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Primera fila    icult
L’estrena d’un esperat muntatge teatral

La gran cort de ‘Polònia’
3‘la familia irreal’ triomfa al Victòria amb una sàtira musical plena de mala bava i humor

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
strena triomfal. El públic 
va acomiadar dret ahir a la 
nit al Teatre Victòria la cort 
de Polònia, els grans prota-

gonistes de la comèdia musical im-
pulsada per la productora Minoria 
Absoluta i la companyia Dagoll Da-
gom que s’havia convertit en un dels 
muntatges més esperats de la tem-
porada. 
 Si els incondicionals de Polònia 
no en tenen prou amb l’entrega set-
manal del programa de TV-3, ja po-
den anar al Victòria a buscar-ne una 
dosi més gran. La familia irreal porta 
a l’extrem tot el que apunten els es-
quetxos televisius. Set anys de sàtira 
al canal públic català els han donat 

l’habilitat suficient per trobar-se en 
aigües movedisses sense greus pro-
blemes. Doncs bé, la versió teatral 
entra en terreny pantanós perquè 
la sàtira té més voltatge. Els dards, 
a més, s’amplien a tots els protago-
nistes de la cort, excepte els menors,  
quan a la tele se centren més en els 
reis i l’hereu i la seva dona.

EPISODIS EXPLÍCITS / Després del dis-
curs del rei Albà amb la sala encara il-
luminada que posa el públic en situ-
ació, per si calia, no han passat ni 
cinc minuts de l’obra i ja brota la pa-
ròdia pujada de to d’episodis molt 
explícits amb una jove «sueca o no-
ruega» relacionada amb el príncep i 
d’una alemanya que acompanya Al-
bà/Joan Carles de safari i amb habita-

ció privada a palau. Tota la carn a la 
graella, vaja. La caricatura no elu-
deix el traç gruixut en una primera 
part que no aconsegueix escapar del 
tot d’aquella voluntat manifestada 
pels seus autors de no embastar es-
quetxos en favor d’una proposta 
compacta.
 Les situacions que provoquen 
l’aplaudiment més fort del públic 
arriben en el moment que tota la 
família ocupa l’escena, en especi-
al amb l’aparició de Jaime de Ma-
richalar en patinet. Una versió pecu-
liar de La família de Carles IV, de Goya, 
serveix com a gran marc escenogrà-
fic i a la vegada també com a panta-
lla de projecció de vídeos, per exem-
ple, amb una agressiva presentado-
ra d’informatius.

 Ningú de la família se salva d’una 
paròdia plena d’acudits i ocurrènci-
es, encara que el tracte més afectu-
ós potser és per a aquell príncep una 
mica melancòlic (Queco Novell) que 
no vol governar i menys quan el seu 
pare abdica davant la pressió popu-
lar. Aquella trama de fugida cap en-
davant de la monarquia està acom-
panyada per cançons d’un reperto-
ri divers i heterodox, que comença 
amb hits dels musicals Mamma mia 
i Evita i que pot saltar a Material girl, 
amb Letizia de Madonna, o The final 
countdown, de Europe.
 Tots els actors de Polònia fan un 
pas endavant en un salt, sense xarxa 
protectora, com a cantants recolzats 
per aquell repertori que el públic fà-
cilment reconeix. El Victòria no dei-

Un moment de ‘La familia 
irreal’ amb la ‘troupe’ 
monàrquica de ‘Polònia’.

Carlos Latre també va assistir a l’estrena.

Mascarell va encapçalar la llista 
de convidats institucionals.

J Diu Toni Albà que té tan 
interioritzada la imitació del rei 
Joan Carles que es podria 
passar «hores i hores» amb el 
personatge. No en va fa una 
dècada que el representa, des 
que Toni Soler l’hi va encarregar 
per a un programa de Cap d’Any 
del 2001. Des d’aleshores, Albà 
ha estat el rei a les obres 
Protocol per a camaleons i 
Audiència i-Real, en el programa 
Polònia i ara a La familia irreal.

TONI ALBÀ, UNA 
DÈCADA DE ‘REI’

EL PERSONATGE
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No acabaríem mai de saber 
si és bo o dolent que la 
cultura no aparegui a la 

campanya electoral i en els dis-
cursos dels candidats. Fins ara 
ni mitja paraula. No s’hi val a dir 
que això és habitual perquè 
aquestes eleccions no són preci-
sament de tràmit. ¿Com hem 
d’interpretar aquesta absència? 
De forma ambivalent. Per una 
banda, respecte. Els ha costat 
una mica, però finalment els 
partits aprenen a no instrumen-
talitzar la cultura. 
     ¿Triomf de la pedagogia d’uns 
quants? Només en part. Total, 
pensen, molt d’esforç per aple-
gar els afins, combinat amb ma-
gres resultats en forma de vots o 
credibilitat. Per l’altre costat, 
com es desprèn de la frase ante-
rior, desinterès. O si voleu un 
mot més punyent: indiferència. 
Tant si hi ha un bon conseller, 
que és el cas, com si no.

