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Oci, temps lliure, 
vida & cultura

Les relacions entre pares i fills 
no són mai senzilles. No ho era la 
que tenien Leopold Mozart amb 
el seu fill Wolfgang Amadeus, i 
tampoc ho és la que tenen Joan 
Pera amb el seu fill Roger. Lluita 
entre generacions, el fill que busca 
la llibertat mentre que el pare vol 
controlar-ho tot, i un fill amb una 
manera diferent de veure la vida. 
Precisament aquestes diferènci-
es són les que s’intenten explicar a 
Papà Mozart, un espectacle híbrid 
entre teatre i concert que a través 
de les creacions del compositor i 
les cartes entre pare i fill mira d’ex-
plicar aquesta relació entre el pare 
mestre i el fill prodigi i els alts i bai-
xos d’aquest al llarg de la seva vida. 
Un espectacle que, a més, ajuntarà 

per primera vegada sobre un esce-
nari Roger i Joan Pera.

Tal com afirma el pare, “és sor-
prenent com el 1760 les relaci-
ons entre pares i fills eren clons 
amb les d’ara”. De fet, seria difícil 
veure una altra parella familiar fer 
aquests dos papers. Segons Joan 
Pera, la seva relació no només té si-
milituds amb la dels Mozart, sinó 
que “és totalment igual”, assegura 
que “moltes de les frases de l’obra” 
se les han dit “a la vida real”. Roger 
Pera, però, assegura que no no-
més s’hi assemblen ells, sinó que 
“molts altres també s’hi veuran re-
flectits”.

Entre els Pera hi ha una quími-
ca especial, no se sap si forjada per 
la desimboltura que gasten tant 

Roger i Joan Pera compartiran escenari de teatre per primera vegada amb l’espectacle ‘Papà Mozart’ / VICTÒRIA ROVIRA

‘Papà Mozart’ 
s’estrenarà al 
Teatre de La 
Faràndula aquest 
divendres 8 de 
març a les 20.30h 
abans d’anar dis-
sabte al Palau de 
la Música

TEATRE  Roger i Joan Pera protagonitzen ‘Papà 
Mozart’, un espectacle de l’Orquestra Simfònica 
del Vallès entre el teatre i la clàssica que repassa la 
vida dels Mozart i la relació entre pare i fill

Mozart i Pera, 
històries paral·leles
Jaume Mas Roma  •  @jmasroma #PapaMozart #OSV 

No t'ho perdis

Aquest cap de setmana la sala de teatre 
L’Alternativa presenta una programació 
doble. A banda de les últimes funcions de 

‘La última cena’, presentarà una única 
funció de ‘Chavela, un mundo raro’ un 

espectacle de Claudia Anyor. Una exhibi-
ció musical que fa un repàs a la figura de la 

cantant mexicana Chavela Vargas.

‘Chavela, un mundo raro’, 
a l’Alternativa 
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un com l’altre o per l’íntima rela-
ció que mantenen com a pare i fill. 
Segons Roger Pera, la seva rela-
ció fa que desapareguin “les lluites 
d’egos” que moltes vegades hi ha 
entre actors, i acaben “dient-se co-
ses que a altres no farien”. “Ens do-
nem consells, ens diem coses que 
no ens agraden”, assegura Pera fill. 
De fet, aquesta confiança es fa no-
tar en tot moment quan, sense ma-
nies, fan broma entre ells sense cap 
mena de por i un corregeix l’altre, i 
al revés. 

Implicats en el projecte

El projecte de Papà Mozart es va 
començar a crear fa dos anys, però 
des que es va començar a coure en 
fa més de 15. Roger Pera va inter-
pretar el famós compositor a l’es-
pectacle Amadeus durant el 2000 
i el 2005, i en aquelles dues ocasi-
ons ja va preparar el seu paper lle-
gint la correspondència familiar, 
descobrint així aquesta tèrbola 
però fascinant relació. “Seguint 
les cartes vas veient tot el procés 
del nen prodigi que triomfa de pe-
tit, que les passa magres a l’ado-
lescència quan l’expulsen de Salz-
burg... És una història molt clara i 
amb referents amb què ens veiem 
identificats” explica Joan Pera, i 
això els va fer pensar que havien 
de tirar endavant un projecte. I el 
2017 va mirar de “teatralitzar” les 
cartes, a les quals més tard Sergi 
Belbel acabaria de donar forma 
transformant-les en l’obra actual. 
Tot i això, afirmen que en aquells 
moments no s’haurien pensat “te-
nir una Simfònica al darrere”. 

La idea inicial, tal com explica 
Joan Pera, era posar-hi alguns mú-
sics que poguessin acompanyar la 
part teatralitzada amb composici-
ons de Mozart, però amb la Simfò-
nica del Vallès al darrere es va op-
tar per fer-ho amb tota l’orquestra, 
tot i que l’espectacle també comp-
tarà amb una versió de cambra, 
més modesta i amb menys instru-
ments. 

