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Barcelona ciutat

El Club de la Escalera. Presentació
d’aquesta novel·la (teatral) de Ser-
gio Vila-Sanjuán, a càrrec de Gemma
Lienas.
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 6
(19.30 hores).

Festival Zéppelin 2014. Entre avui i
dissabte se celebra aquest festival de-
dicat a la música per a altaveus. Hi
ha concerts, performances, una ex-
posició sonora, xerrades i moltes al-
tres altres activitats.
CCCB. Montalegre, 5. i Hangar Centre
de Creació Contemporània , Emilia Co-
ranty, 16.
http://sonoscop.net/zeppelin2014/

Blues a les escoles. Les escoles del bar-
ri de Porta participaran activament
en aquest gran concert de blues amb
la Big Mama i en Joan Pau Cumellas.
Centre cívic Can Verdaguer. Plaça Só-
ller (11.30 hores),

Casa Asia Film Week. Fins diumenge
se celebra aquest festival en el de-
curs del qual es projectaran més de
40 pel·lícules de 16 països asiàtics,
amb l’objectiu principal d’oferir el mi-
llor cinema asiàtic no comercial dels
últims anys.
Cinemes Girona. Girona, 175. 3 euros.
www.casaasiafilmweek.es

Hipoglucèmia i el seu efecte sobre les
complicacions. Conferència a càrrec
de Marga Giménez, endocrinòloga
de l’hospital Clínic de Barcelona.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

La Plaza como espacio de rebelión
ciudadanaal sur y el norte delMediter-
ráneo. Conferència a càrrec de José
María Perceval, professor agregat de
periodisme de la UAB.
IEMed. Girona, 20 (18.30 hores).

Els avenços que canviaran la nostra vi-
da: les nanociències i nanotecnolo-
gies. Conferència a càrrec de Pablo
Ordejón, de l’ Institut Català de Nano-
ciència i Nanotecnologia.
Residència d’Investigadors CSIC. Hospi-
tal, 64 (18.30 hores).

El impacto de las telenovelas brasile-

ñas en Angola. Centre Euro Àfrica. Con-
ferència a càrrec de Chiyana Simöes,
vicepresident del Centre Euro Àfrica, i
de José Katito, sociòleg.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Mirades sobre el paisatge. Conferèn-
cia de Daniel Giralt-Miracle, especia-
lista en arquitectura, art i disseny, i
membre del comitè executiu del Con-
sell de la Cultura de Barcelona.
La Sedeta. Sicília, 321 (19 hores).

Encuentros con el arte. Diàleg-col·lo-
qui entre Olga Spiegel i Alfonso Alza-
mora, en el marc de l’exposició d’Al-
zamora Los límites de la figuración.
Galeria Alejandro Sales. Julián Romea,
16 (19 hores).

Apuntar al blanco. Lectura poètica a
càrrec de Chantal Maillard. Gratuït.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h).

Cicle Clàssica. Concert del Duo d'Ar-
pes, format per M. Lluïsa Ibáñez Pa-
niello i Marta Jarne.
Institut d'Estudis Nord-Americans. Via
Augusta, 123 (19.30 hores).

Història gastronòmica del Perú. Confe-
rència a càrrec de Carmen Alcaraz
del Blanco, de Cultura Gastro.
Centre cívic El Sortidor. Plaça del Sorti-
dor, 12 (19.30 hores).

Festival internacional de llibres il·lus-
trats. En el marc del festival, confe-
rència de Pierre Abernot i Céline
Thoué De l’encre dans les doigts.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 h).

Àngels i dimonis. Projecció de diver-
sos curtmetratges.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera. L’Al-
dea, 15 (19.30 hores).

Intuïció i comprensió en ciència i en
art. Conferència a càrrec de JorgeWa-
gensberg Lubinski, físic i divulgador.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Centenari del Canal de Panamà (1). Ce-
lebració del centenari amb la projec-
ció de La Ruta del Mundo i Un día en
cien años.
Cinemes Girona. Girona, 175 (20 ho-
res). 2,5 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
esprés de l’enorme
èxit aconseguit pel
musical La família
irreal, la producto-

ra Minoria Absoluta torna a la

càrrega amb una
nova proposta:
avui s’estrena ofi-
cialment al teatre
Poliorama Polònia.
El musical, un es-
pectacle inspirat en el popular
programa televisiu i que porta-
rà a l’escenari del teatre de la
Rambla barcelonina tota la
classe política catalana i bona
part de l’espanyola –des d’Ar-
tur Mas a Esperanza Aguirre–
en una història delirant que té
com a intrigant subtítol La in-

dependència tenia un preu.
Una història creada ni més

ni menys que per Jordi
Galceranamb l’ajudadels guio-
nistes del programa i l’acció de
la qual transcorre en un hotel
onMas ha convocat la resta de
partits sobiranistes a una reu-

nió per prendre la
gran decisió i pro-
clamar la indepen-
dència des del bal-
có de la Generali-
tat. Però en aquest

hotel també es troben amagats
molts polítics que volen evi-
tar-ho, des de Miquel Iceta a
Alicia Sánchez-Camacho o
MarianoRajoy. I tots, a favor o
en contra, intentaran, com a
polítics que són, que la situa-
ció els beneficiï.
I ho faran al ritme de 14 po-

pulars temes musicals als
quals se’ls ha canviat conve-
nientment la lletra: cançons
d’Aerosmith,Michael Jackson
o el musicalMar i cel que s’al-
ternen amb els diàlegs i que
porten l’obra al final, com cor-
respon, al balcó de laGenerali-

tat, on es viurà un final impos-
sible relacionat amb el subtítol
de l’obra.
Bruno Oro (Artur Mas),

Queco Novell (Rajoy i Vila
d’Abadal), IvanLabanda (Jun-
queras i Iceta), Mireia Portas
(que aconsegueix ser Carme
Forcadell, EsperanzaAguirre i
la monja Forcades) i Agnès
Busquets (Sánchez-Camacho i
Mònica Terribas) són alguns
dels protagonistes d’aquest
muntatge amb direcció musi-
cal de Xasqui i Toni Ten.c

Una escena
de Polònia. El
musical, que
avui s’estrena
al teatre
Poliorama

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

DAVID RUANO

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]L’actual situació política catalana i espanyola puja en to
d’un embogit vodevil a l’escenari del teatre Poliorama. ‘Polònia. El
musical’, amb un argument creat per Jordi Galceran juntament amb
els guionistes del popular programa televisiu, reuneix en un hotel
partidaris i detractors de la independència. L’esperpent està servit.

‘POLÒNIA. EL MUSICAL’
Teatre Poliorama

La Rambla, 115. Barcelona
www.teatrepoliorama.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59

AGENDA

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

A les botigues Horizzontal trobaràs el teu equip de descans al millor preu. Matalassos, bases, coixins, i altres complements
de primeres marques com Pikolin, Tempur, Lattoflex, Bultex, Epeda, Swissflex...

www.horizzontal.com / Tel. 93 878 47 80
Botigues Horizzontal a tota Catalunya

· 20% de dte. en tots els productes i equips de descans de les
botigues Horizzontal

Oferta vàlida fins al 31/12/14 presentant la targeta de Subscriptor de La Vanguardia a les botigues Horizzontal. Promoció no acumulable a altres decomptes
i ofertes vigents a la botiga.

20% de descompte en lesmillors marques en
descans: matalassos, bases, coixins, i altres
complements

20Dte.

Exclusiu CLUB SUBSCRIPTORS

Més ofertes exclusives a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Elpreude la independència

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061


