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«Benvinguts a la família»: tots els
detalls de la nova sèrie dels dilluns
a TV3
La sèrie està dirigida per Ivan Mercadé i produïda per Pau Freixas, director de la
sèrie d'èxit "Polseres Vermelles".
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TV3 ja té sèrie per substituir Merlí: Benvinguts a la família. Aquesta comèdia negra, que s'emetrà
els dilluns a la nit, estarà protagonitzada per l'actriu Melanie Olivares, coneguda pel seu paper de
Paz a Aída i que torna a la televisió catalana després d'haver treballat a Madrid els darrers 12
anys.
Olivares interpreta l'Àngela, una dona lluitadora, mare de tres fills que ha de tirar endavant la
família tota sola. El primer episodi arrenca quan rep la notícia que el banc ha embargat casa seva i
es veu obligada a demanar ajuda al seu pare, amb qui fa més de 20 anys que no es parla. La
sèrie està dirigida per Ivan Mercadé i produïda per Pau Freixas, director de la sèrie d'èxit Polseres
Vermelles.
De què va Benvinguts a la família?
Benvinguts a la família és una comèdia negra sobre les estructures familiars actuals, "que ja no
són les tradicionals", així ho assegura el productor executiu d'aquest treball, Pau Freixas, que ha
definit els nous models com a "petits frankensteins" on hi ha cabuda per a adopcions, fills de
diferents pares o matrimonis homosexuals, entre d'altres. Freixas assegura que aquesta
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proposta inclou "components emocionals que fan riure" i alhora "elements d'humor negre una
mica gamberro".
Freixas i Mercadé afirmen que els personatges tenen "una moral blanquíssima" i no són "gens
maquiavèl·lics". Així mateix afirmen que aquesta proposta és un bon antídot pel moment actual
"d'estrès" social i polític: "Aquesta sèrie permet dedicar una estona a alguna cosa que parla dels
vincles familiars i desconnectar del dia a dia".
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