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–¿Com definiria Fenómenos?
–És una comèdia esbojarrada i diver-
tida amb la qual no pares de riure ni 
un segon.

–¿El seu personatge és una fenómena?
–Més o menys. Jo sóc Victoria, una 
exmiss Espanya que tota la seva vida 
ha estat dona decorativa i mantin-
guda. A l’heretar l’emissora, es con-
verteix en empresària i assumeix 
per fi un paper important a la seva 
vida. Però com que no ho ha fet mai, 
el paper li va una mica gran i no li 
acaba de sortir molt bé. D’aquí sor-
geix la força còmica del personatge: 
intenta manar, però li surt fatal.

–¿És una sèrie de riure estrepitós o 
de somriure intel·ligent?
–Tots els personatges tenen comi-
citat, una línia de pensament molt 
marcada i les seves trames diverti-
des. Jo sóc insegura i no sé manar; 
l’altre és abduït i està amb la seva pa-
ranoia d’extraterrestres, i l’altre és 
el pilota que intenta guanyar-se el 
cap. I després hi ha la pija bàsica (Ana 
Polvorosa), que només pensa en Di-
or: jo sóc com ella, però en gran.

–¿Volia canviar de registre després 
d’haver estat guàrdia civil en aque-
lla sèrie de Cuatro que es deia Pun-
ta Escarlata?

–Aquest projecte em va encantar, 
perquè venia de Nacho Velilla, amb 
qui he treballat bastant. M’encanta 
com escriu i treballa. El personatge 
era molt divertit i la sèrie em va ve-
nir en el moment adequat. 

–¿I no li va deixar mal sabor de boca 
que Punta Escarlata no continués?

–Doncs sí. Cuatro la va emetre molt 
tard, però va tenir molt èxit. Crec 
que se’n podia haver fet perfecta-
ment una segona part amb el fil con-
ductor de la trama dels policies. Però 
el problema va ser que dos anys des-
prés d’haver-se gravat, els actors es-
tàvem escampats i cada un tenia la 
seva feina. 

«Crec que alguna 
cosa hi ha d’haver 
allà fora. Seria molt 
egocèntric pensar 
que som els únics 
de l’univers»

«Un bon atac de riure 
et neteja igual que una 
bona ploradissa»

KIRA MIRÓ  Actriu. Participa en ‘Fenómenos’.
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–Sembla com si no hagues-
sin confiat en una sèrie que 
després va resultar ser un 
èxit i va sorprendre la ma-
teixa cadena, ¿no?
–Això dels programadors 
em sembla curiosíssim,  és 
una cosa que se m’escapa. 
Jo em limito a fer la meva fei-
na i a desitjar que s’emeti com 
més aviat millor perquè la gent ho 
vegi. Em va fer molta pena que 
Punta Escarlata estigués dos anys 
en quarantena. I el que era pit-
jor era que no ens deien per 
què no s’emetia.  

–¿Vostè és més de riure o de 
plorar?
–De riure. Sóc de riure fàcil. 
Plorar m’agrada també de ve-
gades. És com riure, perquè et 
neteja. Un bon atac de riure et 
neteja igual que una bona plo-
radissa. 

–¿Se sent més còmoda en la 
comèdia o en el drama?
–Els dos gèneres tenen la seva 
dificultat. La comèdia té molt 
ritme: si no deixes anar el gag a 
temps, no fa gràcia i quedes en evi-
dència. També és difícil fer-ho real i 
que no sembli un disbarat. Cada tre-
ball té les seves dificultats i els seus 
obstacles que has d’anar esquivant 
amb professionalitat. 

–¿Com es treballa amb Velilla?
–És un director a qui agrada fer 
molts assajos previs. Em sembla 
molt encertat perquè en aquest 
país no s’assaja. És molt útil en la 
mesura en què et permet anar co-
neixent els personatges. Nacho té 

molt clar el que vol: et va dema-
nant que ho provis i al final ar-

ribes a rodar amb el perso-
natge molt treballat.

