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La cadena Betevé va rebre ahir el premi extraordinari Blanquerna, 
que atorga la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon 
Llull, per la seva cobertura de les protestes postsentència i per la 
celebració dels seus 25 anys de vida. L’encarregat de recollir el 

guardó va ser el director de la televisió pública municipal, Sergi 
Vicente. Durant l’acte també es va entregar el premi al millor 
comunicador a Fede Segarra, director de comunicació d’Estrella 
Damm , per la campanya Ànima i Amants.  

BETEVÉ REP EL PREMI 
EXTRAORDINARI 
BLANQUERNA 

puntual: la productora, Minoria Ab-
soluta, no el tenia contractat de ma-
nera fixa, i només li demanava 
col·laboracions puntuals quan ne-
cessitava la presència d’algun dels 
personatges que ell interpretava.  

Però la relació entre l’actor i la 
productora es va trencar després 
que, el 23 de febrer de l’any passat, 
Albà publiqués un tuit en què, sen-
se esmentar-la directament, quali-
ficava l’aleshores líder de Ciutadans 
al Parlament, Inés Arrimadas, de 
prostituta. Coincidint amb el viatge 
que la política va fer a Waterloo, li va 
recomanar: “Vigila no passis de llarg 
i vagis a petar a Amsterdam. Allà hi 
estaries com a casa i a més a més tin-
dries tots els teus drets laborals res-
pectats”. La piulada es va interpre-
tar com una referència al fet que als 
Països Baixos la prostitució és legal.  

Rebuig generalitzat 
No era el primer cop que Albà piula-
va missatges ofensius sobre Arrima-

das, però en aquesta ocasió el rebuig 
al seu tuit va ser molt generalitzat. To-
ni Soler, president de Minoria Abso-
luta i exdirector del Polònia, va asse-
nyalar que el tuit d’Albà no feia “ni pu-
nyetera gràcia”, i el compte de Twit-
ter del programa també va deixar clar 
que ni la direcció de l’espai ni la pro-
ductora compartien el contingut del 
missatge, i va afegir: “Els insults i les 
desqualificacions de tipus masclista 
no encaixen amb la nostra manera 
d’entendre l’humor”. Per la seva ban-
da, la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) es va desmar-
car del tuit de l’actor, que va conside-
rar “absolutament condemnable”. 

Arran d’això, l’1 de març Minoria 
Absoluta va “congelar” la participa-
ció d’Albà al Polònia i, al cap d’un 
mes, l’actor anunciava la decisió de 
deixar definitivament el programa. 
Va fer-ho després que s’anunciés 
que l’actor Noé Blancafort interpre-
taria el personatge de Santiago 
Abascal, que Albà havia estat prepa-
rant abans de ser apartat temporal-
ment de l’equip d’actors.e

Toni Albà caracteritzat com a Joan Carles I. MANOLO GARCÍA

Toni Albà torna al ‘Polònia’  
un any després de la polèmica

Imitarà el rei i Alfred Bosch en el programa de demà 

TELEVISIÓ

Toni Albà tornarà a aparèixer al Po-
lònia demà, més d’un any després de 
la seva última participació en el pro-
grama. Albà va abandonar l’espai de 
TV3 arran de la polèmica pels seus 
tuits sobre Inés Arrimadas i va afir-
mar que no hi sortiria més. Però ahir 
ell mateix va confirmar a l’ARA que 
apareixerà en l’edició d’aquest di-
jous, interpretant el rei emèrit, Joan 
Carles I, i l’exconseller d’Exteriors 
Alfred Bosch. Segons ha pogut saber 
l’ARA, les converses sobre la torna-
da d’Albà al Polònia es limiten, de 
moment, al programa d’aquesta set-
mana, en què ha coincidit l’escàndol 
per les comissions que hauria cobrat 
el rei emèrit procedents de l’Aràbia 
Saudita i la dimissió de Bosch. 

L’últim cop que Albà va sortir al 
Polònia va ser el febrer del 2019. La 
seva participació al programa era 
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L’actor va 
ser apartat 
temporalment 
però ell va 
anunciar que 
ja no tornaria

Dubte 
No s’ha 
decidit si la 
col·laboració 
es mantindrà 
o serà només 
per un dia 


