
33 En una hilarant escena de ‘La familia irreal’, el rei Joan Carles, interpretat per Toni Albà, apunta amb un fusell cap a la platea.
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f
alten pocs dies per a l’estre-
na oficial de La familia irreal, 
un musical del qual se senti-
rà parlar. Ahir, en la repre-

sentació per als mitjans gràfics al Te-
atre Victòria, el rei treia el fusell i 
apuntava al públic, una hilarant es-
cena que recordava les caceres del 
monarca espanyol. L’obra creada 
per la productora del programa 
Polònia i dirigida per Joan Lluís Boz-
zo,  de Dagoll Dagom, treu suc del 
polèmic viatge del rei Joan Carles 
per caçar elefants a l’Àfrica. Toni Al-
bà, en el seu rol estrella de cap de la 
família reial, en va fer riure més d’un 
amb la inversemblant escena. Men-
trestant, els seus companys de repar-

El ‘Rei’ treu el fusell
3 ‘La familia irreal’ explota la passió per la caça del monarca espanyol
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LES REPRESENTACIONS PRÈVIES DEL NOU MUSICAL DE DAGOLL DAGOM

timent Xavier Serrano (Marichalar), 
Mònica Pérez (Cristina), Anna 
Bertran (Elena) i Queco Novell (Felip) 
intentaven evitar el desastre i cal-
mar els ànims del rei Albà.  
 Dilluns s’estrenarà l’obra, però 
en les representacions prèvies que 
van començar ahir amb el muntat-
ge completat ja s’hauran descobert 
els secrets d’un xou molt especial, 
el primer que portarà a escena tots 
els dobles reials del programa de TV-
3. I quedarà clar si, com anuncia la 
publicitat, el muntatge és polèmic, 
irreverent, monàr-
quic, verdader o 
fals. H 

33 Una altra imatge de l’escena amb l’arma com a protagonista.
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Vegeu  el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil 
o a e-periodico.com

ANAVA A 211 KM/H

Ballack, un 
any i mig sense 
carnet
El Jutjat Penal número 2 de 
Càceres va condemnar ahir 
Michael Ballack a la privació del 
dret a conduir durant un any i 
mig, i a pagar una multa de més 
de 6.700 euros. El van caçar el 17 
d’octubre a 211 quilòmetres per 
hora a l’A-5 a Càceres. L’advocat 
de l’exfutbolista alemany havia 
al·legat que no tenia feina per de-
manar una multa mínima.

50è ANIVERSARI

Andrés Sardá 
llueix a Lima 
peces icòniques
Amb motiu del seu 50è aniversa-
ri, la firma de llenceria i bany An-
drés Sardá va inaugurar la Lif We-
ek, la Setmana de la moda de Lima, 
que va acollir en la seva primera 
edició d’estiu les col·leccions per 
al 2013. Els dissenys exhibits per 
Sardá sobre la passarel·la perua-
na (foto) eren peces icòniques de 
la història de la firma.

CERIMÒNIA A HOLLYWOOD

Bardem rep la seva estrella 
al Passeig de la fama
Javier Bardem va estrenar ahir la 
seva estrella al Passeig de la Fama 
de Hollywood, que va quedar instal-
lada just al costat de la de la seva do-
na, Penélope Cruz, i al nou dolent 
de la saga James Bond li va semblar 
una «preciosa coincidència».
  Bardem va estar acompanyat de 
Sam Mendes, el director de la nova 
cinta de l’agent 007, Skyfalls, i de les 
protagonistes del film Naomie Har-
ris i Bérénice Marlohe, en el que va 

ser un acte promocional més previ 
al debut de la pel·lícula als EUA pre-
vist per avui.
 Penélope Cruz, que va rebre la se-
va estrella l’1 d’abril del 2011, no es 
va deixar veure a la cerimònia. «És 
una coincidència pels anys en què es 
van donar que les dues estrelles esti-
guin juntes. És una preciosa coinci-
dència, és molt bonica. És un honor, 
haver rebut això, i un s’ho pren amb 
gratitud», va dir l’actor. EfE

REINA DE LA MÚSICA

Sofia marca el 
ritme en una 
cimera a Viena
Unes quantes hores abans d’inau-
gurar a Viena la quarta Cimera Glo-
bal de Negoci Social, la reina Sofia 
(foto) va assistir a un concert en què 
va seguir molt atenta el ritme de la 
música tocant el bongo. En el recital 
van participar els assistents d’aques-
ta iniciativa impulsada pel creador 
dels microcrèdits, el banquer ban-
gladeshià Mohamed Yunus. 
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