
Qui ho havia de dir que Joan Pera 
faria de l’avar Harpagon, l’icònic
vell ric i malalt pels diners del
clàssic de Molière? El primer que
hi va confiar va ser Josep Maria
Pou, director artístic del teatre
Goya, on es va estrenar al mes de
febrer passat; el segon, el director
del muntatge, el calafí Josep Maria
Mestres. Amb L’avar, Mestres sig-
nava el retorn als escenaris d’aquest
clàssic, vint anys després, amb un
actor més identificat amb les co-
mèdies i els vodevils que amb els
clàssics del XVII. La sorpresa en
veure Joan Pera als assajos va ser
«enorme. Era el més rigorós de la
companyia», explica Mestres. El

cap de setmana ho podran corro-
borar al Kursaal de Manresa. L’obra
enceta el Toc de Teatre i es podrà
veure en dues funcions.

Com es gesta el clàssic
Mestres va rebre una trucada de Jo-
sep Maria Pou oferint-li la direcció
de L’avar. «Jo vaig contestar im-
mediatament que sí. Diria que sí a
qualsevol peça de Molière, un au-
tor d’una vigència potentíssima».
I va demanar si es tenia clar qui se-
ria Harpagon. «Pou va contestar
que Joan Pera». El director calafí no
va amagar la seva sorpresa: «amb
el Joan ens coneixíem, però no ha-
víem treballat mai junts. I a Molière
no se li ha de tocar ni una coma!
Abans de dir que sí vaig voler par-
lar amb ell i li vaig demanar: “vols
fer el Joan Pera fent L’avar o L’avar
de Molière fet per Joan Pera?”».
L’engranatge es va posar en marxa.

El que mou el món
L’avar, explica Mestres, no deixa de
ser una obra coral amb un pal de
paller, com és el personatge d’Har-
pagon. I si bé la vigència és clarís-
sima perquè parla «del que mou el
món, els diners i, sobretot, l’afany

d’acumular sense compartir» –Mo-
lière la va escriure el 1668–, la clau
de l’obra rau en el seu subtítol, «l’es-
cola de la mentida. I és talment
això. Com si la malaltia de l’avar
s’encomanés als altres personatges,
però de manera diferent, per mit-
jà de la intolerància, la intransi-
gència, l’egoisme... Tothom està to-

cat. Molière és molt crític amb
tots els personatges i al final el ma-
teix Harpagon, que  és el més en-
tendridor. Ell és l’únic que no
menteix. Aquí el Joan hi afegeix un
plus: que el públic l’estima». Per a
Mestres, Pera és un actor per ad-
mirar: «manté intacta la capacitat
d’il·lusió, entrega i compromís». 

La comèdia perfecta 
Per al director calafí, L’avar és la
«comèdia perfecta, una peça ro-
dona en la forma i si entrem en el
contingut trobem crítica social i
comportament humà». Molière
deia, continua Mestres, «que pre-
tenia fer riure la gent honesta. I ho
feia, amb poètica i profunditat». 
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El sorprenent avar de la comèdia perfecta
«Vols fer el Joan Pera fent ‘L’avar’ o ‘L’avar’

de Molière fet per Joan Pera?» El director calafí
Josep Maria Mestres explica com es va gestar
l’obra que arriba en dues funcions a Manresa



L’OBRA

Lloc: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Solsona. Dia: dissabte, a les 21 h, diumenge,
a les 18 h Entrada: 28 euros (26 amb Carnet
Galliner i major de 65 anys; 6 euros menors de
25 anys). Venda a taqui-lles, www.kursaal.cat i
93 872 36 36. Autor: Molière. Versió:
Sergi Belbel. Direcció: Josep Maria Mestres.
Intèrprets: Joan Pera, Manu Fullola, Júlia
Barceló, Ricard Farré, Josep Minguell, Elena
Tarrats, Alba Florejachs, Manel Dueso, Òscar
Castellví i Xavi Francés

«L’avar»

Teatre
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Escenarisd’Entrada

� LLOC: Sala El Sindicat. Balsareny. �DIA: diumen-
ge, a les 18 h. �ENTRADES: 7 euros; i 5 euros per
als socis. Què passaria si al conte del famós flau-
tista d’Hamelin hi hagués una nena sorda? La Clara i
el Bruno són dos dels nens que van viure allò que va
passar a la ciutat alemanya, i un personatge estrany
els ha demanat d’explicar-ho de nou. És el planteja-
ment d’El silenci d’Hamelin, que els igualadins Farrés
Brothers presenten amb teatre, titelles i signes. És la
proposta que estrena la nova temporada de Tempo,
el cicle d’espectacles familiars de Balsareny.

BALSARENY REP ELS 
FARRÉS BROTHERS

IMATGE PROMOCIONAL

� LLOC: Teatre Municipal. Berga. �DIA: diumenge,
a les 19 h. �ENTRADES: 12 euros, anticipades; i 14
euros, a taquilla. Reserves a l’oficina de turisme:
93 821 13 84. A la venda a www.tincticket.com.
Seleccionat per mitjà de la votació popular del pro-

jecte Programa’t, iTime, espectacle de l’humorista
osonenc Peyu, es podrà veure diumenge a Berga. Di-
rigit per Joan Roura, Peyu presenta l’aplicació iTime,
el producte estrella de la companyia fictícia Time
Corporatiun, capaç de traslladar el públic del present
al futur sense moure’s de la cadira. El conegut comu-
nicador televisiu esdevé un Steve Jobs a la catalana.

PEYU FA EL SEU VIATGE
EN EL TEMPS A BERGA

SALVADOR REDÓ

L’actor Joan Pera va assistir ahir a un col·loqui obert organitzat pel Kursaal de Manresa per parlar i debatre sobre
L’avar, i va confessar que l’usurer Harpagon és un dels personatges més importants i rellevants de la seva carrera.


Joan Pera va parlar ahir a Manresa del seu paper en l’obra

IMATGE PROMOCIONAL

CONCERT
DE FIRA A SANTPEDOR

24 SETEMBRE A LES 24.00 HORES
A CAL LLOVET

ENTRADES A LA VENDA 

A SANTPEDOR, ALS PUNTS HABITUALS 
A MANRESA, AL BAR ELS TIL.LERS, PL. ANSELM CLAVÉ

Anticipades  7€    A taquilles  10€

AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

HO ORGANITZA:


