
europeu de Deinotherium, proa-
vum és la més gran de totes. Fins 
avui, la resta més antiga d’aques-
ta espècie s’havia localitzat a Tur-
quia, segons destaquen els inves-
tigadors. 

Els dinoteris es van originar a 
l’Àfrica i posteriorment es van 
distribuir per tot Europa fa uns 
17 milions d’anys, poc després 
de l’arribada d’altres probosci-
dis més estretament relacionats 
amb els elefants, com els gomfo-
teris. A l’Àfrica, l’espècie Deinot-
herium bozasi va sobreviure fins fa 
un milió d’anys, arribant a coexis-
tir amb els primers membres del 
gènere Homo. A Europa, durant 
el miocè hi havia cinc espècies de 
dinoteri pertanyents a dos gène-
res diferents: Prodeinotherium i 
Deinotherium. En diversos jaci-
ments de la conca del Vallès-Pe-
nedès s’han recuperat nombro-
sos fòssils diferents d’espècies de 
Deinotherium, amb alguns esque-
lets parcials.

Les dents dels dinoteris són 
força diferents de les dels ele-
fants. Les molars tenen dues o 
tres crestes transversals, sem-
blants a les dels tapirs. De fet, 
aquesta semblança va fer que Ge-
orges Cuvier, naturalista francès 
considerat com el pare de la pale-
ontologia, s’imaginés que perta-
nyien a una mena de tapir gegan-
tí. De fet, Deinotherium significa 
“bèstia terrible”. 

La Ronda Oest, punt d’interès

Casanovas destaca que els ter-
renys de la Ronda Oest “són molt 
rics en fòssils del miocè” i quan es 
van fer les obres de construcció 
d’aquesta carretera en van sortir 
diversos, com restes de rosega-
dors, hienes o mastodonts. S’hi 
van trobar diferents tipus de res-
tes, algunes de les quals encara 
estan pendents de restaurar.

Encara que la troballa de les 
dents fos fa una dècada, el pale-
ontòleg explica que no se n’han 
conegut els resultats fins ara per-
què quan es fa una troballa així no 
s’estudia immediatament, sinó 
que “s’ha de preparar, consoli-
dar-lo perquè no es faci mai mal-
bé, si té alguna part trencada, a 
vegades es fa alguna restitució i 
tot això vol temps”.

L’ICP conservarà les dents en 
les condicions adequades en el 
seu magatzem i no es preveu que 
s’exposin de cara al públic.

Per ser humorista cal ser ob-
ser vador. I Joa n Pera n’és u n 
d’a g ut , que aplica la matei x a 
capacitat metòdica i escrutadora 
a la planificació de les seves actu-
acions i al ventall de recursos tea-
trals. Ho va corroborar en el mo-
nòleg d’una hora de durada, ofert 
dins el cicle d’actuacions i con-
certs organitzats per UiU Pro-
motors als Jardinets de la Fun-
dació Antiga Caixa Sabadell. Un 
espectacle, recordem-ho, pos-
posat des del maig, desenvolu-
pat amb les per tinents mesu-
res de seguretat sanitària i amb 
el qual l’empresa també celebra-
va el desè aniversari d’impuls i di-
versificació aportats a la cartelle-
ra sabadellenca.

Batejat Una tarda amb Joan 
Pera, l’actor i director teatral 
s’encarna a ell mateix adreçant-se 
a un públic que n’espera la seva 
idiosincràtica personalitat. El 
seu és un humor que té el punt 
murri d’una altra època; a vega-
des, una blancor velada: sempre 
elegant, educat, amb una sorna 
que no perd les bones maneres ni 
quan es permet alguna grolleria. 
Des de l’inici trenca la quarta pa-
ret escènica i connecta amb un 
públic d’un perf il generacional 
força concret, del qual n’esde-
vé mirall social com pertoca en 
tot còmic. Es fa estimar presen-
tant-se amb tendresa, amb un to 
col·loquial i proper, tan espon-
tani com el de qualsevol espec-
tador. 

