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Joan Piqué, el pare del jugador del Barça Gerard
Piqué, va presentar ahir en un acte a La Casa del
Llibre de Barcelona la seva segona novel·la, Fan-
tasmes del passat. L’autor, de 52 anys, va estar
acompanyat, entre d’altres, pel seu fill Gerard i
la seva jove, la cantant colombiana Shakira. Al-
guns directius actuals i anteriors del Barça tam-
bé van ser a la presentació, que va ser conduïda
pel periodista Jordi Basté.

Fantasmes del passat és un thriller que man-
té la línia iniciada amb el primer llibre de Piqué,
Dues vides, publicat el novembre del 2011. La no-
vel·la s’introdueix de nou en el món dels negocis
i les altes esferes per presentar una història de
suspens, corrupció, enganys i conflictes d’inte-
ressos, amb personatges sense escrúpols capa-
ços d’aliar-se amb qui calgui per aconseguir el
domini d’una empresa, fins i tot si això els obli-
ga a apartar del mig els seus familiars. El Marc
Serra, protagonista de Dues vides, té també un

paper destacat en aquest nou volum de 318 pàgi-
nes i editat per Edicions 62.

Un dels principals seguidors –i crítics– de
l’autor és el seu fill Gerard, que signa l’opinió
recollida a la faixa del llibre: “Acció, joc brut,
dones, riquesa: una història que ho té tot. No
podreu parar de llegir”, assegura el jugador
blaugrana.

De fet, el futbolista va debutar a les llibreri-
es abans que el seu pare amb la publicació del vo-
lum biogràfic Viatge d’anada i tornada, l’abril del
2010. Últimament, també s’ha sumat al club
d’escriptors de la família William Mebarak Cha-
did, el sogre del jugador, que fa un mes va publi-
car la seva primera novel·la, Al viento y al azar,
prologada per la seva filla, Shakira.e

El focus

Artur Mas, Oriol Junque-
ras, José Montilla, Ange-
la Merkel, Francisco
Franco i Sergio Ramos
van visitar ahir el Teatre

Victòria de Barcelona. Ho van fer
encarnats pels actors que els donen
vida als programes de TV3 Polònia
i Crackòvia –Bruno Oro, Cesc Casa-
novas, Sergi Mas, Fermí Fernàndez,
Manel Lucas i Jordi Rios, respecti-
vament– per participar en una fun-
ció especial del musical La família
irreal, que ahir arribava a les 100 re-
presentacions. “Estem molt con-
tents –explicava a l’ARA Toni Soler,
el president de Minoria Absoluta, la
productora que juntament amb Da-
goll Dagom ha creat l’espectacle–.
Arribar a la funció 100 amb bona sa-
lut i amb èxit de públic, i amb la di-
ficultat afegida de l’IVA al 21%, té
molt mèrit. Estem molt agraïts al
públic”. Soler destacava, a més, que

La resta d’actors de ‘Polònia’ i ‘Crackòvia’ van unir-se ahir
puntualment a l’espectacle, que seguirà al Teatre Victòria fins a l’estiu
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‘La família irreal’ rep
visites a la funció 100

CONSULTA
Entre les novetats que va
incloure la representació
especial d’ahir de ‘La família
irreal’, amb motiu de les 100
funcions fetes fins ara, va
haver-hi un simulacre de
referèndum en què el públic del
teatre, mitjançant unes
banderoles, havia d’escollir
entre Catalunya i Espanya

aquesta és “la primera experiència
teatral” de Minoria Absoluta i que el
bon resultat obtingut els permet
obrir “una nova via creativa”. De
moment, la bona rebuda de l’obra,
estrenada el 8 de novembre, ha fet
que s’hagi prorrogat fins a l’estiu.

Els personatges convidats a la re-
presentació d’ahir interpretaven pa-
pers curts que es van introduir al
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guió habitual de l’espectacle. Entre
altres coses, aquesta funció especi-
al va incloure un simulacre de refe-
rèndum en què els espectadors havi-
en d’escollir, mitjançant unes ban-
deroles que se’ls havia lliurat a l’en-
trada, entre Catalunya i Espanya.
Toni Albà, que interpreta el rei Joan
Carles, reconeix que aquestes varia-
cions “ho compliquen una miqueta”,
tot i que els altres actors “són col·le-
gues, gairebé de la família”, la qual
cosa simplificava la situació.

De totes maneres, un dels actors
convidats ahir, Manel Lucas, recor-
dava que l’obra “té un guió base, pe-
rò cada dia es va actualitzant”. “Per
bé per a nosaltres, i per mal per al
país, van apareixent notícies que
ens permeten posar-lo al dia. I els
habituals ja ho incorporen”. Lucas
admetia que ahir se sentia “una mi-
ca intrús”, ja que “des que feia COU
no havia pujat en un escenari”.e
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