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33 ‘La familia irreal’, amb la ‘troupe’ monàrquica de ‘Polònia’.

JULIO CARBÓ

Sant Valentí de riure 
amb ‘La familia irreal’
3EL PERIÓDICO regala entrades a canvi de petons

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

H
i ha moltes maneres de ce-
lebrar Sant Valentí: un so-
par romàntic a la llum de 
les espelmes, una capsa 

de bombons amb forma de cor, un 
t’estimo pintat amb carmí al mirall 
del bany... Als enamorats que encara 
no tenen idea de com sorprendre la 
seva parella aquest 14 de febrer, EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA els llan-
ça un guant amb una proposta origi-
nal i al mateix temps divertida: rega-
lar més de dues hores gairebé inin-
terrompudes de riallades. Només  
s’ha d’anar dijous al Teatre Victòria 
amb un exemplar d’EL PERIÓDICO 
del dia i fer un petó a l’enamorat. 
 Aquests dos simples i agradables 
gestos donen dret a una entrada gra-
tis al comprar un altre tiquet per car-
golar-se de riure amb el musical La 
familia irreal, una obra per a tots els 
públics de Dagoll Dagom i Minoria 
Absoluta, en què els actors i actrius 

de Polònia interpreten els integrants 
de la família reial. L’oferta és valida 
per a les 50 primeres parelles que es 
presentin aquest dia a les taquilles 
del Victòria entre les 19.00 i les 19.30 
hores.

ÈXIT DE PÚBLIC / Més de 70.000 espec-
tadors ja han disfrutat amb les aven-
tures d’aquesta família tan irreal 
des que el musical es va estrenar el 
8 de novembre passat. Dirigida per 
Joan Lluís Bozzo i Joan Rufas, aques-
ta sàtira no només és apta per a tots 
els públics, sinó també per a tots els 
gustos: per als qui els agrada el te-
atre, per als fans de Polònia i per als 
amants dels números musicals.
 Toni Albà (Joan Carles), Mireia 
Portas (Sofia), Queco Novell (Felip) 
i Agnès Busquets (Letizia) encapça-
len un repartiment que completen 
Anna Bertran (Elena), David Oliva-
res (Iñaki), Xavier Serrano (Jaime) i 
Mònica Pérez (Cristina). Els guionis-
tes no deixen canya dreta; ningú se 

salva de la paròdia. Les situacions 
que provoquen l’aplaudiment més 
sonor del públic arriben quan tota 
la família ocupa l’escena, en espe-
cial amb l’aparició de Jaime de Ma-
richalar en patinet. Una versió pecu-
liar de La família de Carles IV, de Goya, 
serveix com a marc escenogràfic i a 
la vegada com a pantalla de projec-
ció de vídeos, per exemple, amb una 
agressiva presentadora d’informa-
tius. 

DE PALAU A EUROVEGAS / La familia irre-
al relata la fugida cap endavant de 
la monarquia, els integrants de la 
qual, que han de sortir cames aju-
deu-me de palau després d’una re-
volució al carrer, acaben treballant 
a Eurovegas. La trama està salpebra-
da amb cançons d’un repertori di-
vers i heterodox, que comença amb 
èxits dels musicals Mamma mia i Evi-
ta i que inclou Material girl, amb Le-
tizia emulant Madonna, o The final 
countdown, de la banda Europe. H

PROMOCIÓ PER AL DIA DELS ENAMORATS


