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Ulls per a un sol actor
‘Òscar, una maleta, dues 
maletes, tres maletes...’.,  
de Claude Magnier. 
Direcció: Abel Folk. 
Teatre Comtal de Ripoll. 
Dissabte, 17 de maig de 
2008.

Ripoll

Carme Brugarola

Potser hi hauria hagut més 
aplaudiments, però vam 
sentir un oh! generalitzat 
després que s’apaguessin 
sobtadament els focus de 
l’escenari; s’obren els llums 
de sala i tothom cap a casa o 
a acabar de celebrar el bon 
regust de boca que havia 
deixat al seu pas pel Comtal 
l’actor Joan Pera.

No importava la comèdia 
que es representava, encara 
que potser alguns recorda-
ran la versió que es va fer al 
cinema cap als anys 70 inter-
pretada per Luís de Funes, 
tal com ens deia al programa 
de mà. El públic només tenia 
ulls per a un sol actor: Joan 
Pera. Els altres actors eren 
comparses al seu voltant. Va 
donar una nota de color la 
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Lloll Bertran, Miquel Sitjar i Joan Pera, dissabte al Comtal de Ripoll

Lloll fent de Lloll i va con-
vèncer el tàndem Joan Pera-
Miquel Sitjar. 

L’obra potser es va allargar 
més del compte perquè les 
improvisacions del primer 
actor van ser continuades. 
El públic reia de totes les 
sortides de to de Joan Pera i 

van riure a gust quan Miquel 
Sitjar, escoltant una de les  
rèpliques d’en Pera mig 
inventades dins del guió, tot 
bocabadat, va dir: “Ara m’he 
perdut”. Es posa les mans 
a la cara. En Pera se’l mira 
impassible. El públic conti-
nua rient. En Miquel Sitjar 

CRÍTICA DE TEATRE

Una comèdia 
massa seriosa
‘L’home, la bèstia i la vir-
tut’, de Luigi Pirandello. 
Direcció: Pep Pla. Teatre 
Cirvianum de Torelló. 
Divendres, 16 de maig 
de 2008.

Torelló

C.B.

Pirandello escriu una comè-
dia i fa una crítica a la soci-
etat burgesa dels rols i les 
aparences. Tot per quedar bé. 
S’exageren uns personatges, 
es caricaturitzen per fer-los 
encara més ridículs. L’obra és 
dinàmica i entretinguda. El 
públic gaudeix de la funció. 
L’escenografia, bellíssima, 
amb tocs molt realistes, ens 
transporta a una Itàlia molt 
particular d’aquells anys 30, 
40. La música i les cançons 
dels canvis d’escena no ens 
deixen fugir de l’entorn ita-
lià. Són uns tocs de poesia 
davant de l’amarga realitat 
de la comèdia amb final feliç. 
La dona embarassada per 
l’amant, que és el mestre del 
fill, ha d’aconseguir consu-
mar l’acte de matrimoni amb 
el seu marit que no dorm mai 

amb ella, perquè seguint la 
tradició dels mariners té una 
altra dona en un altre port, i 
el marit només passa una nit 
a casa. La fita s’aconsegueix 
abastament i es pot amagar 
la vergonya. Tot plegat des-
prés de mil i un embolics. 

Un argument ben servit i 
uns actors que treballen de 
forma molt polida. Potser 
és perquè ha estat un cap de 
setmana de comèdies, però 
en L’home, la bèstia i la virtut 
hi falta frescor, alegria, vivor. 
Alguns han dit que Eduard 
Farelo sobreactuava, jo diria 
que més que una sobreactua-
ció ha de trobar la naturalitat 
del seu personatge per fer-
li reviure la seva condició 
d’home davant de la bèstia. 
Fer comèdia és molt difícil i 
ser-ne el protagonista encara 
més. En general els actors de 
L’home, la bèstia i la virtut... 
han de pensar menys en el 
seu personatge i ser més ells 
mateixos per trobar el gest, 
gens calculat, que els ense-
nyi que el personatge que 
interpreten encara no ha aca-
bat de sortir. Encara és una 
comèdia massa seriosa.

segueix el seu discurs i tot el 
Comtal aplaudeix. El teatre 
és imprevisible.

En aquesta comèdia no 
es pot parlar de creació de 
personatges. Tots són uns 
estereotips que sovint es 
desmunta davant dels acu-
dits del protagonista que va 
treballant sense immutar-
se. En Joan Pera fa de Joan 
Pera perquè s’ha creat el 
seu personatge a mida i juga 
durant tota l’obra amb l’ac-
tor i el seu personatge i ens 
fa gaudir del text de l’obra, 
amb les seves intervencions: 
surt la ministra de Foment, 
la Renfe, L’Ave, L’aigua, 
Santa Maria de Ripoll... Joan 
Pera es guanya el públic, 
domina l’escenari, creix ell 
i fa créixer els altres actors. 
Sap donar i rebre. Juga amb 
cada element que l’envolta i 
justifica el disseny de l’esce-
nografia del mobiliari. Tot es 
torna important quan ell és 
a escena. Els moments que 
no hi és el trobem a faltar, el 
reclamem i aplaudim la seva 
manera de dir d’aquelles 
frases que dèiem abans, com 
comentava una senyora un 
cop acabat l’espectacle. 

El nou disc dels 
Mishima, als “Dijous 
de l’Òmnium” de Vic

Vic El cicle “Els Dijous de 
l’Òmnium” proposa aquesta 
setmana la presentació de 
l’últim treball del grup català 
de pop Mishima Set de tota 
la vida (Sinnamon Records, 
2007). La presentació tindrà 
lloc a La Central, a dos quarts 
de nou del vespre, seguida 
d’un petit concert del grup 
que lidera David Carabén. 
Set de tota la vida és el quart 
treball dels Mishima, i ha 
estat saludat per la crítica 
com el millor d’aquesta for-
mació.

Concert coral de les 
escoles de música, 
dimarts a Torelló

Torelló Els grups de cant 
coral de totes les escoles de 
música d’Osona faran aquest 
dimarts un concert conjunt 
obert al públic, al Teatre 
Cirvianum de Torelló. L’actu-
ació tindrà lloc a dos quarts 
de vuit del vespre, i s’hi 
interpretarà la cantata Les 
veus de la natura. L’Escola de 
Música de Torelló celebra la 
Setmana Cultural amb acti-
vitats lúdiques i educatives 
que tindran lloc entre dilluns 
i dimecres. 


