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ESPECTACLES

S’estrena el musical de «Polònia» amb 
la direcció musical dels germans Ten
Les representacions s’inicien aquest dimecres al Teatre Poliorama de Barcelona

L'elenc artístic d’aquest espectacle basat en l’espai de sàtira política de TV3 Toni Ten assajant amb alguns actors de cara a l’estrena d’aquest dimecres

Després de les funcions prèvies, demà s’estrena 
oficialment «Polònia, el musical», una adaptació 
de l’espai de sàtira política de TV3 que dirigeix To
ni Soler i produeix Minoria Absoluta, i que, sota la 
direcció general de Xavier Ricart, ha comptat amb 
la direcció musical de Ten Productions.

X.R.

«Polònia, el musical» incor
pora la plantilla habitual del 
programa de TV3, amb alguns 
dels membres que ja vam po
der veure a «La família irreal», 
com Bruno Oro, Queco Novell, 
Ivan Labanda, Mireia Portas, 
Xavi Serrano. Agnès Busquets, 
David Olivares i Anna Bertran.

En la creació del text cal 
destacar el dramaturg Jordi 
Galceran (que aporta un aire

El Més Petit 
de Tots omple 
a les primeres 
sessions

C. C.

Gran èxit, aquí i a fora de 
Sabadell, dels primers passis 
del 10è festival El Més Petit de 
Tots. El Principal es van exhau
rir les entrades per Little night 
-dissabte i diumenge, amb les 
joganeres projeccions sobre 
nens amb bata blanca- i L'Es- 
truch es va omplir per veure la 
poètica proposta quebequesa

vodevilesc), juntament amb 
els guionistes del «Polònia»: 
Jaume Buixó, Júlia Cot, Pau Es
cribano i el mateix Toni Soler.

L’acció ens situa en el mo
ment decisiu en què Artur Mas 
i els líder polítics pro-consulta 
intenten arribar a un acord so
bre el futur polític del país. La 
cimera, que té lloc en un hotel, 
s ’enfronta a múltiples dificul
tats. I, a més, Rajoy i Esperan
za Aguirre estan disposats a 
to t per fer-la fracassar.

La direcció musical de l ’es
pectacle és responsabilitat 
dels germans Toni i Xasqui 
Ten, que han comptat amb la 
col·laboració dels també saba- 
dellencs Jordi Campoy i Jordi 
Bruc. «Aquesta vegada hem 
anat més enllà que a ’La fa
mília irreal', on vam ser els 
productors musicals de l'obra, 
ja  que hem assumit també la 
direcció musical -explica Toni 
Ten-, i això vol dir que hem ha
gut de reunir tots els actors i 
preparar-los perquè cantin, a 
banda de produir i gravar to
tes les bases instrumentals 
als nostres estudis, doncs els 
actors canten en directe a l’es
cenari».

L'espectacle consta d ’una 
quinzena de cançons: «Són 
temes ben coneguts per tot
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«Little night», d’Imaginart, diumenge al Principal LL

Edredón. El festival per nens i que s'allarga fins el 23, va
de fins a 5 anys, impulsat creat omplir també amb Primo al
per LaSala Miguel Hernández, Mercat de les Flors ■

hom i de diferents gèneres, 
però amb les lletres canviades 
i adaptades al món polític amb 
força sentit de l'humor, seguint 
l’estil del programa televisiu», 
vol deixar clar Toni Ten.

Només hi ha una caneó no
va, i és precisament la que 
posa punt i final a «Polònia, 
el musical», amb la participa
ció de tots els actors i que 
esdevé un cant a la indepen
dència. Aquesta cançó inèdita

s ’ha elaborat als estudis Ten 
Productions del carrer Josep 
Renom -seguint l'exemple a la 
cançó de cloenda de «Cop de 
Rock»-, i porta per títol «No cal 
patir per res».

Amb aquest nou espectacle, 
ja són cinc els musicals en què 
han participat els germans Ten 
els darrers anys, tots ells de 
gran envergadura i estrenats 
i representats amb força èxit 
als escenaris barcelonins ■

FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH

Didàctica de la música
DESENVOLUPAMENT DE LA 
MÚSICA A RÚSSIA/RELACIÓ 

WAGNER-LISZT
A càrrec de Joan Valor

Coincidint amb el concert de cambra del 14 de novembre, 
aquesta doble didàctica aprofundirà en els dos blocs 
diferenciats del programa: el primer dedicat a la música 
russa i el segon a fa música de Wagner a través de les

3 rer Franz Liszt.
segon

transcripcions per a piano que en va
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