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‘Before I disappear’ obrirà el 
festival Americana de cinema 
Els Cinemes Girona de Barcelona acolli-
ran la segona edició de l’Americana, el fes-
tival de cinema independent nord-ameri-
cà. Més d’una vintena de films conformen 
el programa fet per La Casa del Cinema en 
col·laboració amb la Filmoteca de Catalu-
nya. Before I disappear, l’opera prima de 

Shawn Christensen, inaugurarà el certa-
men el 19 de febrer, que s’allargarà fins al 
dia 22. També es podrà veure Buzzard, de 
Joel Potrykus, una estripada reflexió so-
bre les possibilitats d’estafar el sistema i 
la cinta d’animació Cheatin’, de Bill 
Plympton, entre altres pel·lícules.CULTURA

coltant música amb el mòbil per a un 
projecte que està preparant.  

Les Catalines són les primeres 
que han d’estar a punt. És un doble 
joc teatral: si el trio sobiranista 
s’inspira en les Teresines de La Cu-
bana, el musical també comença 
com un xou cubanero, amb les tietes 
que surten a escalfar el públic. 
Abans d’engegar la funció els actors 
es troben per donar-se ànims. Ho 
fan d’una manera curiosa. Un llan-
ça una frase i la resta responen: “Oh, 
quina pena!” Després, el muntatge 
va cronometrat.  

Enginyeria teatral 
La idea de l’argument –la cimera 
postconsulta convocada per Mas 
que acaba amb un clímax al balcó de 
la Generalitat– va ser senzilla, però 
va costar dos mesos de cuina teixir 
una trama que inclogués el màxim 
de personatges i que alhora les esce-
nes estiguessin separades perquè 
fos materialment possible, per 
exemple, que Xavi Serrano es trans-
formés de Joan Herrera a Duran en 
segons. Si en la televisió l’actualitat 
mana, en el teatre mana el vodevil.  

Sobre una taula van anar engan-
xant post-its amb actors, personat-
ges, escenes, cançons, accions. A 
partir d’aquest esquema van repar-
tir-se escenes, van començar a es-
criure i van anar-se-les creuant per 
polir-les. A última hora encara van 
haver d’afegir una cançó per tapar 
algun canvi impossible. “Als assajos 
ens pensàvem que no podríem. És 
com amb una parella, al principi els 
nervis fan que ho facis tot matusse-
rament i després tot és facilíssim”, 
confessa Anna Bertran en ple can-
vi de Muriel Casals a Bibiana Ballbè. 
Per treure’s anys de sobre ha esgo-
tat el pot de maquillatge, critiquen 
les companyes de camerino. Ber-
tran pot fer aquest canvi amb prou 
temps i fins i tot ho aprofita per es-
piar el mòbil. La gateta que va adop-
tar fa pocs dies té 100 likes a Insta-
gram, informa.  

A dalt, alguns personatges de Mireia Portas. 01. Queco Novell a punt per sortir a escena. 
02. Moment final del muntatge. 03. La pròtesi d’Agnès Busquets per fer d’Alícia. CÈLIA ATSET

‘POLÒNIA’ DES DE DINS

Les frenètiques bambolines d’un musical amb  
set actors, set tècnics i vint personatges a escena

Des d’aquella humil truita de dos 
ous que va cuinar Ernest Maragall a 
Quico Homs en la negociació de 
l’Estatut, les menges en les cimeres 
polítiques encara han anat a menys: 
Artur Mas ha passat d’oferir amet-
lles salades a aigua. Al camerino de 
Polònia. El musical, l’austeritat no 
ha arribat a aquest extrem. Al vol-
tant d’una taula mal parada s’ager-
manen polítics de tots els partits i 
els seus tècnics per compartir pa 
torrat i embotits, amanida, humus, 
alvocat, cervesa i cava. Ho fan cada 
dissabte, perquè entre la funció de 
tarda i la del vespre tenen menys 
d’una hora per berenar. Això sí, Ra-
joy (Queco Novell) menja a part: 
s’ha dut un entrepà.  

Entre bambolines es poden 
comptar set actors i set tècnics, però 
dalt de l’escenari apareixen més de 
vint personatges del panorama polí-
tic i mediàtic. Els autors del musi-
cal –el dramaturg Jordi Galceran i 
els guionistes Júlia Cot, Pau Escri-
bano i Jaume Buixó, subdirector del 
Polònia televisiu– van voler “treure 
partit dels actors i del mostrari de 
personatges que poden fer”, diu Bui-
xó. L’habilitat dels intèrprets del 
programa per imitar personatges és 
evident, però fer-ho sense cap pausa 
–sense el famós “Talleu, és bona”– 
és més difícil. 

Els actors se sotmeten a un veri-
table exercici de fregolisme. Mireia 
Portas té set mudes diferents de cap 
a peus, per als personatges d’Espe-
ranza Aguirre, Carme Forcadell, Te-
resa Forcades i dos més de cos de 
ball. Marta Soro, productora i regi-
dora de la funció, és la que marca els 
ritmes entre cametes. Les dones te-
nen un camerino a una banda de l’es-
cenari i els homes a l’altra. Bruno 
Oro (Artur Mas) té un espai per a ell 
sol, al pis superior, on minuts abans 
de sortir a escena està concentrat es-
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