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(*) Crackòvia i Polònia: programes satírics de TV3 en que s’imiten personatges de l’actualitat. El primer és de tema esportiu i el segon polític. 

Adreça’tEn confiança

«Vaig arribar al món del 
teatre per casualitat»

NEREA SALA
ROCÍO SANTAEUFEMIA
IRIS VIEIROS

Per a Toni Albà, el 
dramaturg anglès és 

el pare del teatre modern. 
“Aglutina totes les passions 
humanes a les seves obres 
de teatre, magníficament 
dibuixades i esplèndidament 
explicades, amb un llenguatge 
impressionant”
UNA OBRA: HAMLET
GÈNERE: TRAGÈDIA
SEGLE: XVII

SHAKESPEARE
Quan se li pregunta 
per algun restaurant, 

no pot triar-ne un de sol. 
Però això sí, recomana la 
gastronomia del seu poble. 
El bar Genil de Vilanova i la 
Geltrú és especialista en tapes 
andaluses i, segons l’actor, allà 
hi serveixen “les millors patates 
braves del món”.
ON: C/ JARDÍ, 77
ESPECIALITAT: CUINA ANDALUSA

EL RESTAURANT GENIL

“Ara m’estic llegint 
Jo confesso, de Jaume 

Cabré.”. Tot i que el considera 
un llibre preciós, reconeix que 
no té prou temps per dedicar-
lo a la seva lectura. “És una 
pena perquè és un llibre que 
suposa un gran exercici de 
manipulació del lector per part 
de l’autor”.
TÍTOL: JO CONFESSO
AUTOR: JAUME CABRÉ
ANY: 2011

UN LLIBRE A MITGES

Entre riures i imitacions. Entrevis-
tar Toni Albà és parlar amb el rei, 
amb Mourinho o amb el papa al 
mateix temps. I això que l’actor 
va arribar al món del teatre per ca-
sualitat. El que realment volia ser 
des de petit era veterinari. 

“Faig el que volia fer, que era 
dedicar-me al comportament ani-
mal. Estic tot el dia observant la 
gent i veient com es comporta”. 
Això assegura Albà, qui reconeix 
que si el deixessin en un banc de 
plaça Catalunya seria feliç.

Tot i que és molt conegut pels 
seus papers als programes de TV3 
Crackòvia i Polònia*, l’actor es que-
da amb el teatre. “És l’ofici de ve-
ritat, on te la jugues. A la tele d’al-
guna manera fas trampa”. 

La seva professió és difícil però 
gratificant. Fent broma, assegura 
que no a tothom li aplaudeixen 
per fer la seva feina. “És molt fà-
cil caure a pensar que ets un déu, 

dalt d’un altar il·luminat. A 
molts se’ls pugen els fums i 
es creuen reis, però a l’esce-
nari tot és mentida”.

De totes maneres, Toni Al-
bà sí que és el rei. Si hi ha un 
paper que l’identifica és el de 
Joan Carles I. Ja són onze anys 
imitant -lo i, segons li han dit, el 
propi monarca ha rigut veient la 
seva actuació per televisió. 

A l’hora d’escollir a qui més 
li agradaria imitar, li costa de-
cidir-se per un sol personatge. 
“Tots tenen un atractiu especial. 
El que més m’agrada és posar-me 
en la pell de l’altre i sentir aquesta 
mena d’empatia estranya”.

El mateix passa quan li pregun-
ten amb quina funció de les que 
ha fet es queda. I és que, tal com 
afirma, “cada creació és un fill teu. 
A cada obra que fas hi deixes molt. 
Cada nit intentes que sigui com la 
primera vegada. És molt especial”. 

Pel que fa al seu futur, Toni Al-
bà ho té clar: “Seguiré treballant 
al teatre, a la tele i a la ràdio... i, si 
puc, dormiré”.···

GIRONA
Fira de la Botifarra Dolça 
Mostra i venda de botifarres dol-
ces a Salitja. Enguany se celebra la 
17a edició de la fira, un acte ple-
nament consolidat a l’agenda del 
municipi selvatà , on hi haurà pa-
rades d’artesania, principalment 
d’embotits. La fira es complemen-
ta amb la Nit Gastronòmica de la 
botifarra dolça i el cava, que pre-
senta nous plats elaborats amb 
aquest producte. 
QUAN 25 I 26 DE GENER DURANT TOT 
EL DIA ON SALITJA (VILOBÍ D’ONYAR) 
PREU ACCÉS GRATUÏT.

BARCELONA
Dani Mateo torna al Club 
Capitol de Les Rambles
El monologuista català presenta 
PK2.0, que Dios nos pille confesa-
dos, un espectacle de dues úniques 
funcions on el conegut còmic de 
televisió confessarà els seus pecats 
davant del públic. 
QUAN EL 25 I 26 DE GENER ON CLUB 
CAPITOL, LA RAMBLA, 138 PREU 23 €

TARRAGONA
Concert de Teràpia de Shock 
de la gira ‘Que mai no pari’
Teràpia de Shock fa una parada a 
Tarragona durant la seva gira d’hi-
vern per presentar el seu nou disc 
Que mai no pari! Líders del nou pop 
rock català, es van donar a conèi-
xer amb el seu èxit Sense tu, ban-
da sonora de la sèrie Polseres ver-
melles, de TV3.
QUAN 24 DE GENER 
ON SALA ZERO 
PREU 10 €

LLEIDA
Taller d’autoprotecció i au-
todefensa feminista
El Casal de la Dona de l’Ajunta-
ment de Lleida organitza una ses-
sió per donar consells i estratègi-
es d’autodefensa per garantir la 
seguretat tant en l’espai públic 
com privat. El taller estarà guiat 
per agents de la Guàrdia Urbana.
QUAN 23 DE GENER ON CASAL DE LA 
DONA DE LLEIDA PREU GRATUÏT.

 

Toni Albà a la recepció 
del Teatre Victòria,  
on representava  
La família irreal. 
PAULA SOLANAS

TONI ALBÀ
Actor còmic

Una pel·lícula: 

Ben-Hur, 
de William Wyler

Una cançó: 

Nessun Dorma, 

de l’òpera Turandot

Un lloc: 
Illa de la Reunió

Un director de cinema: 

Alfred Hitchcock

Aquesta publicació és el resultat 
del taller integrat on els estudi-
ants de tercer de Periodisme de 
la Universitat Pompeu Fabra po-
sen en pràctica els seus coneixe-
ments per crear productes propis:

http://cetrencada.upf.edu

RÀDIO
www.upf.edu/upfradio
TELEVISIÓ
www.btv.cat/alacarta
ON-LINE
www.vilaweb.cat/cetrencada