–¿Creu en això dels 
fenòmens paranor-

mals?
–Crec que al-

guna cosa hi 
ha d’haver 
allà fora. 
Seria molt 
e g o c è n -

tric pensar 
que som els 

únics éssers 
que hi ha a l’uni-

vers. Han d’existir 
altres éssers, siguin ex-

traterrestres, persones o 
cèl·lules. Però no he vist mai 

un ovni. 

–¿Escolta o veu programes com 
Cuarto milenio? ¿Se’ls creu?
--No els veig perquè m’espanten i  
em fan por. En aquesta mena de 
programes, m’imagino que per 
omplir hi deuen ficar una mica 

de ficció en alguns moments, pe-
rò no crec que s’ho inventin.

–¿Com li va amb el teatre?
–Molt bé. Vaig debutar amb Fuga i 
ara estic al Teatro Alcázar de Madrid 
representant La verdad, una comèdia 
de Florian Zeller. És el retorn als es-
cenaris de Josep Maria Flotats. Faig 
de la seva dona. Som només quatre 
personatges per explicar la història 
d’un home que menteix i que es creu 
les seves pròpies mentides. H

El ‘rei’ Albà critica 
Carmen Machi
3L’actor incita al boicot contra l’artista per 
firmar un text a favor del federalisme 

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’actor Toni Albà, àlter ego del Rei a 
Polònia i a l’obra La familia irreal, n’ha 
muntat una de bona a Twitter, on ha 
promogut un boicot per no anar  a 
veure l’obra que Carmen Machi re-
presenta al Teatre Lliure, Juicio a una 
zorra. La raó: la protagonista d’Aída 
ha firmat el manifest dels intel-
lectuals espanyols a favor del fede-
ralisme enfront de l’onada indepen-
dentista (tal com ella mateixa expli-

ca en una entrevista a El Quadern del 
Diumenge d’EL PERIÓDICO). «Aques-
ta companya podria haver escollit 
‘no firmar’ un manifest que atempta 
contra un dret fonamental recone-
gut per l’ONU...», va escriure l’actor. 
Davant la polèmica que es va mun-
tar a la xarxa, Albà va afegir: «Això 
de ‘Boicot’, jo he dit ‘No hi anem’ 
(1a persona del plural), que tradu-
ït és ‘nosaltres no hi anem’. Simple, 
no?». I tampoc va restar mèrit a l’ac-
triu, a qui considera «boníssima, per 
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cert». Davant la crítica d’un tuiter 
(«Machi és una bona actriu, són 
temps de crisi per a la cultura i dis-
criminar-la per exercir la seva lli-
bertat sona a ranci»), Albà va pros-
seguir: «Ranci és firmar ‘manifes-
tos intel·lectuals’ que van contra 
els drets d’una nació». H  

33 L’actor Toni Albà. 

La Canadenca, 
a ‘Sense ficció’
3El programa de TV-3 recrea la història 
de l’empresa elèctrica al Pallars

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El 1911 es va fundar una empresa 
que va marcar el destí de Catalunya. 
Va ser la Barcelona Traction, Light 
and Power, més coneguda com La 
Canadenca, un fenomen econòmic i 
social que va transformar el Pallars. 
Sense ficció emet avui La gran aventura 
de La Canadenca (TV-3, 23.15), un do-
cumental que narra una història de 
trets èpics, des dels pioners que van 
fabricar electricitat amb l’aigua del 

Pirineu fins als líders del moviment 
obrer.
 Com que ja no queden testimonis 
vius del naixement de La Canaden-
ca, el treball (dirigit per Jordi For-
tuny) utilitza tres personatges ficti-
cis com a fil narratiu de la història. 
Aquests, a través de la seva veu en off, 
expressen el punt de vista dels em-
prenedors, els habitants de la zona i 
els obrers. A més, el documental in-
clou l’opinió d’experts en l’empresa 
i d’historiadors. H
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