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ESPECTACLES_______________________________

Els germans Ten celebren 100 funcions
de «La familia irreal» en ple èxit
Els productors sabadellencs són els directors musicals de l’espectacle al Victòria
Encara sense data
de co m ia t al Teatre
V ictòria, La fam ilia
irreal acaba de bufar
les espelm es de les
prim eres 1 0 0 funcions.
Amb direcció m usical
dels sabadellencs
Toni i Xasqui Ten (Cop
de rock), el m usical
de M inoria Absoluta i
Dagoll Dagom és un
«Polònia» tea tra l per a
to ts els públics.

Signen aquesta monumental
paròdia, amb un humor molt
blanc, Joan Lluís Bozzo, Jordi
Ventura i els tres guionistes
del programa Polònia de TV3
Joan Rufas, Pau Escribano i
Jaume Buixó, amb direcció de
Bozzo i Rufas.

1 0 0 funcions i seguint
La celebració de la
número 100, el passat
març, va ser sonada.
van faltar uns curiosos

Joan Lluís Bozzo i
Joan Rufas signen
un m untatge m olt
‘ polac’

c.c.
A més d'haver produït o gra
vat al seu estudi de Sabadell
estrelles internacionals de la
talla de Shakira o Lady Gaga
i figures del panorama pop
espanyol, els germans Toni i
Xasqui Ten van agafar les reg
nes d'un musical com Cop de
rock, de Dagoll Dagom.

Format televisiu
Per això no és estrany que
els hagin confiat la direcció
musical de La familia irreal,
aquest musical que presenta

funció
14 de
No hi
Presi-

ALBERT MANAU

dent Mas, el «Quasi-President
Junqueras», el «Xist President
Montilla» o la omnipotent
Angela Merkel.
Els germans Ten posen en
aquest còctel despietat des de
Queen a Els Amics de les Arts,
Evita o Estopa, passant per la
copia espanyol i el sirtaki. Tot
ple de referents identificables
per totes les generacions ■

Peculiar fotografia de família al Teatre Victòria, el passat 14 de març en la funció número 100
en un form at m olt televisiu,
com d ’esquetxos, una història
alternativa per als membres
de la monarquia espanyola.
Una família vinguda a menys,
convertida en indigent, amb
unes infantes ‘poligoneres’ i
un Toni Albà que treu to t el suc

al seu personatge del Rei Joan
Carles.
La productora Minoria Abso
luta i Dagoll Dagom fan les
delícies de qualsevol seguidor
del Polònia, que es troba aquí
bona part del 'sta r system'
monàrquic-televisiu.
Mireia

Portas és la Reina Sofia,
Queco Novell el Príncep Felip,
Agnès Busquets la Princesa
Letizia, Anna Bertran la Infanta
Elena, Mònica Pérez la Infanta
Cristina, David Olivares Iñaki
Undargarin i Xavier Serrano
Jaime de Marichalar.

versions de pop i rock. Demà
divendres el duo sabadellenc
Tea for Two oferirà a aquest
local de la PI. de l’Àngel un
concert acústic on Amanda
Delfo (veu) i Carles Argelaguet
(guitarra) repassaran un ampli
i conegut repertori de figures
com Tina Turner, Adele, Eric
Clapton, Oasis, Maria Mena,
MaroonS, The Cranberries,
Metallica, Leonard Cohen, The
Beatles. Guns and Roses o
Etta James, entre d ’altres.

*► Més titelles al Teatre
Arlequí amb «La caputxeta
vermella»

FLAIXOS
► XuanLee Dj
protagonitza les
impaktes Sessions
La música del DJ XuanLee
posa ritme avui a les
Impaktes Sessions que
organitza dijous, de
19.30 a 22.30h., la sala
Impaktes Visuals del
carrer Sant Francesc.
Actualment s'hi pot visitar
la interessant exposició
fotogràfica del sabadellenc
Efrén Montoya. Eclepsis.

► Jam-session al cicle
de jazz del Griffin

XuanLee Dj a Impaktes

Paco Weht (baix), Octavio
Hernández (guitarra) i
ítalo Boggio (bateria)
iniciaran avui (22.30h) la
jam-session que acull el
pub Griffin dins el cicle
setmanal de jazz en viu.
Altres músics s'afegiran a
l’escenari per improvisar
amb Monk, Jobim, Beatles
o Bill Frisell, segons
s’escaigui a aquest veterà

local del carrer La Segarra
(entrada lliure, consumició
mínima).

^ Me Acoustic i Tea
for Two actuen aquesta
setmana al Wild Geese
El pub The Wild Geese acull
avui Mc Acoustic, format per
Manuel Benítez i Cristina
Navarro, amb les seves

(12h.) amb funcions de La
caputxeta vermella.

► Cena espectáculo con
Improcedentes en La Sal

La petita sala de titelles al
carrer del Sol, l'Arlequí Teatre,
continua divendres (18h.),
dissabte (18h.) i diumenge

Las improvisaciones del grupo
Improcedentes amenizan la
cena del viernes en La Sal.

D ISC O T EC A

► Salvaje Montoya
actuarà a la Fira de Música
al Carrer de Vila-seca
El grup sabadellenc Salvaje
Montoya ha estat seleccionat
per tocar al 14a Fira de
Música al Carrer de Vila-seca
(FIM 2013), que es celebrarà
el 3 i el 4 de maig. Altres
bandes confirmades són
Egon Soda, Extraperlo, Miquel
Serra, Pacosan, Sexy Bicycle
o Josele Santiago & Very
Pomelo.
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