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Abdicació a  
‘La familia irreal’ 
3TVC reposa l’exitós muntatge musical 
de Minoria Absoluta i Dagoll Dagom 

O. L.
BARCELONA 

Després del viatge al passat, els per-
sonatges de Polònia es posen al dia 
(TV-3, 22.35) amb un bolo que va tri-
omfar al Paral·lel barceloní, La fami-
lia irreal, amb una trama que ja va 
ser una premonició del que la mo-
narquia acaba de viure; això sí, amb 
un desenllaç diferent. Minoria Ab-
soluta –productora de la comèdia 
musical juntament amb Dagoll Da-
gom– no s’ha plantejat gravar per a 
aquesta nit cap gag especial que pre-

cedeixi l’obra, l’emissió de la qual ha 
estat una decisió de la tele autonòmi-
ca. TV-3 ja va oferir aquest muntatge 
el 6 de gener i a finals de la setmana 
passada va decidir aixecar el progra-
ma Sense ficció per tornar a emetre 
l’obra. Així, l’emissió, menys d’una 
setmana després de la coronació de 
Felip VI, no és cap casualitat.
 Escrita per Jordi Ventura i Joan 
Lluís Bozzo (amb la col·laboració 
dels guionistes del xou Joan Rufas, 
Pau Escribano i Jaume Buixó), la sà-
tira llança dards a tort i a dret en una 

combinació de números musicals i 
humor esbojarrat.
 Durant la representació al te-
atre Victoria (es va estrenar el 8 de 
novembre del 2012 i va abaixar el 
teló el 6 de gener amb una assis-
tència de 150.000 persones), l’obra 

que protagonitzen, entre altres, To-
ni Albà (Joan Carles), Mireia Portas 
(Sofia), Queco Novell (Felip) i Agnès 
Busquets (Letizia) es va anar adap-
tant contínuament a la realitat. I 
en aquell món irreal, fins i tot Joan 
Carles I presentava l’abdicació... H

33 Els protagonistes de l’exitós musical sobre la família reial espanyola.

ARXIU

‘Polònia’, any 1714
3El xou de TV-3 ironitza avui sobre el Tricentenari en un especial

OLGA LERÍN
BARCELONA 

I
mmersos de ple en la comme-
moració del Tricentenari –que 
recorda l’assalt i l’ocupació de 
Barcelona per part de les tropes 

borbòniques ara fa 300 anys–, els po-
lacs de TV-3 no volien perdre aques-
ta singular ocasió per imaginar què 
hauria passat si Polònia s’hagués gra-
vat el 1714. El resultat es podrà veu-
re aquesta nit, en una edició especi-
al de 30 minuts, ambientada ínte-
grament en aquell any. No és un 
Polònia més, insisteixen els responsa-
bles, perquè el programa, gravat fa 
un parell de mesos durant tres dies, 
inclou molts exteriors: boscos, mu-
ralles, castells, vestits d’època i fins i 
tot escenes amb cavalls i frases en 
passiva.
 «Es tracta de reflectir com s’hau-
rien comportat els personatges ac-
tuals si haguessin viscut aquell mo-
ment», explica Jaume Buixó, subdi-
rector de Polònia. Així, l’espectador 
podrà veure Rafael Casanova, un con-
seller en cap molt semblant al  pre-
sident Artur Mas (Bruno Oro), que es 
prepara per al setge de les tropes bor-
bòniques –un dels últims episodis 
bèl·lics de la guerra de successió–, 
encapçalades per Felip V (Toni Albà), 
i un duc de Berwick que té molta re-
tirada a Mariano Rajoy (Queco No-
vell). Tampoc hi faltarà un Govern 
de la Generalitat bastant semblant a 
l’actual, amb uns miquelets (comba-
tents voluntaris) assemblearis lide-
rats per algú molt semblant a David 
Fernàndez (Cesc Casanovas), o uns 
treballadors que recorden els ecoso-
cialistes Joan Herrera (Xavi Serrano) 
i Dolors Camats (Mireia Portas), que 

