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-És actor, doblador, direc-
tor... amb què es queda? 
- Clarament amb actor. Totes 
les meves feines en el món de 
l’espectacle han tingut com a 
base la feina d’actor.  

 
- Després de cinquanta anys, 
segueix treballant en el món 
de l’espectacle. És aquest el 
veritable èxit? 
- Probablement. Arribar al punt 
d’anar a un poble i que la gent 
t’esperi i gaudeixi amb tu és la 
part més maca de la meva feina. 
Potser l’èxit és això. Espero 
que així continuï i que el final 
no vingui marcat per aquests 
cinquanta anys de treball! 

 
-I s’ha plantejat deixar l’es-
pectacle? 
- No, no crec que arribi el mo-
ment de plantejar-me deixar 
aquesta feina. Cada projecte o 
obra de teatre és com un fill. 
Cada cop que actues davant 
d’un públic nou és una il·lusió 
diferent. Aniré a Salou, com 
tantes altres vegades he fet, 
amb l’esperança que serà una 
funció magnífica. Evidentment 
això acabarà quan ja no hi sigui, 
però ara no posem ‘puertas al 
campo’. Crec que el secret de la 
vida és la il·lusió. He tingut la 
sort que en el meu cas m’he po-
gut dedicar al que m’apassiona 
i he fet que cada funció sigui 
per mi una il·lusió. 

 
-Ha canviat la manera d’ento-
mar-se les crítiques? 
- Bé, sí... (riu) Les crítiques 
sempre són una mica fumudes. 

Quan et lloen, et transporten a 
un món imaginari on et creus 
molt i quan et critiquen –que 
sempre hi ha raó– fa molta rà-
bia. Les meves actuacions han 
estat sempre molt sinceres. Ai-
xò és el que dono. 

 
-Quins diria que són els tò-
pics que es compleixen entre 
els actors? 
- El món actoral i artístic té tò-
pics. Una realitat és que cada 
actuació és una lliçó que 
aprens. Una altra és que l’actor 
fa el personatge i que cada cop 
la línia entre un i altre es va fu-
sionant. També es veritat que 
malgrat haver tingut èxit du-
rant tota una carrera, un fracàs 
et pot arraconar a les cordes. 

-La comèdia és el gènere al 
qual l’espectador l’ubica per 
defecte... 
- Cert, però tots els papers que 
he interpretat al llarg de la me-
va carrera tenen una base en el 
drama. En el meu cas, he pogut 
treure-li la punta en el drama i 
acabar portant-lo al terreny de 

la comèdia. En els drames és on 
més es pot fer comèdia. 

 
-És més fàcil fer riure quan el 
context social és tens o bé 
quan és distès? 
- Fer riure és molt difícil, sigui 
quin sigui el context. No cal ser 
divertit o polític per fer riure. 
Simplement és complicat. Però 
en el teatre, existeix una màgia 
especial; l’actor pacta amb el 
públic i viceversa la creació 
d’una bombolla on s’acorda fer 
humor. El riure, en definitiva, 
és un esclat, una emoció. És un 
accident físic. La gent té la ne-
cessitat d’aquest esclat.  

 
-Molta gent relaciona la seva 
veu amb la de Woody Allen. 

Com va néixer el doblatge 
d’aquesta veu? 
- D’una manera molt casual. 
Després de la mort del gran do-
blador i amic meu Miguel Ángel 
Valdivieso, buscaven una veu 
per doblar Woody Allen. Lla-
vors, el director i jo vam con-
nectar gràcies a la nostra acti-
tud respecte de la vida. Ens en-
tenem bé. 

 
-La televisió també ha tingut 
un paper clau en la seva car-
rera. Li agradaria tornar? 
- Sí, i tant! Però ara mateix ho 
veig molt complicat. M’agrada-
ria tornar a TV3, però ara ma-
teix busquen un perfil diferent 
per connectar amb el públic 
més jove.

JOAN PERA ■ A C T O R

‘Riure és un accident físic’

❞
El drama és el gènere 

on es pot fer més 

comèdia, encara que 

soni contradictori

Joan Pera (Mataró, 
1948) és un actor ca-
talà de cinema i tea-
tre. Conegut per ser 
la veu de personat-
ges com Woody 
Allen o Rowan Atkin-
son (Mr. Bean), Pe-
ra ha treballat tota la 
seva vida per a l’es-
pectacle. El teatre, el 
cinema i la televi-
sió l’han acollit des 
de jove. Aquest di-
vendres estrena la 
temporada del TAS 
de Salou amb el 
monòleg ‘Fer riure 
és un art’ (22 h).
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L’actor Joan Pera estrenarà aquest divendres la nova temporada del Teatre Auditori de Salou. FOTO: DAVID RUANO
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Un informe del Merrill Lynch señala que los robots hacen 
ya el diez por ciento del trabajo y en veinte años pueden lle-
gar a desempeñar el 45 en sectores como el transporte.  

No son solo los drones, sino también los coches sin con-
ductor. Ford y Nissan están probando los que aparcan so-
los, y Google se ha puesto al frente de los que circularán sin 
nadie al volante, eso sí, con cinco radares, cuatro láser y 
doce cámaras que recogen curvas, obstáculos y señales de 
tráfico y las obedecen ciegamente. Tanto, que los prime-
ros accidentes en ciudades se producen porque el vehícu-
lo de Google se detiene ante un semáforo cambiante que 
todos nos saltaríamos y les choca un conductor humano 
por detrás. 

Bueno, no quiero seguir hablando de coches sin conduc-
tor, no crea alguien que estoy pensando en la Generalitat. 
Tampoco de parkings inteligentes. Tras la experiencia de 
Tarragona, cuanto más tontos, mejor.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Sin conductor
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