Un espectacle “matemàtic”

Per treballar amb una orquestra al 
darrere és necessari ser “més es-
tricte” i fins i tot “matemàtic”. És 
un dels punts que els Pera asse-
guren que han hagut de treballar 
sobretot en aquesta part, per tal 
d’anar quadrats amb l’orquestra”. 
Pera fill ja ha treballat en musicals 
abans i confessa que hi té més aga-
fat el traç, però Pera pare “està in-
quiet”. “Has de mirar molt bé en 
quin compàs entres, i no sabem 
què passarà divendres!”, bromeja 
Joan Pera. Tot i això, pare i fill es-
tan il·lusionats amb el projecte i els 
dos coincideixen que des del pri-
mer dia estan convençuts que es-
tan fent “una cosa molt bonica i 
d’alt nivell”.

Un dels punts clau de l’especta-
cle Papà Mozart és com es lliguen 
i cavalquen la part teatralitzada 
i els temes compostos per Mo-
zart. Una tasca que Sergi Belbel va 
fer a la dramatúrgia i que el direc-
tor de la Simfònica, Jordi Cos, va 
ajudar a donar forma amb l’elec-
ció de les cançons. Un dels rep-
tes amb què es van trobar, segons 
explica Cos, va ser amb l’elecció 
dels temes que incloïen a l’obra. 
Una de les coses a tenir en comp-
te era que els temes més coneguts 
de l’artista austríac es concentra-
ven a la part final de la relació en-
tre pare i fill, i també un cop el pare 
de Mozart ja s’havia mort. Era per 
això que havien de trobar la mane-
ra “d’encaixar els temes coneguts” 
en la història, i en aquests casos no 
es podia fer de forma cronològi-
ca. “Ens interessava incloure-hi 
un ampli ventall de peces de Mo-
zart”, assegura Jordi Cos, “i també 
ho havíem de fer encaixar tot amb 
el text” amb l’objectiu de donar-li 
una coherència al conjunt.

L’obra va passar per diverses 
mans durant el procés de creació. 
Primer en Joan Pera va drama-
titzar-ne una part a partir de les 
cartes originals d’Amadeus Mo-
zart i el seu pare Leopold, i des-
prés Sergi Belbel va acabar de re-
estructurar-ho. A partir d’aquí, 
però, es va haver de retallar i “en-
caixar-ho dins del format de 
concert”, com explica Cos. Una 
d’aquestes tasques era equilibrar 
el text amb les peces musicals, ja 

Jordi 
Cos: “Ens 
interessava 
incloure un 
ampli ventall 
de peces de 
Mozart, i no 
era fàcil”

Joan Pera: 
“Mai hauríem 
pensat tenir una 
Simfònica 
al darrere”

L’Orquestra Simfònica del Vallès, durant un assaig, una peça clau de l’espectacle / VICTÒRIA ROVIRA

MÚSICA  El dramaturg Sergi Belbel i el director de l’OSV, 
Jordi Cos, han donat forma a ‘Papà Mozart’ cavalcant 
entre el teatre i la clàssica en un format poc habitual

Acostant la clàssica a públic 
nou amb formats nous
Jaume Mas Roma  •  @jmasroma #OSV #Simfònica

‘Papà Mozart’ 
comptarà amb dos 
formats al llarg de la 
seva gira per Cata-
lunya. Un amb l’or-
questració al com-
plet, amb 40 músics, 
i l’altre de més petit 
format, amb només 
15 músics

que no poden ser “gaire llargues”. 
Amb peces musicals de més de 
cinc minuts “la gent perd el fil” i 
per això han mirat que entre text i 
text hi hagi entre 2 i 3 minuts d’or-
questració.

Però Papà Mozart no només 
es limita a separar la part de text 
de la musical, sinó que hi ha mol-
tes parts en què música i teatre es 
cavalquen, una feina no gens fàcil 
però que a la Simfònica ja hi estan 
acostumats. Tot i que aquest es-
pectacle no és un format molt ha-
bitual a l’OSV ja n’havien fet al-
guns que s’hi aproximen. “Amb 
el programa de Música de cinema 
ja hem treballat amb dobladors”, 
explica Cos i, salvant les distàn-
cies, afegeix que “segueix un for-
mat semblant” de mesclar la part 
musical amb la teatral. Tot i que 
en aquest cas el text hi té més pes, 
transformant-ho en un híbrid en-
tre música i teatre.

L’obra dels Mozart, a més, 
també té com a objectiu acostar 
nou públic a la clàssica. Com que 
es tracta d’una adaptació amb  
fragments d’obres i teatre entre-
mig, agradarà tant a fans de Mo-
zart com als amants de l’art escè-
nic. Segons Cos, la música clàssica 
està allunyada d’un cert públic i 
“massa santificada”, i és per això 
que és necessari buscar-hi nous 
formats per seguir atraient nou 
públic. A més, l’espectacle està 
molt centrat en els actors, uns ac-
tors que segons el mateix Jordi 
Cos “estan immensos”. 
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