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Joan Pera es fusiona amb Joan Capri al Centre Cultural de 

El nou xou de l’actor català, Joan Pe

r de la 

oan Pera, Capri. L’espectacle. 

 Joan Capri  el va convertir en una caricatura 

 seva manera. En 

taró l’any 1948, Joan Pera és un actor català de cinema i de teatre 

 

rme Sansa, diverses 

atalunya, el 10 de 
etembre de 1983, on posteriorment, va participar en diverses sèries: tretze 

capítols d’Esteve Duran (creador també de Doctor Caparrós a TVE);  “Quart 

 

Terrassa 
 
 
ra, arriba a Terrassa el diumenge 21 

d’octubre, amb les entrades exhaurides. L’espectacle recull alguns dels 
monòlegs més coneguts del popular actor i humorista Joan Capri. 
 

quest espectacle s’emmarca dins de la línia de programació SènioA
Temporada Tardor 2012, la qual es va iniciar amb la “Passió Lírica” (4 
d’octubre) i finalitzarà amb la veu del popular cantant de boleros “Moncho” (3 
de novembre).  
 
 
J
 
a ironia amable, però incisiva, deL

del català urbà mitjà que va fer riure diverses generacions. El seu deixeble, 
Joan Pera, dedica ara un sentit homenatge a l’actor que sabia fer riure a tot un 
país delerós d’oblidar la trista quotidianitat d’un temps gris.  
 

mbdós, han divertit la societat civil catalana, cadascú a laA
aquest espectacle, Pera fusiona el seu talent amb els monòlegs i el posat de 
Capri. Dos emblemes de l’humor català en un únic teatre, units en la comesa 
d’entretenir, divertir i fer que el públic passi una bona estona en una comèdia 
de gran qualitat.  
 
oan Pera J

 
ascut a MaN

encara que també és reconegut com a director i actor de doblatge. Ha treballat 
tota la seva vida per a l’espectacle, sobretot pel teatre, i gairebé sempre dins el  
gènere de la comèdia. Precisament dins d’aquest gènere ha compartit cartell, 
durant molts anys, amb l’actor andalús, recentment desaparegut, Paco Morán. 
 

era va començar la seva carrera professional, a finals dels anys 70, en sèriesP
de televisió com “Doctor Caparrós Medicina General”, primera telecomèdia de 
l’Estat gravada en directe per Televisió Espanyola a Catalunya i amb públic al 
plató, on interpretava el paper del nebot de Joan Capri.  
 

és endavant, va protagonitzar “Amor meu” amb CaM
etapes del programa “El Show de la família Pera” i una nova telecomèdia al 
costat de Mary Santpere, anomenada “Amor, salut i feina”. 
 

a presentar el programa inaugural de Televisió de CV
s
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Segona”, al costat d’Amparo Baró i “Tretze anys i un dia” al costat de seu fill, 

ual li va oferir un petit paper en la seva última pel·lícula, rodada a 

de juliol de 1917 i va morir, també a la capital 
 de febrer de 2000. La seva participació en obres de teatre i els 
s el van convertir en un emblema de l’humor català. 

ialitat, era la 

spectacle: Joan Pera, Capri 
ata: Diumenge 21 d’octubre de 2012 
ora: 18 h 

Cultural Terrassa. Rambla d’Egara, 340 
tats: www.fundacioct.cat

Roger Pera. 
 
És conegut també per la seva faceta d’actor de doblatge, en doblar a l’espanyol 
i al català a l’actor i director novaiorquès Woody Allen. La seva veu peculiar ha 
donat una gran personalitat a les excentricitats d’Allen durant més de dues 
ècades, el qd

l’estiu del 2007, a Barcelona. 
 
Joan Capri  
 
Actor, humorista i monologuista català, de nom real Joan Camprubí i Alemany. 

a néixer a Barcelona el 10 V
catalana, el 4
eus monòlegs

 
Capri va ser l’home que, des del teatre, va reflectir d’una forma 
extraordinàriament popular la manera de ser i de fer de tot un poble. Era un 
artista genial, d’aquests que dóna el nostre país de tant en tant i que deixa 
onstància d’una identitat. El que ell buscava, des de la seva genc

proximitat, la comunicació i el tu a tu, aquest assemblar-se a tothom que va fer 
que tothom s’assemblés a ell, a través de l’humor i d’un llenguatge proper i 
popular. Fou un mestre del llenguatge prohibit o mig amagat del qual ha deixat 
llegat per a totes les generacions posteriors.  
 
Amb el seu talent de gran actor va saber construir un personatge d’un tarannà 
senzill, pròxim a la gent del carrer. Per això la millor creació de l’actor va ser 
parlar com parlava la gent.  
 
Per Joan Pere, Capri ha estat el seu mestre, dalt de l’escenari i davant dels 
focus i de les càmeres. Van compartir junts la sèrie de l’entranyable Doctor 
Caparrós, una producció que ha quedat en l’imaginari col·lectiu del país. 
 
 
 
Les Dades: 
 
E
D
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Preu: 10 € 

loc: Centre L
Més informació i venda locali  
Telèfon: 902 180 677 


