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A mitjan anys setanta, al
Teatre Romea, Joan Capri
i Mary Santpere van aca-
parar els personatges de
Tenorio i Doña Inés. Era
una versió irreverent, amb
toc de revista inclòs, que
divertia i enlluernava amb
un repartiment per a la
vintena de personatges
que exigeix el clàssic de Jo-
sé Zorrilla. Doncs ara,
Joan Pera i Lloll Bertran,
membres de la gran com-
panyia del Teatre Condal
s’atreveixen a presentar
aquest drama. Seran al
Teatre Condal i, tal com
diu Pera, serà “molt hones-
ta” perquè no els fa vergo-
nya revelar que entre els
dos fan tots els papers de
l’auca. La temporada ar-
renca oficialment al juny.

Fer una versió de Don
Juan Tenorio en clau de
comèdia pot resultar molt
divertit però també fer un
ridícul monumental. La
capacitat de connectar
amb el públic de Pera i la
Lloll garanteix que aquest
exercici d’institut arribi a

bon port. Pera i Lloll ja van
demostrar la seva vis cò-
mica a Òscar, una maleta,
dues maletes, tres maletes
(Condal, 2007). Ara tor-
nen a provar fortuna amb
una peça molt més poca-
solta. No es pot definir de
cap altra manera el fet de
veure Joan Pera guarnit de

galant, d’entrada, inten-
tant imposar-se sobre Luís
Mejía (una Lloll llampant
amb veu de pinxo).

La peripècia de Velasco,
que els apunta des del co-
verol és imprescindible
per poder fondre’s la sego-
na part del drama de Zorri-
lla. L’objectiu és trobar la

comicitat des de l’actitud
dels actors que han d’expe-
rimentar la peripècia de
substituir els companys de
repartiment. El vers vol
ser dit en condicions. És
clar que l’espai, d’entre
cartolina i cartó pedra té
uns límits clars.

Carles Canut, actor i di-

rector adjunt de la Funda-
ció Romea, és un gran de-
fensor de Don Juan Teno-
rio, en clau de drama. Pera
admet que Canut està
amatent a veure quin acu-
dit fan del vers de Zorrilla.
L’actor té clar que el millor
gag és el que es produeix a
escena amb la complicitat
del públic: “És com va sor-
tir el cullerot d’en Morán a
La extraña pareja.”

En anys de crisi, Focus
aposta per una comèdia
despullada, integrada per
un duet d’actors amb molt
d’ofici i que faciliti la gira
per poliesportius i teatres
de petites dimensions. Els
30.000 espectadors del Sí,
ministre és un resultat bo,
pels directius de Focus. Els
dos actors reben bona res-
posta en les gires. Lloll en-
cara triomfa a Stilton. El
que no suporta tan bé són
les programacions muni-
cipals. Jordi González, di-
rector de continguts, cal-
culava ahir que Pera té
una gira respectable, tot i
que amb els seus dos títols
al repertori acabi sumant
a la gira que feia abans
un dels seus títols. ■

‘Tenorio’de cartolina
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Els actors Joan Pera i Lloll Bertran s’atreveixen a versionar el clàssic de Zorrilla
en vers, en clau de comèdia i a només dues veus al Teatre Condal de Barcelona

Joan Pera (Tenorio) i Lloll Bertran (Doña Inés), en l’assaig de fa uns dies ■ TONI GARRIGA / EFE

La versió manté
el vers original.
Explota l’humor
per la peripècia
de repartir-se
tots els papers

El cicle Memòria Europea
del Teatre Lliure tanca
amb Fragments de con-
verses (epistolari Eduard
Toldrà i Manuel Clau-
sells). Es tracta d’una se-
lecció de la correspondèn-
cia entre el músic Eduard
Toldrà i l’impulsor cultu-
ral Manuel Clausells. La
sessió d’avui (20.30h, a
Gràcia) es repetirà també
el 3 i el 4 de juny.

Rosa Novell i Queco No-
vell són néts d’aquest acti-
vista, avui oblidat però que
Toldrà batejava com “l’ho-

me dels encerts”. La cor-
respondència abraça del
1926 al 1935. L’actriu,
dramaturga i directora re-
vela que el desconcert de
les últimes lletres avui té
molta més força perquè
ells no van percebre “que
es coïa una guerra”. Clau-
sells va morir assassinat el
1937. Toldrà va patir un
exili interior. Aquest mun-
tatge es va construir amb
motiu del 50 aniversari de
la mort de Toldrà, l’any
passat. Els néts, Rosa i
Queco, a través de les
cartes han descobert la
feina del seu avi. Avui sa-
ben que Clausells va ser un
gestor cultural, amant de
la música i impulsor d’ac-
cions que propiciarien,
per exemple, la partitura
d’El giravolt de maig. ■

Cartes retrobades de l’avi Clausells
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Rosa i Queco Novell
reciten al Lliure les
lletres entre Toldrà
i el gestor cultural

Queco Novell mira la seva germana, Rosa ■ SENÉN ESCODA

També aquest vespre, però
al Lliure de Montjuïc, hi ha
prevista una gala per cele-
brar els vint anys de l’exis-
tència de Pallassos sense
Fronteres. Des de dos
quarts de nou del vespre, cò-
mics com ara Tortell Poltro-
na, Quico Pi de la Serra i la
seva banda, El Tricicle, Pepe
Viyuela, Pep Callau i Lluís
Rodríguez dels Pepsicolen
i les companyies Gog i Ma-
gog, Més Tumàcat, Circ Los
i Mabsutim celebren una ac-
tuació en què tots els ingres-
sos serviran per finançar
projectes de l’ONG.
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Gala dels
Pallassos sense
Fronteres


