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CULTURES 

Joan Pera es «transvestirà» al
Teatre Goya en L’avar, de Molière,
fent «un triple salt mortal» en la
seva carrera com a actor. Amb
aquestes paraules introduïa ahir
Josep Maria Pou, director artístic
del Goya, el retorn d’aquest clàssic
del teatre universal a Barcelona 20
anys després. I amb la particularitat
de fer-ho amb el còmic Joan Pera
en el paper d’Harapagon, l’icònic
vell ric i malalt pels diners, en un
autèntic canvi de registre.

Amb la direcció del calafí Josep
Maria Mestres i l’acompanyament
de Manuel Dueso, Alba Flore-
jachs, Josep Minguell o Júlia Bar-
celó, entre d’altres, Joan Pera ad-
metia la «temença» que li provo-
cava aquest repte professional
(després de 20 anys «fent teatre de
bulevard»), i explicava que la seva

obsessió ha estat aconseguir adap-
tar el seu caràcter «juganer a la ca-
tegoria d’art» que conté el text de
Molière, reflectint la humanitat i la
complexitat del personatge.

L’avar torna a Barcelona (del 9
de febrer al 31 de maig) dues dè-
cades després de la seva darrera re-
presentació, amb la recordada in-
terpretació de Lluís Soler, en l’a-
daptació de Sergi Belbel, que re-
cupera ara el Teatre Goya. L’equi-
pament, a més, s’estrena en la re-
presentació d’un clàssic teatral
no contemporani. Per a Pou, no
calen gaires «raons» per fer clàssics
com L’avar. I, de fet, l’únic indis-
pensable, assegurava el director, és
tenir «l’actor ideal». Per a Pou,
Joan Pera compleix amb aquesta
condició: «és un un magnífic actor,
capaç de fer qualsevol paper que
se li posi per davant».  I Mestres en-

viava un missatge als escèptics: «jo
sabia que en Joan faria un avar
perfecte, i és per això que la fem,
perquè aquesta obra necessita un
actor d’una edat i un bagatge com
el seu».

El director calafí aprofitava la
presentació de l’obra per remarcar-
ne –i reivindicar- el seu subtítol poc
conegut, «L’escola de la menti-
da». Aquesta és la clau de l’obra,
subratllava Mestres, i la premissa
que mostra «les intencions de Mo-
lière»: una obra coral que va més
enllà de l’avar, que parla de la fa-
mília i de l’amor. Tot un entorn que
es contamina de l’avarícia del per-
sonatge fins a convertir-se en és-
sers «egoistes, intransigents, inso-
lidaris i conscients del valor i el po-
der que es pot exercir a través del
diner, una reflexió que avui dia està
molt bé fer-la dalt d’un escenari».
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Josep Maria Mestres: «‘L’avar’
necessita un actor de l’edat i
del bagatge de Joan Pera»
El director calafí signa el retorn als escenaris del clàssic de Molière,

vint anys després, amb un actor que canvia completament de registre


L’elenc d’actors de «L’avar», amb Joan Pera al costat de Josep Maria Mestres (a la seva esquerra)
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L’Ajuntament de Solsona fa anys
que col·labora econòmicament i
en infraestructures amb l’Acadè-
mia Internacional de Música de
Solsona (AIMS) i el seu festival.
Amb tot, per primera vegada s’han
formalitzat els acords mitjançant
un conveni escrit, que es va apro-
var per unanimitat en el darrer Ple,
i que garanteix la continuïtat a la
ciutat, almenys durant sis anys
més, d’aquest projecte artístic i
pedagògic nascut el 2002. 

Tal com va apuntar l’alcalde,
David Rodríguez, aquest pas res-
pon al canvi de personalitat jurí-
dica de l’AIMS, que s’ha convertit
en una fundació, un salt que li per-
metrà «projectar-se encara més i
aconseguir més recursos». Amb el
conveni escrit es «garanteix l’esta-
bilitat que la iniciativa necessi-
ta», afegeix.  

Així, s’estableix que l’Ajunta-
ment cedeix a l’Acadèmia les ins-
tal·lacions necessàries per desen-
volupar el projecte, hi col·labora a

través de la brigada municipal i li
posa a disposició el servei de Co-
municació, a més d’assumir una
despesa de fins a un màxim de
28.000 euros –per fer-hi front, el
consistori sol·licitarà una subven-
ció a la Diputació de Lleida. 

Com a contrapartida, l’AIMS es
compromet a continuar les ini-
ciatives AIMS al Carrer i AIMS
Social per popularitzar la música
de forma gratuïta, a banda de fer
un bon ús de les instal·lacions i els
materials cedits. 
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Solsona formalitza la col·laboració amb
l’Acadèmia Internacional de Música

Una actuació de l’AIMS al carrer, en la darrera edició
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IMATGE PROMOCIONAL

La Sala Gran del Kursaal acollirà avui (18 h) el primer espectacle del cicle
dedicat a la gent gran, Ticket, el primer muntatge propi de la companyia
Clownic, catorze anys després d’estar representant els espectacles del
Tricicle per tot el món. L’obra, de teatre gestual, té com a fil conductor el món
del cinema i ha estat creada col·lectivament per Eduard Méndez, Xevi Casals,
Gerard Domènech i Marc Montserrat, amb el suport del Tricicle. El preu per als
majors de 65 anys és de 6 euros i el cicle té la col·laboració de l'Obra Social La
Caixa. La resta d’entrades costen 15 euros (12 amb el carnet del Galliner) i es
poden comprar a taquilles, per telèfon, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat



«Ticket» obre el cicle de gent gran al Kursaal

Breus

La BCNegra ret homenatge al pe-
riodisme d’investigació –en temps
de «periodisme d’imaginació– i a
la figura, sovint oblidada, dels fo-
toperiodistes. Per això, ahir, el cer-
tamen homenatjava al periodista
«total» Xavier Vinader a la Facultat
de Comunicació Blanquerna. Se-
gons el periodista Jordi Bordas, la
reivindicació del periodisme d'in-
vestigació –un «ofici perdut»– bus-
ca fer arribar a la gent allò que el
poder intenta amagar, una cir-
cumstància que «ja lliga» amb la
BCNegra. Bordas moderava una
taula rodona amb Bru Rovira, José
Martí Gómez, Eduardo Martín de
Pozuelo i Xavier Montanyà. 
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La BCNegra recorda
el periodista «total»
Xavier Vinader

HOMENATGE

El pintor anoienc Francesc Aloy
Carné (Capellades, 1961) inaugu-
ra avui (19.30 h) a La Sala d’Igua-
lada –Sala Municipal d’Exposi-
cions (c/ Garcia Fossas, 2, a la
plaça de la Creu)– la mostra En-
torns subtils, que es podrà visitar
fins al 15 de febrer i que dóna
protagonisme a la llum mediter-
rània i als seus paisatges. L’expo-
sició es podrà visitar de dimarts a
divendres de 19 a 21 hores, i dis-
sabtes i diumenges, d’11 a 14 h i de
18 a 21 h. 
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La Sala d’Igualada
inaugura una mostra
de Francesc Aloy
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