
UNA COMÈDIA DE SANG BLAVA les peculiars aventures i desventures de la família borbó aterren a la capital del bages amb la productora
minoria absoluta i la popular companyia teatral dagoll dagom. en cinc funcions repartides en tres dies, els actors del programa televisiu
«polònia» hauran omplert el teatre Kursaal amb la seva sàtira desacomplexada sobre la casa reial espanyola i els seus membres
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CINC FUNCIONS són les que «La Família Irreal» haurà acollit el teatre
Kursaal de Manresa El rei, la reina i els prínceps d’Astúries en un moment de
la funci. La princesa Letícia somnia en ser reina envoltada pel príncep Felip i
membres del seu servei Públic entrant en una de les sessions de dissabte3
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Quan el poble
n’està fins els
«borbons»

LA FAMÍLIA IRREAL
Direcció: Joan Lluís Bozzo i Joan Rufas.

Intèrprets: Toni Albà, Mireia Portas,
Queco Novell, Agnès Busquets, Anna
Bertran, Mònica Pérez, David Olivares i
Xavier Serrano Dissabte, 31 d’agost.
Teatre Kursaal de Manresa. La funció
d’avui té totes les entrades exhaurides.

uan el poble n’està fins als
«borbons» arriba La Fa-
mília Irreal. La producció

de Minoria Absoluta i Dagoll Da-
gom, sota la direcció de Joan Llu-
ís Bozzo, haurà omplert en les cinc
funcions del Kursaal de Manresa.

Una successió de gags tocats
de còmic surrealisme (o no) com-
ponen la sorprenent història d’a-
questa família reial. Un és el prín-
cep Felip, atemorit per un mons-
tre que, des de la seva infantesa, l’a-
menaça que si mai és rei tornarà
per engolir-se les seves parts no-
bles. Tal monstre, però, no existeix.
Són dues vigoroses infantes que,
coneixent els temors nocturns de
l’hereu, aprofiten l’avinentesa per
fer-li por i poder reclamar la seva
plaça al tron. Completa el quadre
un rei que abdica vist el panorama
familiar.

Tots donen el tret de sortida a
l’hilarant recorregut teatral i mu-
sical en un joc híbrid entre l’ac-
tualitat reial i la ficció. Un muntatge
sense més pretensió que fer riure
i on mantenir el nivell no és fàcil.
Un fet que propicia que sigui un
muntatge de moments alts pun-
tuals i d’altres de molts baixos,
farcit d’anècdotes amb una eficà-
cia irregular, tot i mantenir el baix
continu humorístic. Tot dut a ter-
me per un grup d’actors eficaç en-
tre els quals destaca Anna Bertran
en el paper d’una caricaturitzada
infanta Helena o els moments de
xòuman del sempre incombustible
Toni Albà.
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Manresa
Assumpta Pérez

Manresa corona els seus nous «reis»
El musical «La Família Irreal» omple el teatre Kursaal amb un públic entregat des d’abans i tot de començar l’espectacle

iuen les cròniques de
l’època que els esce-
naris catalans del segle
XIX vibraven amb les

actuacions de l’actor i dramaturg
Josep Robrenyo. Expliquen que,
quan sortia a l’escenari, abans de
pronunciar un sol mot, el públic es-
clafia a riure amb la seva aparen-
ça baixa i robusta i les seves parò-
dies costumistes. En el cas del vi-
lanoví Toni Albà passa un cas si-
milar, però a l’inrevés: la platea es-
clata en rialles quan, tot i encara no
haver aparegut, la seva veu bor-
bònicament modulada sona per
megafonia demanant que s’apa-
guin els telèfons mòbils.  

El pas de La Família Irreal, les
aventures de la Casa Reial vistes per
Dagoll Dagom i Minoria Absoluta,
va arribar dissabte al teatre Kursaal
enmig d’una gran expectativa i
amb la presència dels actors del

programa televisiu Polònia com a
principal reclam. 

En aquest sentit, el desembar-
cament de l’espectacle a Manresa
va seguir un guió similar a l’espe-
rat, i va trobar un públic entregat
que va riure de valent amb els di-
versos gags que van anar desgra-
nant els intèrprets. Gags, aquests,
carregant en totes direccions, des
de l’actualitat en afers com els em-
bolics legals del gendre del mo-
narca, Iñaki Udangarín, fins a bro-
mes de més llarg recorregut com el
ja cèlebre «¿Por qué no te callas?»
o les diverses lesions que Joan
Carles I ha acumulat en els darrers
anys.

Pel que fa a les aparicions més
celebrades pel públic, a banda
dels habituals rols de Toni Albà en
el paper del monarca i Queco No-
vell com a príncep Felip, cal comp-
tar-hi les de la infanta Helena, in-
terpretada i caricaturitzada per
l’actriu Anna Bertran. Unes apari-
cions que van tenir un dels seus
moments culminants en el paròdic
ball que Bertran va brindar, espe-

ronada pel públic, en la recta final
de la funció i que Toni Albà va re-
blar adreçant-se al públic amb un
contundent «ja podeu riure, ja,
que a ella no l’enganxaran pas en
res!» que va encendre el Kursaal. 

Aparicions inesperades
En les seves cites manresanes, els
Borbons no han estat sols sobre les
taules del Kursaal. Per l’escenari del
teatre també ha desfilat tot un re-
guitzell de personatges d’allò més
diversos i per a tots els gustos. 

Aprofitant les múltiples identi-
tats que cadascun dels actors du a
terme a la petita pantalla, en alguns

moments de l’obra, els membres
de la Casa Reial van adoptar tics i
expressions d’altres personatges
ben populars. Un aspecte, aquest,
que va arrancar rialles al pati de bu-
taques en veure, per exemple, un
Iñaki Urdangarin amb deixos del
meteoròleg Tomàs Molina i un
príncep Felip actuant com el des-
aparegut Pepe Rubianes i rebent
una forta i sincera ovació. 

Aquestes aparicions van con-
tribuir a donar tocs de color a una
vetllada en què tampoc van faltar
les improvisacions, explícitament
evidenciades per tot el reparti-
ment, i en què Albà va assumir el
rol d’un mestre de cerimònies
amb aficions més que similars a les
del seu personatge a l’obra. Així,
mentre el monarca de l’obra mos-
trava el seu entusiasme apuntant
contra qualsevol ós o elefant que se
li posés davant, l’actor vilanoví va
disparar a consciència contra par-
tits i entitats de tots els colors. Tot
plegat amb la tranquil·litat que, al-
menys durant unes hores, estava
plenament emparat per la llei.  
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Crònica Una de les caricatures que va
generar més rialles entre el
públic assistent va ser la
paròdia de la infanta Helena

Durant l’obra, els personatges
van adoptar tics d’altres
personatges de programes
com «Polònia» i «APM?» 