 Absència en els missatges 
dels polítics, i viceversa. De mo-
ment, la cultura no ha piulat, 
com altres vegades. Això no sig-
nifica que no miri de fer-se visi-
ble i fer públiques propostes. És 
el que ha procurat des de fa 10 
anys, amb un èxit mediàtic es-
càs, tot i que la perseverança ha 
anat fent forat. Gairebé és cert 
que, pels de la cultura, primer 
és la cultura.
 La falta de debat, de tensió 
interna de la cultura i de con-
frontació amb els diferents po-
ders, també és ambivalent. Per 
una banda, tendeix a arraconar. 
Per l’altra, aquesta mateixa fal-
ta de conflictivitat (i el conflicte 
és sempre contraproduent com 
s’ha comprovat amb la campa-
nya contra el disbarat de l’IVA, 
que ha contribuït a la contracció 
de la demanda tant o més que la 
mateixa pujada) facilita la for-
mació de noves complicitats. 
Són bàsiques, mentre no es per-
di la funció crítica. Són el camí. 
Amb els governs, els partits, els 
mitjans, la societat. Com la Cam-
bra de Comerç fa uns anys, que 
va preparar el terreny, el Barça 
ha començat a donar exemple a 
adoptar la funció d’ambaixador 
de la cultura catalana al món.
 ¿I els partits, es mullaran de 
debò per la cultura? H

Cultura 
absent

XAVIER

Bru de Sala

Hi ha un tema que, 
a diferència d’altres 
ocasions, no està 
present en campanya

deesi

     

xa de ser al llarg de les dues hores de 
funció (descans inclòs) un festiu ka-
raoke.
 És a la segona part quan La fami-
lia irreal agafa més vol i trama tea-
tral amb tota la troupe sortint de pa-
lau arran de la revolució al carrer i 
instal·lant-se a Molins de Rei. Perquè 
el rei creu que és de la seva propie-
tat. La història creix amb una Letizia 
que intenta integrar-se convertida 
en pubilla i un Felip que es guanya 
la vida de porter de discoteca.

HOMENATGE A RUBIANES / En el seu camí 
cap a l’exili fins i tot es troben un 
mosso tipus Felip Puig i la reina Mire-
ia Portas firma un gran moment 
quan intenta vendre les joies de la fa-
mília entre el públic. Tampoc falta 
en el muntatge un record (molt 
aplaudit) a Pepe Rubianes que prota-
gonitza Queco Novell. Albà ho borda 
pel que fa a l’apartat musical amb 
una ranxera del rei Vicente Fernán-
dez i tota la família acaba treballant 
a Eurovegas. Una 
sàtira marca de la 
casa. H

Vegeu el vídeo de
l’estrena de l’obra amb el 
mòbil o a e-periodico.cat

JULIO CARBÓ

Carles Puyol i Jordi Ríos, el seu àlter ego i bon amic.

Bruno Oro, Toni Soler, Sergi Mas i Francesc Escribano.Els ‘tricicles’ Carles Sans i Paco Mir, relaxats al sofà de vips.

ALLAU DE CONVIDATS A L’ALFOMBRA VERMELLA

Feia temps que una estrena no ge-
nerava tanta expectació al Paral·lel. 
I l’alfombra vermella era original. 
Portava els convidats fins a un re-
carregat sofà on els vips es podien 
fotografiar amb la família irreal pro-
tagonista del muntatge, reproduï-
da en una graciosa foto encunya-
da. Molts van fer allà les primeres 
rialles abans de la funció. La llarga 
llista de convidats comptava amb  
cineastes com Manuel Huerga, el 
futbolista Carles Puyol, els humo-
ristes del Tricicle Paco Mir i Carles 
Sans, Sergi Mas (imitador de Mon-
tilla a la tele), Bruno Oro (acompa-
nyat de la seva àvia i a qui molts fe-

licitaven pel seu Mas Style), el presi-
dent de la patronal teatral Adetca, 
Daniel Martínez, el presentador Àn-
gel Llàcer, el conseller Ferran Mas-
carell...
 El Victòria es va convertir ahir 
en la cort de Polònia. No va faltar a 
la cita Carlos Latre, un altre magní-
fic imitador d’aquesta factoria, ni 
el seu company Jordi Ríos (doble de 
Cruyff i Puyol a Crackòvia) que acom-
panyava el jugador del Barça verda-
der, gran amic seu. La que més van 
aplaudir, i amb ganes, va ser Mòni-
ca Pérez, intèrpret de la infanta Cris-
tina i parella de Ríos. «Aquesta nit 
ha servit per exorcitzar fantasmes, 
per perdre la por i divertir-se, que 
ja ens convé, tal com està el pati», va 

MARTA CERVERA
BARCELONA

De Puyol a Mascarell
El cineasta Manuel Huerga, un dels molts vips convidats,
celebra que l’obra serveixi per «perdre la por i divertir-se»

declarar Huerga. Hi havia divisió 
d’opinions respecte a quin va ser el 
millor personatge de la La família 
irreal. Entre l’audiència, cadascú 
tenia el seu. Per Sergi Mas el més al-
lucinant va ser comprovar el gran 
talent escènic dels seus companys. 
«En el programa gravem gags d’un 
minut i mig i ens equivoquem tres 
vegades. Aquí fan tota una funció i 
ni un error», va comentar. Per Llà-
cer, Letizia va ser el seu personat-
ge preferit, mentre que Latre es va 
quedar amb la reina: «És merave-
llós el personatge que crea; Mireia 
Portas és una gran còmica». 
 La família reial de veritat havia 
estat convidada a l’estrena però va 
optar per no presentar-s’hi... H


