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Ja fa més d’una dècada que
Toni Albà llueix el seu per-
sonatge de Joan Carles I
campetxano de pregoner
per Catalunya. També l’ha
introduït en alguns dels
seus espectacles. Ara, de
bracet amb els companys
de Polònia, s’instal·len
junts al teatre. Joan Lluís
Bozzo (director de Dagoll
Dagom) i Toni Soler (di-
rector de Minoria Absolu-
ta) són els artífexs d’un
producte explosiu: La fa-
mília irreal. A principis de
novembre seran al Victò-
ria, fins al febrer, d’entra-
da. Està previst que pugui
continuar, si hi ha deman-
da. I, fins i tot, fer una gira
per l’Estat espanyol. Albà,
sempre incisiu, adverteix
que depèn de si hi ha un al-
tre tipus de demanda, pot-
ser s’hagi de deixar de fer.
Soler, que fa anys que en
trampeja, des del principi
del Polònia, està segur que
la monarquia ja està acos-
tumada a una mirada cò-
mica que els fa simpàtics
als ulls dels seus súbdits.

Per exigències del guió,
Dagoll Dagom es passa al
castellà. No podia ser
d’una altra manera. Els
Borbons, en la intimitat,
parlen la llengua de Caste-
lla. Només la infanta Cris-
tina i Iñaki Urdangarin es
comuniquen en català.
L’argument de l’obra, real-
ment, alterna situacions
reals amb unes altres de

ficció que permeten dur
els personatges als ins-
tants més paròdics. Des
del gener, en què van deci-
dir emprendre aquesta
aventura, hi ha hagut mol-
tes notícies que han tras-

balsat el guió, com ara l’ac-
cident nocturn en la cace-
ra d’elefants, el tret al preu
del nét Froilà... Per Soler,
aquest humor amb tot
(descarten tot allò que faci
referència a malalties) és
molt saludable per a les re-
lacions de Catalunya amb
l’Estat espanyol. Ara, si du-
rant el mes que falta per
estrenar, Catalunya s’in-
dependitza o comença la
III Guerra Mundial, caldrà
revisar el guió, fa broma
Joan Lluís Bozzo.

A l’equip habitual (Albà,
Mireia Portas, Queco No-
vell, Agnès Busquets, Da-

vid Olivares i Xavier Serra-
no) s’hi han afegit Anna
Bertran com a infanta Ele-
na i Mònica Pérez, d’infan-
ta Cristina. Ningú dobla

cap personatge, tot i que la
història els obliga a conti-
nus canvis de vestuari.

Els actors canten i ba-
llen fent de personatges.
Per això, la coreografia i les
cançons poden incloure
imperfeccions que les fan
més gracioses. Xasqui i To-
ni Ten (que s’han encarre-
gat de fer l’adaptació musi-
cal com ja van fer amb Cop
de rock) calculen que hi
ha uns 50 temes que re-
presenten només un 40%
de la funció. Abans de Bar-
celona, La parella irreal
farà funcions prèvies a
Rubí, Vic i Lleida. ■

Dagoll Dagom es casa amb Minoria Absoluta per estrenar ‘La
família irreal’, un musical amb els personatges reials de ‘Polònia’

Els ‘reis’ de l’humor
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Comencen les prèvies al Vic-
tòria. Les 5 primeres sessions
costaran el 50%. En tempora-
da, els dimecres, preu jove.

Els personatges ‘reials’ van fer una recepció ahir al Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona ■ MARGALIDA AMENGUAL / ACN
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El musical còmic
alterna gags a
partir de fets
publicats sobre
els Borbons amb
trama de ficció

Exposició
bibliogràfica de
Marià Fortuny

Una gran bastida cobreix la
muralla romana de Tarrago-
na, al tram que està situat a
l’altura de la via de l’Imperi.
El departament de Patrimoni
de l’Ajuntament hi fa una
obra d’urgència, per conso-
lidar les pedres que hi ha
el risc que caiguin. També
es recuperarà la part malme-
sa com a conseqüència de
l’incendi –el mes passat–
d’una senyera penjada al
mur. Les obres duraran
fins a final de mes. ■ C.F.

Obres d’urgència
a la muralla de
Tarragona
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En el marc de la celebració de
l’Any Internacional Fortuny, el
Centre de Lectura de Reus
ofereix fins al 3 de novembre
l’exposició Marià Fortuny
1838-1874: aproximació bi-
bliogràfica, una mostra que
aplega més de seixanta vo-
lums que tenen com a deno-
minador comú la figura
d’aquest pintor i gravador ca-
talà. Entre les publicacions
més antigues que s’exposen
destaca la novel·la El mendigo
hipócrita, d’Alexandre Dumas,
una edició barcelonina de
l’any 1857 en què apareixen
diverses il·lustracions dibuixa-
des per un Fortuny encara
molt jove. La mostra es com-
pleta amb l’exhibició d’un
bust de ferro de Fortuny es-
culpit per Joan Roig i Soler i
altres peces d’art, a més d’un
exemplar del cartell del cente-
nari de Marià Fortuny que
l’Ajuntament franquista va or-
ganitzar a Reus l’any 1939, en
la primera festa major cele-
brada després de la Guerra
Civil. Els organitzadors també
han editat una relació dels
fons bibliogràfics consulta-
bles a Reus sobre la figura
de l’artista. ■ C. FILELLA


