitem 
riure’ns del que està 
passant. ‘Polònia’ és 
més útil que mai», 
afirma Toni Soler

A rticle 404. Aquesta setma-
na dubtava entre dues ide-
es per crear l’article... Per 

un costat, m’entusiasmava la ini-
ciativa que va tenir un empresari 
d’omplir els carrers de Praga de 
pianos i escacs... Em va emocio-
nar veure les imatges de les perso-
nes disfrutant en col·lectivitat, 
atrevint-se a tocar per primera ve-
gada el piano en públic o aconse-
guint que centenars de persones 
segueixin la trajectòria d’un alfil 
en lloc de la pròpia cinètica que 
portaven... Tant de bo hi hagués 
joguines i instruments compar-
tits a cada cantonada de cada ciu-
tat... Donava per a un article però 
al final em vaig quedar amb l’al-
tra proposta... Resulta que... Bé, 
potser us ho explico després del 
millor de la meva setmana. 
 Tercer lloc. A la vora de l’ai-
gua (Akadèmia). La meva prime-
ra visita a aquest preciós teatre 
ple d’una màgia especial on vaig 
disfrutar amb les interpretaci-
ons brutals de Francesc Garrido 
i Alícia González Laá. 

 Segon lloc. La traviata  (Liceu). 
És un espectacle absolutament 
fascinant però jo em quedo amb 
la felicitat de tot el seu elenc quan 
es va acabar la representació. Es 
notava que havien disfrutat de la 
seva estada, i el seu comiat ens va 
fer brillar a tots.
 Primera posició. Pels dies bons. 
Pau Vallvé sempre aconsegueix 
ser únic i magnífic. M’encanta ca-
da delicat tema però m’entusias-
ma Aquesta és pels dies bons. ¡Brutal!
 I tornant a la segona idea. Va 
néixer quan algú em va explicar 
que la Universitat d’Aubum ha 
descobert que les revistes gratu-
ïtes que et deixen als avions con-
tenen entre les seves pàgines mi-
crobis d’una altra gent que les ha 
tocat i que és millor no fullejar-
les perquè et poden encomanar 
malalties.
 El més bo és que no va ser ai-
xò, sinó la resposta que va do-
nar un amic meu a aquest desco-
briment: «Hi ha tantes coses que 
hem de vigilar per estar sans que 
ja no tinc força de voluntat ni per 
tenir força de voluntat». Em va 
encantar la frase. Això sí, vés a 
saber què opinaria aquest estu-
di de compartir pianos i escacs... 
¡Bon diumenge! H

Força de  
voluntat

ALBERT

Espinosa

M’entusiasma 
‘Aquesta és pels  
dies bons’ de Pau 
Vallvé. ¡Brutal!

deesi

 

ELS HEROIS DELS NENS ASSALTEN ELS ESCENARIS 

BOB ESPONJA Sota el títol ‘La esponja que podía 
volar’, el dibuix animat va abandonar el Fons Bikini, jun-

tament amb Patrick, Sorreta i altres, per emergir 
d’aquesta manera al Palau Sant Jordi el gener del 2011. 

SUPER3: EL MUSICAL Els personatges 
de TV-3 es van traslladar al Teatre Victòria el 2013. 

 

HIGH SCHOOL MUSICAL El fenomen de Disney  
Channel va aterrar a Espanya com a musical el 2008.

LOS LUNNIS Per a alegria dels nens, Lucrecia es 
va emportar les alienígenes criatures al Tívoli el 2006.

 

Ídols infantils amb moltes taules 
Del fons del mar, a volar pel Palau 
Sant Jordi. L’alegre Bob Esponja i 
la seva colla subaquàtica van emer-
gir de les profunditats televisives 
per presentar-se davant els seus fi-
dels el gener del 2011. Un èxit can-
tat, com el d’altres ídols infantils 
que han arrossegat els seus incon-
dicionals a les platees. Joan Lluís 
Bozzo, director de Dagoll Dagom, 
ho va veure clar amb el filó de la 
família del Super3. Per Nadal del 
2013 es va traslladar de TV-3 al cas-
tell encantat construït al Teatre 
Victòria. Un musical de terror cò-
mic que va atrapar la jove audièn-
cia. Anys abans, el 2006, la cantant 
i presentadora Lucrecia es va em-
portar Los Lunnis al Tívoli. Les ex-

elenc majoritàriament espanyol. El 
celebèrrim ratolí va aparèixer can-
tant juntament amb La Sireneta, 
Aladdin i les joguines de Toy Story. 
Un altre fenomen de la factoria, 
High School Musical, va arribar a les 
platees d’Espanya un any després 
de la seva estrena als Estats Units (el 
2007) amb l’eurovisiu Daniel Diges 
i Macarena García (Blancaneu) com 
a protagonistes. El 2009 Londres va 
estrenar High School Musical 2; l’insti-
tut on es va graduar Zac Efron con-
tinua obert per als telons. Són molts 
els herois de la pantalla que conti-
nuen assaltant els escenaris, entre 
aquests els Simpsons, que al setem-
bre van rebre un bany de masses a 
l’enorme Hollywood Bowl. H

travagants criatures volien marxa: 
des del 2003 que deien bona nit als 
més petits a TVE.
 També les estrelles de Disney han 
buscat per tot l’orbe la glòria escèni-
ca, més enllà dels habituals muntat-
ges sobre gel. La setmana passada el 
Barcelona Teatre Musical (BTM) va 
acollir Mickey’s music festival, amb un 

El ‘boom’ de 
Super3, Bob Esponja, 
Los Lunnis i ‘High 
School Musical’ s’ha 
traslladat a escena 