cien a les hores prèvies al setge de 
Barcelona i s’acaben quan comen-
cen a caure les primeres bombes so-
bre la ciutat. Així, al principi es po-
drà veure Casanova avisant des del 
seu despatx que s’ha de defensar la 
ciutat. I tancarà el programa, com 
és habitual, un monòleg del conse-
ller en cap, en què fa «una analogia» 
del que passarà 300 anys més tard. I 
no hi faltaran moments hilarants, 
com ara Ferran Adrià (Casanovas) 
alimentant les tropes, o ecosocialis-
tes i republicans preparant trinxe-

res. Això sí, no hi haurà cap número 
musical.
 Sobre les sensibilitats que aques-
ta entrega pot tocar –Toni Soler, di-
rector de Polònia, és comissari del Tri-
centenari–, Buixó destaca que no es 
tracta d’una emissió «propagandís-
tica»: «Si apareix alguna crítica, que-
darà desmuntada immediatament 
al primer gag». El periodista també 
insisteix en la «complexitat» de la 
gravació. H 

33 Els ‘polacs’ duc de Berwick (Queco Novell) i Rafael Casanova (Bruno Oro), en l’especial d’aquesta nit.

MINORIA ABSOLUTA 

TV-3 / 21.55 HORES

han d’escollir entre els borbons o la 
causa austriacista.

ELS JOGLARS WERT // A tots ells s’hi su-
maran el comandant Villarroel, amb 
la cara del republicà Oriol Junqueras 
(Casanovas), un clergue amb la ca-
ra del democristià Josep Antoni Du-
ran Lleida (Serrano) i fins i tot uns jo-
glars amb el físic del ministre José Ig-
nacio Wert (David Olivares), i el seu 
homòleg miniWert.
 L’especial està compost per una 
desena de gags cronològics que s’ini-

E. P.
MADRID

–Sembla que a Sin identidad tot-
hom és dolent menys la protago-
nista, María (Megan Montaner).
–Per mi, Bruno, no és que sigui do-
lent, és que està molt malament i 
ha patit molt de mal. Més que do-
lent, el considero boig.

–¿Què el va atraure del seu per-
sonatge?
–Que hi ha pocs papers a la televi-
sió amb tants matisos com Bruno, 
et dóna la possibilitat d’arribar 
a uns extrems increïbles. És un 
personatge que psicològicament 

Després d’‘El tiempo entre costuras’, 
Miguel Ángel Muñoz (Madrid, 1983) 
torna a la tele com a Bruno, un per-
sonatge amb problemes mentals a la 
sèrie ‘Sin identidad’ (A-3, 22.40 h).

Miguel Á. Muñoz
Actor

EN 3 MINUTS

  
«Encarno 
una persona 
boja a ‘Sin 
identidad’»

cansa molt interpretar-lo, però és 
molt agraït, perquè totes les se-
qüències que té no hi són perquè 
sí, sempre té una doble cara, es 
comporta de maneres diferents 
segons les persones a les quals es 
dirigeix. És una meravella.

–De cansat ho devia ser... Va ser 
molt comentada una tòrrida es-
cena entre Verónica Sánchez 
(Amparo) i vostè a l’últim capítol.
–El més interessant d’aquella es-
cena és que mostra dues perso-
nes que tenen les coses molt cla-
res i van sense embuts. Hi ha una 
atracció entre tots dos, sobretot 
per part d’Amparo, perquè sap 
qui és Bruno, i com que s’assem-
bla a María perquè fa la matei-
xa olor ja que li ha agafat el per-
fum..., doncs hi ha alguna cosa 
que no pot evitar i Bruno va al gra.

–¿Quins projectes té als EUA?
–En pauses que tenim torno per 
acabar una col·laboració a ABCs 
of death 2, film que s’estrenarà el 
20l5. H

33 Miguel Ángel Muñoz.


