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Joan Pera exerceix de bígam
en un vodevil amb Lloll Bertran

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

N
o havia corregut mai tant 
sobre l’escenari. «No ne-
cessito anar al gimnàs. Ja 
m’he aprimat algun qui-

lo en els assajos», explica l’incom-
bustible Joan Pera, que torna aquest 
Nadal a casa seva, el Condal, ficat en 
la pell d’un bígam estressat en el vo-
devil La doble vida d’en John. Àngel Llà-
cer, el director del muntatge, s’ha 
encarregat de donar-li corda i a la ve-
gada de posar límits a les seves impro-
visacions per al perfecte engranat-
ge d’aquesta comèdia del londinenc 
Ray Cooney (autor de l’aplaudida Ta-
xi). Demà començaran les funcions 
al teatre del Paral·lel, on rebran, amb 
cava i cotilló, l’Any Nou i els Reis. 

UN TAXISTA EIXELEBRAT / El veterà ac-
tor català comparteix taules una 
altra vegada amb Lloll Bertran, 
present en els seus últims em-
bolics escènics des de la seva 
forçada separació, per un acci-
dent, de Paco Morán. «Vaig co-
mençar sent la seva criada a Òs-
car, una maleta, dues maletes, tres 
maletes; després em vaig emboli-
car amb ell a El joc dels idiotes, i ara per 
fi ja he aconseguit ser la seva dona», 

El trepidant 
embolic, de l’anglès 
Ray Cooney, arribarà 
demà al Condal

La parella es posa
a les ordres d’Àngel 
Llàcer a ‘La doble 
vida d’en John’

fa broma la faceciosa actriu. 
 Però no és la seva única dona en 
la ficció. L’obra planteja les vicissi-
tuds d’un taxista, John (Pera), casat 
amb la italiana Antonella (Bertran) 
i a la vegada amb l’espanyola Anto-
nia (Rosa Serra), amb qui també con-
viu. Taxi amunt, taxi avall, ha acon-
seguit mantenir la seva doble vida 
durant 18 anys. Fins que els seus dos 
fills –una adolescent (Laia Pellejà) 
amb la primera dona i un fill 
(Pau Ferran) amb la sego-
na– un dia contacten per 
internet, es fan amics 
i es decideixen conèi-
xer. Aquí comença 
l’embolic i la feinada-
del protagonista per-
què no acabin desco-
brint el seu en-
gany.

 David Verdaguer i Enric Boixa-
dera completen el repartiment 
d’aquest trepidant espectacle amb 
el qual Llàcer pretén seduir el pú-
blic jove. «Els fans de Joan Pera apa-
reixen sovint als diaris, a les esque-
les; jo aspiro que les noves generaci-
ons vinguin al teatre i riguin també 
amb ell», diu amb humor el director 
del musical Què, que no va estalviar, 

 Llàcer torna a la direcció pocs me-
sos després d’interpretar un altre vo-
devil de portes i infidelitats, Boeing, 
Boeing. Sap bé que perquè la farsa 
funcioni s’ha d’ajustar amb «preci-
sió matemàtica» totes les anades i 
vingudes dels personatges de la tra-
ma. «A escena apareixen les dues ca-
ses de John i la simultaneïtat de l’ac-
ció que es desenvolupa en totes dues 
exigeix un mecanisme de rellotge-
ria molt ben fet», addueix el direc-
tor, que prepara un nou musical per 
a Madrid. 
 Ha estat, confessa Pera, l’experi-
ència més esgotadora de la seva car-
rera: «M’ha representat un esforç 
brutal. Feia molts anys que no as-
sajava tantes hores. Llàcer és molt 
intel·ligent i sap molt bé què vol. Jo 
no el coneixia i al principi vaig pen-
sar: ‘Però, ¿què m’ha de dir a mi que 
des de fa tants anys estic acostumat 
al contacte amb el públic i a les me-
ves improvisacions, als meus postis-
sos?’... Doncs reconec que té raó en 
tot el que em diu». 

DISFRESSAT / Entre altres coses, li diu 
que no és el mateix ser graciós que 
fer-se el graciós i li demana cridar de 
veritat. «És molt fort el que m’ha pas-
sat: Llàcer ha aconseguit treure’m 
més suc. Tenim un teatre mancat 

d’ànima, d’inspiració, d’alegria, 
i és molt important que hi hagi 
gent com ell».
 Al llarg de gairebé dues hores, 
a Joan Pera li toca disfressar-
se d’ET o de Darth Vader per 
sortir airós de la seva bigàmia 
en un muntatge molt coloris-
ta en què el director introdueix 
també referències cinemato-
gràfiques i musicals dels anys 
vuitanta. La Lloll, per la seva 
part, s’esgargamella en italià 
cridant «un reguitzell de bar-
baritats». «Són insults real-
ment molt bèsties, però en 
italià fins i tot arriben a so-
nar bé». H

durant la presentació del muntat-
ge, elogis als artistes: «Pera és el mi-
llor actor de comèdia d’aquest país.  
No n’hi ha cap altre a Catalunya  
capaç de fer cinc registres diferents 
en només tres segons. Sóc superfan 
seu. I la Lloll és la professionalitza-
ció portada a l’escenari. Canvia les 
frases i s’ho munta tot ella soleta. És 
l’actriu perfecta, no dóna cap pro-

blema». 
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La doble vida d’en John
3Teatre Condal • A partir de dissabte 
• 21.00 hores • Des de 23 €

DAVID RUANO

‘LLITS’ SEDUEIX 
AL TNC PER LA 
MÚSICA I EL SEU 
IMPACTE VISUAL
Barcelona q  L’esperada estrena 
al Teatre Nacional de Catalunya 
de Llits, una de les produccions 
catalanes musicals i circenses més 
ambicioses dels últims temps, va 
satisfer ahir les expectatives del 
públic amb els seus espectaculars 
impactes visuals, sortits de la ment 
de Lluís Danés. Lluís Llach, malalt, 
no va assistir a l’estrena però la 
seva música original va predominar 
en un espectacle que és sobretot 
musical, i on, per sobre del 
protagonista Albert Pla, destaquen 
la veu i la capacitat expressiva de 
Lídia Pujol. El circ hi actua com 
a extra amb uns números en què 
sobresurten la directora de pista 
Alba Sarraute i un poètic aeri 
d’Ingrid Esperanza. Tot sota la 
coordinació de la coreògrafa Mar 
Gómez. GEMMA TRAMULLAS 


