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L’estranyaparellade3
Joan Pera i Lloll Bertran tornen al Condal amb el vodevil ‘La doble vida d’en
John’, de Ray Cooney, una trepidant història d’embolics familiars inesperats

Teresa Bruna
BARCELONA

“No som l’estranya parella,
som una parella ben estra-
nya!”, li deia Lloll Bertran a
Joan Pera a la presentació
de La doble vida d’en John,
un dels vodevils més ben
construïts de Ray Cooney
(Políticament correcte, Sé
infiel y no mires con quien,
Taxi...). S’estrena al Condal
el dia 28 –ja es pot veure en
sessions prèvies– i la diri-
geix Àngel Llàcer.

El comentari de la Lloll
feia referència no només al
fet de tornar a estar junts al
mateix escenari d’Una ma-
leta, dues maletes, tres ma-
letes, on era la seva minyo-
na, i El joc dels idiotes, on
era la seva amant. Ara és la
seva dona dins la situació in-
sòlita que planteja l’especta-
cle: en John (Joan Pera),
està casat amb l’Antonella
(Lloll Bertran). “Som feli-
ços, tenim una nena (Laia
Pellejà) que és una nineta”,
continua la Lloll. Però resul-
ta que en John també està
casat amb l’Antonia (Rosa
Serra) i tenen un nen rebo-
nic (Pau Ferran). Viuen en
dos barris extrems i ningú
sabia de l’existència de
l’altre, fins que la tecnologia
s’hi fica entremig: els nens
xategen i es coneixen.

Àngel Llàcer sembla el di-
rector ideal per a un vodevil,
un gènere que requereix un
engranatge perfecte, minu-
ciosament matemàtic. Els
seus muntatges Tenim un
problema o Ja en tinc 30 ex-
hibien clarament el ritme
trepidant que imposa. A La
doble vida d’en John ha
posat totes dues cases en es-
cena simultàniament (esce-

nografiadePepDuran)iaquí
sí que no s’hi valen els errors.
JoanPerafaveurequerondi-
na: “Que en feia d’anys que jo
no assajava tantes hores! Jo
parlo amb el públic, li pico
l’ullet... Però aquest no em
deixa fer res...”.

Jordi González, director
de continguts de Focus, diu
que han anat a buscar en
Llàcer per atraure nous pú-
blics: “És un director molt
exigent i molt bo i el seu estil
connecta amb els joves”.

L’estil inclou música dels 80
molt clara, com ET o La
guerra de les galàxies:
“Coses que m’envoltaven de
petit. I molts colors, hi he
posat”, explica Llàcer.

Una petita adaptació
Ray Cooney (Londres,
1932) escrivia sempre pen-
sant en ell i en el seu amic i
tots dos interpretaven
l’obra. “Era com Molière”,
diu González. Com que cada
vegada s’han anat fent més

grans, els personatges
també ho eren. Aquí, Llàcer
ha decidit posar David Ver-
daguer en el paper de Stan-
ley, l’amic d’en John que
l’ajudarà a sortir dels embo-
lics. “Ensl’heminventatuna
mica per justificar que és
molt més jove que l’origi-
nal”,diuLlàcer.EnricBoixa-
dera interpreta el pare de
Stanley. “Cooney sempre
posa un personatge nou a la
segona part per trencar i re-
frescar l’argument. Amb

més embolics, esclar!”, pun-
tualitza González.

La resta de la presentació
va ser una mena de comèdia
en directe irrepetible prota-
gonitzada per l’august
(Pera) i el clown (Llàcer).
Primer es van desfer en llo-
ances l’un de l’altre: “És
l’únic actor capaç de repre-
sentar 5 reaccions en 3 se-
gons”, deia Llàcer d’en Pera.
I aquest responia: “És
intel·ligent, eh! Sap molt bé
el que vol i com expressar-

ho. Tenim teatre bo però
amb manca d’inspiració. Ell
ho gira tot del revés!”. Lla-
vors començaven els peròs:
“Alamatinadaensfaferuna
reunió de notes” o “No em
deixa tocar la cuixa a la Rosa
mentre estic amb la Lloll,
perquè diu que sóc en un
altrebarri.Siésallàmateix!”
Al final, però, reconeix: “Dis-
frutomésfentd’actorquede
Joan Pera”. Ens van quedar
ganes de veure’ls junts a l’es-
cenari. Queda dit. ■

Les reaccions de l’Antonella, interpretada per la Lloll, poden tenir conseqüències funestes per al seu marit, interpretat per Joan Pera ■ FRANCESC MELCION


