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ENTREVISTA

La veu dels millors

Entrevista al doblador Arseni Corsellas, que ha
posat veu a alguns dels millors actors de
Hollywood.

PAÏSOS
CATALANS

Amo i senyor
de Castelló

Carlos Fabra, president
de la Diputació de
Castelló, imputat en
diverses causes i
membre d’una nissaga
que ha dominat
políticament la
demarcació des de fa
més d’un segle, ha
teixit una xarxa de
clientelisme polític que
l’ajuda a perpetuar-se
en el poder.

PAÏSOS
CATALANS

Illes de pau a
l'Eixample

Les zones verdes
projectades per Cerdà
a l’interior de les illes
de cases de l’Eixample
de Barcelona s’estan
recuperant. En els
últims anys, cap a una
quarantena d’aquests
espais ja tornen a ser
per als veïns.

EUROPA-MÓN

Un català a
Corea del
Nord

Un català d’arrels
aristocràtiques és
l’únic funcionari
estranger a
l’estalinista Corea
del Nord.

AQUEST DIUMENGE AMB

SER CATALÀ
SURT CAR
Espanya es queda els nostres
diners i no ens deixa créixer

801175/917881®

El joc dels idiotes és una
versió de la pel·lícula La
doublure, un film amb
guió de Francis Veber. És
el mateix autor que va es-
trenar al teatre El sopar
dels idiotes i que, poste-
riorment, es traslladaria a
la gran pantalla. El joc dels
idiotes aprofita la tirada
comercial del títol, tot i
que l’adaptador Marc Ro-
sich aclareix que no és cap
segona part del mític títol.
De fet, l’obra narra com un
cambrer humil passa a ser
protagonista de les revistes
del cor gràcies a una argú-
cia malèvola: una revista
publica una foto en què es
veu un empresari amb una
top model sortint d’un res-
taurant i, per enganyar la
dona (Lloll Bertran), que
és multimilionària i feta a
si mateixa, li fan creure
que la parella de la model
és aquell cambrer que surt
a les fosques (Joan Pera, en
el paper de Francesc Pi-
nyó). La trama guanyarà
pes quan la noia i el cam-
brer accediran a compartir
pis, amb un altre company
del restaurant (Rafa Cruz),
per fer bona la tapadora. El
que passarà amb el pobre
Pinyó compartint llit amb

una model (Gretel Stuyck)
que s’estima l’empresari
(Pere Ventura) dóna in-
equívocament per a una
paròdia d’embolics.

Joan Pera s’empipa
quan es defineix una bona
persona com un idiota. Diu
molt de la societat compe-
titiva actual. Per això, l’ac-
tor celebra que Francis Ve-
ber (també autor de Matar
al presidente, l’últim títol,
que van compartir Pera i
Morán) sempre tregui una
bona persona, humil, que
només vol viure discreta-
ment, tot i que rarament
gaudeixi d’una felicitat en
parella. És un antiheroi
que no s’enfada. I que si li
paguen els favors els ac-
cepta per poder pagar
aquella factura impagada
del germà.

Joc per a tots
Lloll Bertran, que repeteix
en el repartiment després
que Pera hagi reprès la se-
va carrera en solitari des-
prés d’anys d’èxits amb
Paco Morán, celebra la re-
ferència al joc, «perquè en
aquesta peça tots els per-
sonatges tenen pes, tots hi
juguen un paper clau».
Tant com el de Román San

Gregory, que torna a Cata-
lunya després d’una dèca-
da instal·lat a Madrid on
s’ha especialitzat en text
clàssic, que interpreta el
paper d’assessor d’aquell
director general que, no-
més per començar, desen-
cadena tota la resta.

El joc dels idiotes, que
ja està fent les primeres
projeccions amb públic
(una labor imprescindible
perquè la comèdia estigui
musculada a l’estrena) no
té data de sortida. El direc-
tor general de Focus, Da-
niel Martínez, augura una
llarga estada: ja hi ha nou
mil entrades venudes. L’o-
bra pot ser el trampolí per a
Gretel Stuyck, que ja va
fer un paper en les repre-
sentacions de Mèxic de Ti-
rant lo Blanc i que té carre-
ra consolidada a València.

Joan Pera, el bonàs
L’actor protagonitza la comèdia
d’embolics «El joc dels idiotes»

J.B. / Barcelona

● L’actor Joan Pera es resisteix que li diguin idiota. No
només perquè no li agrada l’insult, sinó perquè el sulfura
que es prengui per un curt de gambals la persona educada,
que procura escampar felicitat. A El joc dels idiotes, que
s’estrena al Condal el 24 de novembre, es demostra, amb
paròdia inclosa, que els bons també guanyen la partida.

● Fa poc més d’un any, en la roda de premsa d’Òs-
car una maleta, dues maletes, tres maletes Joan Pe-
ra va haver d’aclarir, un cop i un altre, que són
amics amb Paco Morán i que se li faria estrany no
actuar junts, després de tantes anècdotes i milers de
funcions. Morán prepara, a partir del gener, una es-
paiada gira estatal del seu últim treball, El enfermo
imaginario. En aquella ocasió, el director Antonio
Calvo (que ara repeteix debutant amb Pera) aclaria
que treballava a favor de la dimensió teatral de Mo-
rán, tot i que la dramatúrgia atorgava major paper a
la resta del repartiment. Ahir, en la presentació,
Calvo insistia en la mateixa línia i aventurava que
aquesta obra és aquella en què veu «els personatges
més vius a escena». El mateix Pera intueix que hi
haurà molt de joc d’improvisació amb Lloll, tot i
que encara no es tingui l’obra prou dominada per
«sentir-se còmodes» per deixar-se anar. Pera té clar
que aquesta peça no és una paròdia gratuïta: «Dar-
rere la caiguda del plàtan hi ha un personatge humà
que es dol.» El riure està assegurat amb claus com
ara que Stuyck farà una model inspirant-se en Carla
Bruni i la Lloll, en Cruella de Vil.

Pera, Stuyck, Lloll, Martínez (director general de Focus), Calvo i Rosich, ahir./ QUIM PUIG

Morán, de gira

L’alacantí
Joaquim Espinós
guanya la 25a
edició del premi
d’assaig Josep
Vallverdú
● Lleida. L’escriptor
alacantí Joaquim Espi-
nós Felipe ha guanyat
la 25a edició del premi
d’assaig Josep Vallver-
dú, que atorga l’Ajunta-
ment i la Diputació de
Lleida, amb l’obra titu-
lada Història d’un en-
tusiasme, Nietzche i la
literatura catalana,
que repassa la influèn-
cia del filòsof alemany
a la literatura catalana.
El premi, dotat amb
9.000 euros, l’atorguen
l’Ajuntament i la Dipu-
tació de Lleida, que
també van concedir
ahir el premi de poesia
Màrius Torres i els pre-
mis Lleida de narrativa.
El mataroní Joan Carles
González Pujalte es va
endur el Màrius Torres,
dotat amb 6.000 euros,
amb l’obra Cruixit, una
reflexió poètica al vol-
tant d’un trencament i
com influeix en la seva
vida. El premi de narra-
tiva va ser per a dos au-
tors, que rebran 12.000
euros. Un és el lleidatà
Emili Baldellou Pàm-
pols, guardonat per
l’obra En sentit ampli:
Anyada del 85, i l’altre,
Carles Miró Jordana,
de Tremp, premiat per
La cosa més lògica, ins-
pirat per una cançó can-
tada per l’actor Robert
Mitchum. / ACN


