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A-3 duu l’essència de ‘La 
gran familia’ al segle XXI 
3 La cadena privada grava la nova sèrie ‘Algo que celebrar’

EL PERIÓDICO 
MADRID

Una de les pel·lícules més populars 
en la història del cine espanyol és La 
gran familia, producció coral i d’ho-
menatge al clan tradicional que va 
dirigir el 1962 Fernando Palacios i 
que va donar lloc a una saga. I, en-
cara que no sigui una nova entre-
ga d’aquell conegut film, A-3 sem-
bla haver recollit el seu esperit a Al-
go que celebrar, sèrie que està gravant 
i que se centra en l’evolució d’una 
gran família.

 La trama d’ Algo que celebrar té com 
a fil conductor les tradicionals reu-
nions familiars: casaments, batejos, 
comunions, aniversaris, funerals... 
Tots aquests esdeveniments servi-
ran per observar l’evolució i la revo-
lució d’una família com la de qual-
sevol espanyol, segons han apuntat 
des de la cadena d’Atresmedia.
 El clan dels Navarro està encap-
çalat per Manuel (l’actor Luis Vare-
la) i Concha (Elena Irureta), que re-
genten un negoci familiar de pastis-
seria, que es resisteixen a deixar en 

mans dels seus fills mentre malcri-
en sense pietat els seus néts junta-
ment amb la besàvia María (Julieta 
Serrano).
 Els fills dels Navarro són San-
ti (Alejo Sauras), Eva (Norma Ruiz), 
Laura (Cristina Peña) i Lolo (Ricar-
do Castella), un grup de personali-
tats diverses, malgrat haver-se cri-
at sota el mateix sostre, i els «cunya-
díssims» són Pilar (Ana Rayo), Gorka 
(Raúl Fernández de Pablo) i Rose 
(Kimberly Tell).
 La ficció, que A-3 coprodueix 
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amb Doble Filo (Vivo cantando), gra-
va cada episodi en un o diversos es-
cenaris únics, i en les diverses en-
tregues hi afegiran actors convidats 
que s’uniran a aquestes celebraci-
ons plenes de rancors i disputes, 
sempre latents malgrat els molts 

moments de diversió i festa.
 Álvaro Fernández Armero (Todo es 
mentira) està al capdavant de l’equip 
de direcció d’una sèrie que no sols 
beu de La gran família, sinó també de 
Quatre bodes i un funeral i, fins i tot, de 
Mi gran boda griega. H

33 Els protagonistes de la nova sèrie d’A-3 ‘Algo que celebrar’.
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33 El mag ‘DMC’, presentador de ‘Más allá de la magia’, en una foto feta a Londres, la seva ciutat natal.

JUAN CARLOS ROSADO
MADRID

Va néixer a Londres fa només 28 anys, 
i passa per ser un dels millors mags 
del món amb el sobrenom de DMC. 
Avui estrena una sèrie sorprenent de 
set capítols a la tele de pagament Na-
tional Geographic Channel.

–¿Què es veurà des d’aquesta nit a 
DMC: Más allá de la magia?
–En cada episodi exploro un tipus 
diferent de màgia. Hi ha trucs amb 
cartes, bruixeria, números d’esce-
nari i màgia que es va fer servir a les 
guerres. Cada capítol té un fil narra-
tiu amb un viatge que jo faig. I acaba 
amb un gran truc o il·lusió.

–Un es va gravar a Barcelona...
–Sí, el d’avui. I part del segon, dedi-
cat a llegir ments, també. El primer 
és sobre predicció, perspectiva i il-
lusionisme. I també travesso parets. 
Es tracta d’enganyar l’ull i, per a mi, 
Barcelona era el lloc ideal per la se-
va arquitectura increïble i el seu es-
til surrealista. Vam gravar a la Cate-
dral, al barri gòtic.

–Però jugava amb avantatge: té una 
casa a la Bisbal (Girona)...
–Sí. L’avi en va adquirir una fa 30 
anys perquè es va enamorar de la zo-
na. Quan el pare es va jubilar, se’n va 
comprar una altra a prop i se n’hi va 
anar amb la meva madrastra a viure-
hi. Jo hi vaig dos o tres cops a l’any.

–¿Barcelona li sembla una ciutat mà-
gica?
–Molt. Per això era perfecta per ro-
dar: l’estil de Gaudí, l’arquitectura 

surrealista… Va ser tot un plaer.

–¿Ningú no li va proposar fer desa-
parèixer els obstacles amb què en-
sopega Catalunya per celebrar una 
consulta legal?
–Vam gravar un truc preciós amb 
una bandera catalana, però va ser 
l’únic gest polític que vam fer.

–¿Seria capaç de convertir Mariano 
Rajoy en un blanc colom de la pau i 
el diàleg?
–Doni’m sis mesos.

–No sé si hi ha tant de temps…

si mateix màgic?
– (Riu) No. La màgia sempre hi ha es-
tat des que era petit. És una cosa que 
t’enganxa i se’t fica dins.

–¿La reina Isabel II és tan hieràtica 
com sembla o se sorprèn com tot 
déu amb un truc?
–A l’actuar davant seu vaig veure que 
és meravellosa i molt humana. Té 
una aura increïble. És encantadora.

–¿I el príncep Harry?
–Fa anys li vaig fer un truc i vaig es-
brinar el pin de la seva targeta. El 
vaig mirar i vaig escriure el número. 
¿Que si va canviar després el pin? Es-
pero que sí [riu].

–¿Coneix Dynamo?
–No, però sóc fan seu perquè ha po-
pularitzat la màgia. Ha inspirat una 
generació nova de mags.

–¿Està tot inventat en la màgia o en-
cara es pot sorprendre la gent?
–Diuen que en la literatura només hi 
ha set classes d’històries. Amb la mà-
gia passa el mateix: tens uns temes 
centrals i tot gira al voltant.  

–¿Algun truc se li resisteix?
–Encara no, però acabarà passant.

–Coneix Uri Geller. ¿Li ha ensenyat a 
doblegar culleres?
–No, però em va inspirar per investi-
gar com es fa i ho vaig descobrir per 
mi mateix. ¿Que com es fa? Doblegar 
culleres és una de les zones sagrades 
de la màgia, un dels seus secrets més 
ben guardats. A internet n’hi ha mil 
versions, però és una de les classes de 
màgia més senzilles i precioses. En el 
segon capítol ho faig. 

–¿Què opina de Geller?
–Sé que és una figura controvertida, 
però crec que és un dels éssers més in-
creïbles. Té una energia i una presèn-
cia sorprenent. El vaig conèixer amb 
15 anys i va ser un moment molt im-
portant en la meva vida, perquè em 
va impressionar veure un home tan 
valent i tan viu. H

«Barcelona és la ciutat  
ideal per enganyar l’ull»

«¿Convertir  
Mariano Rajoy 
en un blanc colom 
de la pau i el 
diàleg? Doni’m  
sis mesos»

DRUMMOND MONEY-COUTTS  ‘DMC’  Mag britànic

–Bé, serà el meu projecte més impor-
tant els mesos vinents i m’hi aboca-
ré (somriu).

–El seu pare és el baró Latimer, títol 
que heretarà. ¿Vostè té res dels per-
sonatges de Downton Abbey?
–No. Descendeixo d’una vella famí-
lia de banquers que tenia molts di-
ners. Però la meva besàvia ho va dei-
xar tot a institucions de caritat. Ara 
tenim molt menys.

–¿Què el va motivar més per dedi-
car-se a la màgia? ¿Potser compro-
var que tenia la sang blava, un fet en NGC / 23.30 HORES


