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UNA PARELLA... MOLT DIVERTIDA El mataroní Joan Pera i la igualadina Lloll Bertran han compartit escenari nombroses vegades:
«Violines y Trompetas», «La doble vida d’en John», «El joc dels idiotes», «Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes», «No et vesteixis per
sopar»... Pera, a qui sempre s’associarà amb Paco Morán, diu que «amb la Lloll no formem una parella estranya, però sí molt divertida»
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«No sé com abans podien anar
vestits així. A més, com que sóc pe-
titet, se’m clava l’espasa; i quan vull
matar, el tret no surt...». Joan Pera
(Mataró, 1948) lamenta les difi-
cultats que troba a l’hora d’inter-
pretar un gran seductor en la ver-
sió còmica del Don Juan Tenorio
de José Zorrilla. El paper de l’ena-
morada Doña Inés és per a Lloll
Bertran (Igualada, 1957).
Amb la seva alçada,
l’hàbit de monja li
queda per sota del
genoll. Així, «ima-
gineu-vos com
ens veiem
quan cami-
nem l’un

al costat de l’altra», exposa Pera als
usuaris del l’Esplai de La Caixa de
la carretera de Cardona de Man-
resa, on va acudir per presentar les
dues funcions que oferiran avui, a
les 18 i a les 21 h, al teatre Kursaal
i per a les quals ja queden poques
entrades. El problema real arriba,
però, quan Pera ha d’agafar la
igualadina en braços: «no us ex-
plicaré el truc. Com a Don Juan i
Doña Inés, som dos personatges
que impactem».

La versió «molt Zorrilla» de Don
Juan Tenorio, que ja s’ha vist al

teatre Condal de Barcelo-
na, ha coincidit amb

l’aniversari dels
100 anys del

naixement
de Mary
Santpere, a
qui els dos

protagonistes
aprofiten per re-

cordar a l’esce-
nari. Santpere i

Joan Capri van fer
una recordada inter-

pretació del Tenorio al Tea-
tre Romea de Barcelona a
mitjan anys 70. Pera va ser
el deixeble predilecte de
Capri, i li ha dedicat un es-
pectacle (Joan Pera Ca-
pri); mentre que a Bertran
li agrada que la identifi-

quin amb la Santpere. Tot i això,
l’actor mataroní precisa que «la

gent reia molt amb el Tenorio del
Capri i la Mary, però no pas tant
com amb nosaltres».

30 personatges i dos actors
Pera i Bertran fan tots els papers de
l’auca a Don Juan Tenorio, una ver-
sió que, malgrat ser còmica, man-
té tot l’argument amb els clàssics
versos en castellà escrits per Zor-
rilla, «i que diem molt bé». A es-
cena surten més de 30 personat-
ges, però només dos actors. «Cor-
rem molt per canviar-nos de ves-
tuari. Fins i tot em poso una pei-
netamolt grossa per fer de Panto-
ja, que també surt», assenyala l’ac-
tor, que té una companya de re-
partiment que el fa cantar des de
Mi Jaca fins als Rolling Stones.

Un altre dels atractius del mun-
tatge són els decorats, que són de
paper, com antigament. També
hi ha una consueta per a l’apun-
tador i una bateria de llums que
il·luminen l’escenari.«És una fun-
ció que podríem fer tota la vida, i
i hi ha dies que dura més, i hi ha
dies que dura encara més», destaca
l’actor, que afegeix que «la gent no
havia rigut tant als meus especta-
cles des de La extraña pareja».
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«Impactem com a Don Juan i Doña Inés»
Joan Pera i la igualadina Lloll Bertran ofereixen avui dues funcions d’un Tenorio còmic Gairebé ja no hi ha entrades

Joan Pera ha pre-
sentat a Manresa
l’obra en què inter-
preta el seductor
Don Juan amb 
Lloll Bertan, que
és la bondadosa
Doña Inés

VALL DE VILARAMÓ

DON JUAN TENORIO 
Avui, a les 18 i a les 21 h.

Joan Pera i Lloll Bertran interpre-
ten el drama romàntic Don Juan
Tenorio en una versió còmica dels
mítics Don Juan i Doña Inés.



ENTRE SARSUELES 
Dimecres 19 de març, a les

18 h. La companyia +Sarsuela,
amb cinc solistes i 25 cantaires,
ofereix un recull de fragments de
sarsuela, sense escenificació.



CICLE PER A LA GENT GRAN

«La gent reia molt amb el
Tenorio del Capri i la Mary
Santpere al Romea, però no
pas tant com amb nosaltres»

Fins avui, a les 6 de la tarda, hi ha
temps per demanar entrades per
a la projecció en primícia de la mi-
nisèrie Descalç sobre la terra ver-
mella, basada en la vida del bisbe
Pere Casaldàliga, que l’Associació
Fecinema i Regió7 promouen al
Bages Centre i que es farà en dues
sales després d’exhaurir les pri-
meres 300 invitacions. La projec-
ció es farà dijous 20 de febrer a les
7 de la tarda. L’entrades a les dues
sales només serà possible amb
invitació; les localitats són limita-
des. Els lectors poden aconseguir

les invitacions, gratuïtes, retallant
la butlleta que trobaran en les pà-
gines del diari (avui a la 12) i can-
viant-la per la invitació a les ofici-
nes de Regió7 a Manresa o a Ber-
ga. Hi ha un màxim de dues invi-
tacions per persona. Els subscrip-
tors, amb el carnet del club, podran
recollir-ne fins a quatre. En la pro-
jecció també hi col·laboren TV3, la
productora Minoria Absoluta, Ci-
nes ACEC Bages Centre, Genera-
litat i ministeri de Cultura. És pre-
vista l’assistència de Francesc Es-
cribano, el productor, Oriol Ferrer,
director i l’actor Eduard Fernández. 
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Fins avui es poden demanar
entrades per a la projecció de
la minisèrie sobre Casaldàliga

El cantant dels Obrint Pas, Xavi
Sarrià, publicarà la seva primera
novel·la a principi de març, segons
va anunciar ahir  a les xarxes so-
cials. Ho farà a una nova editorial
valenciana. L’obra s’ambientarà
en la València de principi dels 90.
Sarrià va debutar en la literatura
amb el recull de relats Històries del
Paradís (Bromera, 2008). Ha par-
ticipat en el llibre col·lectiu Ara,
País Valencià (PUV) i el  2010 va
publicar el conte Quaranta-tres
al «Quadern» d’El País, inspirat en
l’accident del metro de València.

ACN | BARCELONA

El cantant d’Obrint
Pas publicarà
la seva primera
novel·la el març

Avui, a les 8 del vespre, el Museu Comarcal de Manresa acull la inauguració
de l’exposició Les meves fotografies, de Ramon Grau, un recorregut per la
seva obra amb fotografies dels anys 50 fins ara. La mostra es podrà veure fins
al 23 de març, de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h i dissabtes, de 17 a 20 h



Inauguració de la mostra fotogràfica de Ramon Grau


