
57el PeriódicoDIVENDRES 
8 DE MARÇ DEL 2019espectacles

ESTRENA A SABADELL

Joan i Roger Pera ‘reviuen’ 
els Mozart, pare i fill
3 Protagonitzen una curiosa simfonia teatral amb la Simfònica del Vallès

MARTA CERVERA 

BARCELONA

L
a peculiar relació entre Leo-
pold Mozart i el seu genial 
fill, que va immortalitzar el 
cognom familiar, inspiren 

Papà Mozart, un suggeridor espectacle 
musicoteatral interpretat per Joan i 
Roger Pera –també pare i fill– junta-
men amb la Simfònica del Vallès, diri-
gida per Rubén Gimeno, extitular de 
la formació, i amb destacats solistes: 
Júlia Farrés-Llongueras (soprano), 
Carles Pachón (baríton) i Carles Mari-
gó (piano). Les cartes entre el pare i 
exigent mestre amb el seu deixeble, el 
compositor i pianista Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791), són la base 
de la dramatúrgia creada per Sergi 
Belbel per a aquesta proposta dirigida 
per Miquel Górriz, que avui s’estrena 
a La Faràndula de Sabadell i demà ho 
farà al Palau de la Música. 

Fragments de diverses peces mu-
sicals s’integren en la proposta, un 

viatge al passat que juga amb la rela-
ció entre un pare i un fill units per 
una altra passió, el teatre. «És una 
simfonia d’emocions a partir de la vi-
da i l’obra dels Mozart», afirma el di-
rector escènic, que també ha creat 
una versió de cambra de l’espectacle. 
La part musical inclou quatre àries, 
un duo operístic i extractes de sona-
tes i simfonies. 

 
DOS TALENTS / Belbel ha intentat tras-
lladar a escena la complexa figura de 
l’autor de La flauta màgica o Rèquiem i 
plasmar l’evolució de la relació pare-
fill. És una història de talent, però no 
només el del fill, sinó també el del pa-
re, que va saber canalitzar les apti-
tuds del geni i perfeccionar la seva 
habilitat. Sense ell, Mozart potser no 
hauria sigut el que coneixem. «Ama-
deus era una persona d’extrems. El 
seu pare va saber dirigir la  rauxa del 
fill cap a la música a base de rigor, 
disciplina i severitat». 

En les seves cartes, Mozart fill ge-
nera simpatia i rebuig per igual. 
«D’una banda, és un home que vol 
disfrutar dels plaers de la vida: el se-
xe, el menjar i la beguda. Vol diver-
tir-se. De l’altra, és capaç d’assolir la 
cota més alta d’espiritualitat». Tant 
ell com el seu pare desprenen molt 
misteri: «Em pregunto si Amadeus 
no patia alguna patologia, perquè 
aquella conjunció del més sublim i 
el més groller és impressionant –as-
senyala Belbel–. Les seves cartes per-
meten descobrir-li com era: compul-
siu, amant de dir paraulotes, de l’es-
catologia, de la sexualitat més primi-
tiva, del joc. Era hedonista». 

Tot i que Joan Pera és un dels 
grans còmics catalans, aquest mun-
tatge no persegueix el riure del pú-
blic, tot i que hi hagi situacions di-
vertides. Belbel no abusa dels gags. 
«L’humor va unit a la història», apun-
ta. Sorgeix, per exemple, d’aquella 
convicció que Leopold tenia sobre la 
genialitat del seu fill que era motiu 
de burla en aquella època». 

Roger i Joan Pera també han tin-
gut de vegades una relació complica-
da. Roger Pera, que ja va interpretar 
Mozart a Amadeus, va aprendre del 
seu pare l’ofici d’actor. El pare de Mo-
zart va exhibir Amadeus com un nen 
prodigi en les corts d’Europa. En can-
vi, va ser Roger qui de nen seguia el 
seu pare quan anava de bolos. «Inter-
pretar el millor músic de tots els 
temps és un regal. A més, fins i tot po-
dré dirigir la Serenata nocturna i diri-
gir per primera vegada una orques-
tra simfònica». Ja falta poc perquè 
compleixi aquest somni. H33 Joan i Roger Pera, en un assaig de l’obra, a Sabadell.

ANNA MAS
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