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ENCARA QUE SEMBLI mentida, en Joan 
Pera i en Carles Canut només han fet dues 
obres junts. I això que van estudiar plegats a 
l’Institut del Teatre i han compartit desenes 
de fideuàs en què en Joan cuina i en Carles 
menja. Ara són William Kemp (Canut) i Robert 
Armin (Pera), dos bufons que, del Purgatori 
estant, esperen que William Shakespeare 
vingui a rescatar-los de l’oblit dels temps. En 
Pera assumeix que potser són una mica com 
Rosencrantz i Guildenstern, els amiguets de 
Hamlet, o aquells personatges pirandellians 
que busquen autor, o com els Vladímir i 
Estragon que esperen l’arribada de Godot. “El 
públic ens adorava i volem reivindicar-nos 
com a grans personatges”, afegeix en Pera.

No hi ha dubte que en William i en Robert 
de La taverna dels bufons podrien ser també 
en Carles i en Joan reals, dos còmics que ja 
granadets demanen un lloc en la constel·lació 
de grans actors catalans i que potser no tenen 
per haver-se dedicat, sobretot, a la comèdia. 
Shakespeare els garanteix prestigi. I Canut 
deixa clar que l’escriptor anglès, encara ara, 
és el “súmmum” del teatre. Ell, que ha fet una 
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dotzena d’espectacles amb Calixto Bieito, home 
no gaire ortodox, critica els directors que volen 
deixar empremta i “posar parafernàlia”, quan 
Shakespeare el que demana són, segons ell, 
actors que facin de vehicle. 

En Pera diu que no li agraden “les tragèdies 
de morts” shakespearianes i en Canut replica 
dient que són les que prefereix. El que fan al 
Romea,acompanyats de Dafnis Balduz i Els 
Berros de la Cort, però, no és un text del Bard, 
sinó una dramatúrgia de Martí Torras Mayneris 
i Denise Duncan a partir de la vida i l’obra 
de Shakespeare. Després de l’èxit de L’avar 

de Molière, en Pera té una nova 
oportunitat de demostrar que no és 
només un home que sap riure. Aquí 
també en farà...  
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DE QUÈ VA...
El dia de la mort de 
Shakespeare, dos 
còmics esperen que 
el dramaturg els 
salvi.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Canut i Pera són dos 
actors que no són 
d’eixe món.

 Teatre Romea. Del 20 

de desembre al 29 de 

gener. De 17 a 24 €.


