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Tres paraules sobre 
Alfredo Landa

E
l destí es diverteix,  ens por·
ta amunt i avall, ens mare·
ja amb dejà vu i estranyes 
premonicions. Dimecres 

llegia la dada que l’emigració espa·
nyola a Alemanya arribava als ni·
vells dels anys 70: al llarg del 2012 
gairebé 30.000 espanyols havien 
emprès el mateix camí que pares i 
avis en temps que donàvem per pas·
sats. I, lògicament, com molts altres 
(algun diari la va utilitzar, fins i tot, 
per encapçalar el seu editorial) em 
va venir al cap aquella frase, «¡Vente 
a Alemania, Pepe!», títol d’una pel·
lícula que és més que una pel·lícula 
perquè és acta notarial d’un temps i 
d’un país. I arran de la frase se’m va 
aparèixer, lògic, la cara d’Alfredo 
Landa, notari d’aquestes i altres ac·
tes similars (semblaven pel·lícules, 

però eren actes aixecades a cop de ri·
allada). 
 De seguida vaig pensar «¿Com 
deu estar l’Alfredo? No en sé res d’ell 
des de fa temps. Segur que està avan·
çant en la seva recuperació. Trucaré 
a Marcos (Marcos Ordóñez, autor 

d’Alfredo el Grande, vida de un cómico», 
un llibre genial, que recull mesos 
i mesos de converses amb l’actor), 
perquè m’ho expliqui». No hi vaig 
ser a temps. Quaranta·vuit hores 
més tard Alfredo Landa moria calla·
dament, pudorosament, silenciosa·
ment. Una casualitat, per descomp·
tat. Però no em diguin que no n’hi 
ha per pensar que algú o alguna co·
sa va voler portar·lo al primer pla, 
encara que pel camí indirecte, per·
què la notícia de dos dies després no 
ens agafés tan desprevinguts. 
 No sé què dir d’Alfredo. Que era 
un actor. Un actor gran. De l’esco·
la dels grans. Dels més grans. Un su·
perdotat capaç de fer creïble el que 
era increïble. Admirable. Sense cap 
altre mètode que el de «Surt i fes·ho, 
posant·hi la vida». Em quedo amb 
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Amb José Bódalo i 
Antonio Ferrándiz 
forma la meva particular 
Santíssima Trinitat

tot el que va fer, però especialment 
amb el treballador de banca d’Atraco 
a las tres, l’immigrant de Ninette y un 
señor de Murcia, i el pobre pària (¡que 
gran, que alt el seu «Paco, el bajo») 
de Los santos inocentes. Tres éssers pe·
tits que ell va fer grans. Amb José 
Bódalo i Antonio Ferrándiz, amb qui 
va començar en el teatre, conforma 
la meva particular Santíssima Trini·
tat d’actors de raça. Va guanyar tres 
goyas. I es va quedar amb la il·lusió 
d’arribar a fer El crack tres. 
 ¿Se n’han adonat, oi? El número 
3 com a constant. Lògic en algú que 
es va permetre la xuleria de néixer 
un dia 3, del mes 3, de l’any 33, a les 
3de la tarda. Una altra vegada el des·
tí jugant i jugant. I encara em que·
da lloc per a 3 paraules: ¡gran, Alfre-
do, gran! H

puntsa

HUMOR I VERS CONVIUEN EN UNA NOVA VERSIÓ AL TEATRE CONDAL

Don Juan Tenorio és el drama més pa·
rodiat del teatre espanyol. Així, es 
representava coincidint amb el dia 
de Tots Sants i s’emetia a TVE, quan 
a Espanya la tele era en blanc i ne·
gre i només hi havia dos canals. En 
el passat, l’obra va a arribar a ser 
tan popular que en una vorera del 
Paral·lel es podia veure la versió se·
riosa i en l’altra, la humorística.
Part d’aquesta tradició pretén re·
cuperar·se al Condal amb l’estrena 
d’una versió gamberra protagonit·
zada per Joan Pera i Lloll Bertran, a 
partir del pròxim dimarts.
 Aquests dos còmics amb tant de 
recorregut en tenen prou per inter·
pretar els principals personatges 
d’aquesta obra en vers amb 22 rols. 
Pera n’encarna cinc i Lloll, vuit. La 

dramatúrgia s’ha reduït a la prime·
ra part i es concentra en les escenes 
amb més acció.
 «La nostra és una versió entre Pe-
ra i Zorilla», explica el veterà actor al 
pròleg de la funció, un monòleg di·
vertit en què explica com la situació 
actual ha repercutit en el muntatge. 
El text ha hagut de ser reduït un 21% 
per les retallades del Govern, expli·
ca, i el repartiment actoral s’ha vist 
afectat per un ERO a la companyia i 
per motius tan dispars com l’inde·
pendentisme, els escraches...
 El vestuari busca accentuar el ri·
dícul. Als seus 64 anys, Pera reco·
neix que té poc del llibertí i seduc·
tor Don Juan, i menys encara enfun·
dat en unes calces de vellut. En el 
número del divan amb Doña Inés, 
amb Bertran vestint hàbits de monja 
i talons per augmentar la diferència 
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33 L’estranya parella 8Lloll Bertran i Joan Pera, Doña Inés i Don Juan, en el cèlebre número del divan.
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d’altura entre tots dos, queden com 
l’estranya parella. 
 «Aquesta és una obra per pas-
sar-s’ho bé. El muntatge dura una 
hora i mitja però canviarà a mesura 
que el representem. Segons quins 
gags agradin més s’allargarà més o 
menys», destaca Pera. «És un humor 
molt nostre. Aquesta comèdia ne-
cessita la interacció amb el públic», 

afegeix Bertran.
 La parodia de Don Juan Tenorio  
rendeix homenatge a Mary Sant·
pere, en el centenari del seu naixe·
ment, i a Joan Capri, que als anys 
70 van triomfar amb una versió cò·
mica del drama de Zorrilla que van 
representar al Romea. Ells compta·
ven amb un repartiment més am·
pli. Eren uns altres temps. H 

«És un humor molt 
nostre. Necessita 
la interacció amb 
el públic», diu  
la intèrpret

Un ‘tenorio’ 
de riallada
Joan Pera i Lloll Bertran assumeixen els rols 
principals en la paròdia del clàssic de Zorrilla


