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Actor, actor de doblatge, director i
qui sap quantes coses més, Joan
Pera va ser a Girona per presentar
el curs «Tècniques teatrals per
millorar la comunicació» que
impartirà –amb l’ajut del seu fill
Roger– a la Fundació de la UdG

Quan s’ha adonat  que no es poden
demanar peres a l’om?

(Riallada) Sempre n’hi demanava
l’Albert Om, alguns cops que sortíem.
Però penso que a tots ens estan de-
manant peres, s’estan passant. I no
haurien d’oblidar que som com som.

Com ha de millorar el Govern els
anuncis de noves retallades?

Realment tenen un problema de co-
municació. Ens haurien d’explicar  tot

el que ara es pensen que no es pot ex-
plicar. I fer-ho clar i català. La resta és
marejar la perdiu.

Vostè ha demostrat que catalans i
andalusos es poden avenir?

És cert, crec que tants anys amb en
Paco [Morán] van ser un gran servei al
país. Ell era el paradigma de l’andalús
i jo del català, i vam demostrar que tot
i ser diferents es poden establir uns lli-
gams i ens podem entendre.

I  tanmateix, senyor Pera: partiran
peres Catalunya i Espanya?

Ens hi estan abocant. I de manera
desaforada, perquè no ens entenen.
Estan obligant la gent a fer-se inde-
pendentista, no li queda altre remei.

El seu admirat Capri avui tindria te-
mes de sobres, no?
P

R

P

R

P

R

P

R

P

«Com a home no valc
un duro, però com a
dona es veu que tinc
les cames maques»

Joan Pera
Homeeee. Ell treia l’humor so-

bretot del carrer, i avui anant pel car-
rer podria estirar d’on volgués. El tea-
tre és el signe dels temps, i ha de ser
popular i democràtic.

Va doblar l’Escurçó Negre. S’i-
magina un Escurçó a l’espanyola?

No, perquè a Espanya no agrada
la critica social i irònica de la reali-
tat. Sap que aquella fantàstica sèrie
només es va emetre a Catalunya?
Enlloc més d’Espanya va interessar.

Sovint fa paper de dona. Això
marca?

Fins i tot quan vaig vestit de dona
faig de Joan Pera. [entona efemina-
dament]: Però com que quedo tan
bé, de dona (riu). Com a home no
valc un duro, però com a dona es
veu que tinc les cames maques.

Li agraden les senyores amb
forma de pera?

(Riallada) Com deia Capri, millor
que tinguin l’esquena grossa, per si
ens hi hem de recolzar.

Doncs miri, he llegit que els di-
putats catalans són més grassos
que la mitjana dels catalans.

Ai, que això ho farà servir Tele-
madrid! Però és lògic, a Catalunya te-
nim els millors restaurants del món,
i només poden anar-hi ells. Jo, amb
sis fills i la dona, quan sortim a  so-
par hem d’acabar al McDonalds.
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«Estan obligant
la gent a fer-se
independentista,
no els queda
altre remei»

Joan Pera veu
lògic que hi hagi
més sobrepès
entre els diputats,
ja que són els únics
que poden anar als
grans restaurants
de Catalunya
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ha convertit en un fet ha-
bitual atribuir a una afec-
ció vírica qualsevol simp-
tomatologia que provoca

malestar sense una causa diagnosti-
cada o coneguda. Ara que ja havíem
convertit els virus en un fet assumit i
pròxim ens alerten de l’aparició d’u-
na nova amenaça en forma de coro-
navirus. L’Organització Mundial de
la Salut, l’OMS, adverteix d’un brot
d’origen desconegut però amb afec-
tació tant a l’Aràbia Saudita com a
França i Anglaterra. De moment es
parla de divuit persones mortes per
l’expansió d’un coronavirus que es
podria trasmetre per contacte. Men-
tre que les autoritats sanitàries miren
de calmar la població afirmant que
cal un contacte prolongat, alguns ex-
perts afirmen que n’hi ha prou que
sigui lleu. Tot i que es tracta d’un co-
ronavirus nou ens diuen que és de la
mateixa família del que ara fa deu
anys va provocar el brot de la síndro-
me respiratòria aguda severa, la
SARS, una pneumònia atípica que va
començar a la Xina i que va provocar
800 morts. En una situació com
aquesta és inevitable recordar també
l’alerta generada més recentment
per l’epidèmia de la grip A. L’OMS va
rebre moltes crítiques per la seva
gestió d’aquesta crisi, de la qual es va
transmetre la sensació que era una
situació d’alt risc per a la població
d’arreu del món. A això s’hi van afegir
els dubtes generats per la campanya
de vacunacions, que mentre van sig-
nificar un important negoci per a al-
guns laboratoris, van ser qüestiona-
des per la majoria de metges. Només
a Espanya es van haver de destruir 6
milions de dosis, valorades en 42 mi-
lions d’euros, que no es van arribar a
fer servir. El que ens hauria d’alertar
és que quan més necessitem institu-
cions creïbles més les trobem a faltar.
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