Caracteritzat per la cantare-
lla del seu parlar de ritme hetero-
geni i lleument entretallat, Pera 
avantposa l’actor a un guió –ben 
filat– i uns acudits de repertori, la 
majoria sobradament coneguts, 
però que serveix amb naturalitat 
dins el clàssic fil argumental au-
tobiogràfic. Des de la hipèrbole 
indispensable i els jocs de parau-
les amb dobles sentits, hi abor-
da els temes tòpics sense caure 
en l’avorriment o perdre intensi-
tat: el sexe, el matrimoni, la famí-
lia, el retrat de conductes i la quo-
tidianitat. Amb Pera es riu. Fins i 
tot quan saps on anirà a parar, et 
treu un somriure, encara que no 
encaixis en el seu perfil de públic 
predominant: aquell que en argot 
col·loquial en diuen per a tietes. 

Sap qua n la reiteració d’u n 
gag tindrà efecte –les entrades 
a escena– i dosif ica les imitaci-
ons sense arriscar en aquest re-
curs tan de moda. Té ganxo, ho-
menatja mestres i amics –Capri, 
Mari Santpere i Pacó Morán– i 
ofereix el que se n’espera com a 
icona de l’escena teatral i televi-
siva: entreté i agrada. Pel cas, sold 
out. Tot, emmarcat per l’habitu-
al austeritat escènica dels monò-
legs que ajuda a centrar-nos en 
l’essencial: ell.

Joan Pera, durant la seva actuació / VICTÒRIA ROVIRA

TEATRE  L’actor i director teatral s’encarna a ell mateix 
en el cicle ‘Hi Som per Festa Major’ als Jardinets. 
Interpreta un monòleg ple de sentit de l’humor amb 
dobles sentits, jocs de paraules i hipèrboles

Joan Pera fent 
de Joan Pera
Albert Ferrer Flamarich  •  @AlbertFFlamari1  #monòlegs
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Cartellera

Eix Macià 
Multicinemes

9 SALES / Venda d’entrades
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats als 
cinemes / Telèfon informació 24 
hores: 937 239 800

Tenet 
(12 a) 16.00, 17.00, 19.00, 20.00

Los nuevos mutantes 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30

After. En mil pedazos 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30

Antebellum* 
(16 a) 16.00, 18.15, 20.30

100% Wolf: pequeño lobo 
(Apta) 16.00, 18.00

Un amigo extraordinario 
(7 a) 20.15

Trasto. De la mansión a la calle 
(Apta) 16.00

La boda de Rosa 
(Apta) 18.00, 20.15

Padre no hay más que uno 2 
(Apta) 16.00, 18.15, 20.30

 
*Dijous 10, Antebellum es projecta 
en VOSE 
 

Cines Imperial

11 SALES / Venda d’entrades 
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats als 
cinemes / Telèfon informació 24 
hores: 937 263 131

Tenet 
(12 a) 16.00, 17.00, 19.00, 20.00

¡Va por nosotras! 
(7 a) 16.00

Un amigo extraordinario 
(7 a) 18.10, 20.20

Los nuevos mutantes 
(12 a) 16.00, 18.10, 20.20

Antebellum 
(16 a) 16.00, 18.10, 20.20

Padre no hay más que uno 2 
(Apta) 16.00, 18.10, 20.20

After. En mil pedazos 
(12 a) 16.00, 18.10, 20.20

Las niñas 
(7 a) 16.00, 18.10, 20.20

Trasto. De la mansió al carrer cata-
là (Apta) 16.00

El jardín secreto 
(Apta) 18.10, 20.20

Un acuerdo original 
(7 a) 164.00, 18.10, 20.20 
 

Un altre lloc on s’han 
trobat espècies 
similars a Sabadell 
és a Can Roqueta, on 
es va localitzar l’es-
quelet parcial d’un 
‘Deinotherium gigan-
teum’. Es conserva a 
la col·lecció de l’ICP 
Miquel Crusafont

Amb Pera es 
riu. Fins i tot 
quan saps on 
anirà a parar, 
et treu un 
somriure
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