
FENOMEN VIRAL

3,2 milions de 
visites al vídeo 
del ‘Risitas’ 
Més de 3,2 milions de visites ja ha-
via rebut ahir a la nit el vídeo de 
Youtube Apple engineer talks about 
the new 2015 Macbook, que ha con-
vertit Juan Joya Borja, conegut 
com el Risitas, en un fenomen vi-
ral a la xarxa. Un fragment del 
programa Ratones coloraos, de 
Jesús Quintero, en què el Risitas, 
batejat ara com a Giggles, expli-
cava la seva nefasta experiència 
com a ajudant de cuina en un xi-
ringuito de platja, ha sigut modi-
ficat, a l’estil dels cèlebres mun-
tatges sobre una escena d’El hun-
dimiento, amb subtítols en anglès 
en què el Risitas passa a convertir-
se en un enginyer d’Apple que es 
peta de riure perquè el director 
executiu de la companyia, Tim 
Cook, va decidir llançar el nou 
Macbook sense ports USB.

NO AL ‘CAMARGATE’ 

La plantada 
de Victoria 
Álvarez 
Es van quedar quatre butaques 
buides a la segona fila. Victoria Ál-
varez (foto), examant de Jordi Pu-
jol Ferrusola, havia confirmat que 
divendres aniria al Tantaranta-
na a veure-hi Camargate, obra de 
Jorge-Yamam Serrano que recrea 
la seva mítica trobada amb Alicia 
Sánchez-Camacho a La Camarga. 
Una xerrada per llepar-se’n els dits. 
Els de Método 3 sí que van assistir 
a una funció prèvia, però ella va 
plantar el teatre. Potser algun es-
pia la va alertar que no hi surt gai-
re ben parada. L’actriu Anna Saba-
té es fica en la seva pell de pija, que 
presumeix de devora-homes i arra-
sa amb tots. De la cremada només 
se’n salven el membre viril del seu 
ex, Piqué (el polític, no el blaugra-
na) i Zara. Amancio Ortega hauria 
de patrocinar el muntatge.
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C
anviar de pell sovint i no 
ser encasellat en un rol 
determinat és el somni de 
qualsevol actor. Però 

quan l’agent de Pep Miràs el va tru-
car per proposar-li fer de Francisco 
Franco a El Ministerio del Tiempo (La 1) 
no s’ho podia creure. «Em vaig pen-
sar que em feia una broma», recorda 
Miràs, que, a diferència d’altres can-
didats, no va arribar disfressat de 
Franco a la prova. «Tot i que Franco 
té molts components 
ridículs, com la pan-
xa, el bigotet i la veu 
de castrato, buscaven 
algú que l’interpre-
tés amb naturalitat, 
fugint de qualsevol 
paròdia», destaca l’ac-
tor. Miràs, a qui li 
agraden els llibres 
d’història i en especi-
al els de la guerra ci-
vil, va disfrutar ro-
dant l’escena en què 
el dictador es reuneix 
amb Hitler a Hendaia. 
«Franco va arribar 
tard a la cita per error 
i Hitler no l’hi va per-
donar: es va passar el 
90% del temps bada-
llant mentre Franco 
parlava. Ho explica 
en una entrevista que 
vaig veure a Youtube 
R a m ó n  S e r r a n o 
Suñer, que va ser ministre de Franco 
i que era cunyat seu», afegeix. Miràs 
es va sotmetre a un treball de carac-
terització important per convertir-
se en el mandatari espanyol. 
 Res a veure amb el paper que in-
terpreta a l’Apolo, on debuta inter-
pretant un banquer a Maldita fortu-
na, la nova comèdia de Francis Veber 
(El sopar dels idiotes). «Els banquers es 
pensen que són els amos del món i 
de vegades tracten els clients d’una 
manera paternal», comenta Miràs, 
que s’està divertint amb aquest per-
sonatge. Paco Mir s’encarrega de 
l’estrena a Espanya d’aquesta obra. 
El protagonista és un home a la qua-
rentena i sense feina (David Fer-
nàndez) a qui la dona (Susanna Ga-

rachana) va abandonar i, des d’ales-
hores, no n’ha tornat a saber res, ni 
d’ella ni dels seus fills. Fart de ser 
un zero a l’esquerra se les empesca 
per fer creure a tothom que és mi-
lionari, aconseguint que Hisenda 
l’investigui per frau fiscal. Tan aviat 
l’inspector aparegui en escena tot-
hom  canviarà la seva actitud envers 
ell. «Aquesta obra demostra que en 
aquesta societat no ets el que vals, 
sinó el que aparentes ser», diu Mi-
ràs, encantat amb el seu personat-
ge i amb tot l’elenc: Marta Capel, 

Toni Sevilla, Carles 
Gilabert i Anna Gras-
Carreño.
 Més enllà del tea-
tre, Miràs també està 
present a les xarxes 
socials amb Sol i Som-
bra, una websèrie di-
rigida per David Co-
nill que ja va per la 
segona temporada i 
que demà estrena el 
setè capítol. «Aquest 
és un projecte molt 
interessant. És la 12a 
websèrie més vista a 
l’Estat espanyol», diu 
satisfet. Més enllà de 
l’audiència, assegura 
disfrutar amb aquest 
projecte, que va po-
sar en marxa amb un 
grup d’amics. Ell in-
terpreta el propietari 
d’un bar que un dels 
seus millors clients 

utilitza com si fos casa seva. En ca-
da capítol aborden un tema diferent 
amb l’ajuda d’un actor convidat, que 
solen ser gent coneguda com Abel 
Folk, Pepo Blasco, Pep Sala i Nan-
du Jubany. «Aquesta sèrie només ha 
portat satisfaccions a tot l’equip. La 
web és el futur, et dóna una llibertat 
que els canals convencionals no te-
nen», assegura Miràs. El seu perso-
natge en la ficció, Hansi Krankl («un 
petit homenatge al meu heroi blau-
grana dels anys 80», diu) és un solter 
convençut que fuma, beu i se’n va de 
putes. «En aquesta sèrie el personat-
ge és lliure de dir el que vulgui, tan 
políticament incorrecte com ens dó-
na la gana, cosa difícil de trobar en 
els canals estàndard, ¿oi?» H

Poques 
rialles amb
Franco
3Després d’encarnar el dictador a 
TVE Pep Miràs torna a la comèdia 
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33 Pep Miràs, aquesta setmana a Barcelona.

JOAN PUIG

«Té moltes 
coses ridícules, 
com la panxa,  
el bigotet i la veu 
de ‘castrato’»

33 Miràs, com a Franco.

xer amb Tricicle s’ha forjat una car-
rera com a director de musicals, 
òpera i teatre. «El que té de bo 
aquest text és que té molts girs. No 
és un vodevil sinó una comèdia de 
saló que et fa riure perquè no paren 
de passar coses mentre es parla de 
com els diners fan canviar la gent», 
afirma. «Veber és un artista de la 
comèdia».

33 Una societat que cada dia es lle-
va amb un escàndol financer dife-
rent mereix una comèdia com Mal-
dita fortuna, de Francis Veber. Hi 
tornen a aparèixer dues de les ob-
sessions de l’autor: els inspectors 
d’Hisenda i l’art contemporani, 
«aquell que com més horrorós és 
més valor té», comenta Paco Mir, 
que després de donar-se a conèi-

‘Maldita fortuna’, una història molt actual
ESTRENA DILLUNS

33 Paco Mir (esquerra) en un assaig amb Miràs, Garanchana i Sevilla.


