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wL’editorial Akal publicarà
íntegre el llibre de Gregorio
Morán El cura y los mandari-
nes. Historia no oficial del
Bosque de los Letrados. Cultu-
ra y política en Espanya,
1962-1996, amb la figura de
Jesús Aguirre com a fil con-
ductor, i que va ser rebutjat
per Crítica (Planeta) per

negar-se l’autor a retirar el
penúltim capítol, ¡Todos aca-
démicos!, dedicat a Víctor
García de la Concha, ex-
director de la RAE. Gregorio
Morán va fer ahir a la nit a la
llibreria Taifa una xerrada
sobre “les noves formes de
censura” amb Javier Pérez
Andújar. / Redacció

wEl renovat Diccionario de la lengua española ha tingut una
gran acollida, sent el llibre més venut des que va sortir a la
venda dijous. Les accepcions de la 23a edició assoleixen
gairebé les 200.000 i han augmentat els americanismes. “Ami-
govio” o “papichulo” són de les més polèmiques. / Redacció

wEl cantautor dels Estats
Units Jackson Browne mos-
tra el seu afilat posiciona-
ment polític i social al seu
nou àlbum Standing in
breach (Warner). La seva
denúncia de la contaminació,
les epidèmies, les guerres o
l’energia nuclear és impres-
cindibles perquè “els que ens
manen no acabin destruint
definitivament el planeta”.

JacksonBrowne: “Cal denunciar
el desastre queensdeixa senseplaneta”

Browne, fa un mes
ERIKA GOLDRING/GETTY
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LLEGIU L’ENTREVISTA AMB
L’INTÈRPRET DE ‘STAY’ A

Akal publicarà íntegre ‘El cura y los
mandarines’, deGregorioMorán

Lanova edició del ‘Diccionario de la
lenguaespañola’,númerouenvendes

Protagonistes i creadors de Polònia. El musical
PEDRO MADUEÑO

JUSTO BARRANCO
Barcelona

J
ordi Galceran no para. La
seva comèdia El crèdit
continua en plena forma
a la cartellera barceloni-

na i, d’aquí uns dies, coincidirà
amb la seva nova creació:Polònia.
El musical. Un embogit vodevil
que resulta més que
oportú per als temps
que corren i que
Galceran (Barcelona,
1964) ha escrit per a la
productoraMinoria Ab-
soluta amb els guionis-
tes del popular progra-
ma televisiu. Un musi-
cal que, esclar, estre-
nant-se el 7 de novem-
bre al teatre Poliorama,
tenia el tema gairebé
cantat: l’acció transcor-
re en un hotel on Artur
Mas ha convocat la res-
ta de partits sobiranis-
tes a una reunió –“com
fan ara cada setmana”,
somriu el dramaturg–
per prendre la grandeci-
sió i proclamar la independència
des del balcó de la Generalitat.
Però en aquest hotel, explica

Galceran, també es troben ama-
gats molts polítics que volen evi-
tar-ho, des deMiquel Iceta fins a
Alicia Sánchez-Camacho, Espe-
ranza Aguirre oMariano Rajoy. I

tots, a favor o en contra, intenta-
ran, comabons polítics, que la de-
cisió sigui a benefici seu. Això sí,
intentaran tirar aigua al seu molí
al ritmede 14 populars temesmu-
sicals als quals els han canviat
convenientment la lletra. Temes
d’Aerosmith, Michael Jackson o
Mar i cel que s’alternen amb els
diàlegs i que, diu el director de

l’obra, Xavier Ricart, serveixen
per fer-la avançar fins al final.
Fins al balcó de la Generalitat,
on, apuntamisteriós Galceran, es
viurà un final impossible que es-
tà relacionat amb el subtítol de
l’obra: La independència tenia
un preu.

BrunoOro, que dóna vida a Ar-
turMas, QuecoNovell, que inter-
preta Rajoy i Vila d’Abadal, Ivan
Labanda, que encarna Junqueras
i Iceta, o Mireia Portas, que s’al-
terna ni més ni menys que entre
Carme Forcadell, Esperanza
Aguirre i la monja Forcades, són
alguns dels vuit protagonistes
d’aquest muntatge que té direc-

ció musical de Xasqui i
Toni Ten.
Xavier Ricart, que

des de fa anys és el di-
rector d’actors del pro-
grama televisiu, diu que
muntar un musical su-
posa el triple de feina
que una peça de teatre
convencional perquè
han d’assajar textos,
cançons i coreografies.
Però reconeix que, per
sort, als actors no els ha
d’explicar res dels per-
sonatges, perquè ja se’ls
coneixenmolt bé. I asse-
gura que Galceran ha
fet “una comèdia que
funciona com un rellot-
ge, plena d’humor, sàti-

ra i crítica al poder”. Una comè-
dia que guarda espai per incloure
cada dia l’actualitat política i que
en principi, somriu, hauria
d’aguantar qualsevol cosa que
succeeixi amb el procés indepen-
dentista “mentre no dimiteixi tot-
hom”.c

ENTRADES
A PARTIR
DE 10€*

*Primera i segona fila de platea
i llotges de segon pis

Visiteu-nos aL'Auditori és un consorci de Principals mitjans patrocinadors de l’OBC

VICTOR PABLO PÉREZ director
YUJA WANG piano
MIREIA FARRÉS trompeta

→ 24, 25 i 26 D’OCTUBRE

Amb una tècnica sobrehumana al piano, Yuja Wang
interpretarà la Suite d’Hyppolite et Arice de Rameau
i el Primer concert per a piano de Xostakóvitx,
acompanyada de la trompeta solista de l’OBC,
Mireia Farrés. Completa aquest brillant programa la
Segona simfonia de Sibelius.

ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA
PABL0 G0NZÁLEZ DIRECTOR TITULAR

EL PIANO DE YUJA WANG
i L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
BARCELONA I NACIONAL
DE CATALUNYA

PANORAMA
El dramaturg converteix el popular programa en unmusical embogit

Galceranse’nvaa ‘Polònia’


