
J
oan Pera ha tornat a casa se-
va, el Teatre Condal, amb 
un homenatge al seu mes-
tre. A Joan Pera Capri recrea a 

la seva manera, amb les seves pròpi-
es pinzellades, els més recordats mo-
nòlegs d’aquell inoblidable Doctor 
Caparrós de la televisió dels 80, amb 
qui va compartir consulta. «Jo era el 
seu nebot en la ficció i molts es cre-
ien que ho era de veritat. Va ser amb 
qui més vaig aprendre, la figura més 
important de l’humor català en una 
època en què n’hi havia molt poc. 
Era un mestre del llenguatge, de les 
pauses i el ritme, i feia un humor 
molt pròxim a la gent», recorda.
 Amb Capri van riure diverses ge-
neracions de catalans, però «ell mai 
reia», sentencia Pera. Va viure sem-
pre amb la seva «tragèdia interna» a 
coll. «Era el pallasso trist. Amable o 
no, taciturn, seriós, obsessiu». Diu 
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L’artista recrea  
a la seva manera a 
‘Joan Pera Capri’ els 
monòlegs del recordat 
‘Doctor Caparrós’

que el més difícil del nou espectacle 
ha estat renunciar a la seva simpatia 
per acostar-se a l’actitud «tragicòmi-
ca, esquerpa, malhumorada», amb 
què el desaparegut còmic es va ficar 
el públic a la butxaca. «Veuran un 
Joan Pera amb una força dramàtica 
diferent, més seriós», anuncia.
 Hipocondríac i obsessiu amb els 
diners. Així era també el seu oncle. 
«A mi també m’hauria agradat exer-
cir de garrepa però no podia. Tinc sis 
fills. Ell passava cada dia pel banc 
per assegurar-se que seguia al seu 
lloc». Les anècdotes se succeïen. «Un 
dia vam anar a un restaurant que no 
li va agradar. Li va dir al propietari: 
«¡Abraça’m, abraça’m, perquè no em 
veuràs més!».
 L’11 de setembre el veurem can-
tar i ballar un tango en el musical El 
retaule del flautista que ha dirigit 
Ricard Reguant per a TV-3. Un any 
més, Joan Pera passarà l’estiu al 
peu del canó. «Jo mai faig vacances, 

me’n puc anar dos dies a Montserrat 
o a la muntanya. Però sóc feliç al te-
atre. Millor que a casa», fa broma (o 
no). Amb els temps que corren, la di-
versió amb el protagonista de Violi-
nes y trompetas està assegurada. «¡No 
em puc jubilar fins que això no s’ar-
regli!». L’indigna «el caos i la falta de 
sentit comú» que ens ha portat fins 
a l’abisme. «Jo a partir de 6.000 eu-
ros ja em perdo, deu ser difícil ma-

nejar tants diners. Sempre havia 
pensat que els que ens manaven 
eren més intel·ligents que jo. Però 
no. Ja vèiem fa deu anys que això no 
podia ser, que el tema del totxo era 
insostenible, tots 
ho vèiem menys 
ells». H

33 Joan Pera emula alguns dels gestos més característics del desaparegut Joan Capri.

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

ALBERT BERTRAN

dISTINCIÓ dE FraNÇa

Koplowitz  
rep la Legió 
d’Honor 
Esther Koplowitz (foto) va rebre di-
jous la Legió d’Honor de la Repúbli-
ca Francesa a la residència de l’am-
baixador de França a Espanya, Bru-
no Delaye. L’empresària madrilenya 
va agrair la condecoració al presi-
dent francès, François Hollande, i a 
l’ambaixador, i va expressar el  
seu reconeixement als presidents 
d’Espanya i França «pel suport que 
sempre han prestat a les empreses 
dels dos països perquè les seves ali-
ances industrials i estratègiques 
prosperin».

ESTrELLa FaNÀTICa

Shakira vibra  
a la grada amb 
Piqué i ‘la Roja’
Shakira (foto) va presenciar dijous 
des de la grada de l’estadi de Gdansk 
(Polònia) el partit que va enfrontar 
les seleccions d’Espanya i la Repú-
blica d’Irlanda. L’estrella colombia-
na, amb el seu permanent somriure 
i vestida de rigorós negre amb un 
cos de puntes semitransparent i 
una caçadora de cuir, no va dubtar 
a aixecar-se i cridar amb totes les se-
ves forces en cada un dels quatre 
gols (4-0) que els de Vicente del Bos-
que els van endossar als futbolistes 
irlandesos. 
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