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Joan Pera i Lloll Bertran interpreten la versió més 

còmica del clàssic Don Juan Tenorio  
 
 
La parella còmica formada per Joan Pera i Lloll Bertran arriba, el 
diumenge 27 d’octubre, al Centre Cultural Terrassa per interpretar els 
mítics personatges de Don Juan i Doña Inés del drama romàntic Don Juan 
Tenorio. 
 
L’espectacle coincideix amb el centenari del naixement de la gran 
humorista Mary Santpere, a qui els protagonistes aprofiten per recordar-
la. 
 
L’obra 
 
Don Juan Tenorio és un drama religiós-fantàstic que s’ha convertit en un 
clàssic de la literatura popular del s. XIX. L’obra mostra la figura de Don Juan, 
un personatge llibertí i seductor de dones al que no li fa por la mort. Amb una 
personalitat inicial semblant a la del Casanova italià anirà evolucionant fins a 
acabar defensant el que no havia fet mai: l’amor incondicional a una dona, a 
Doña Inés. 
 
En canvi, Doña Inés és un personatge que representa la bondat basada en la 
fe religiosa. La seva figura és la peça clau que trenca amb la manera de fer de 
Don Juan i, finalment, el motiu de la seva salvació. 
 
La història d’amor entre aquests dos personatges ha acabat convertint-se en 
un dels referents romàntics més universals i coneguts.  
 
Joan Pera i Lloll Bertran 
 
Un dels actors còmics per excel·lència del nostre país, Joan Pera, ha actualitzat 
aquesta obra romàntica per a l’ocasió, a banda d’encarnar al seductor Don 
Juan acompanyat de l’explosiva Lloll Bertran en el paper de Doña Inés.  
 
Ambdós confereixen frescor i actualitat a l'espectacle donant vida a una de 
les obres d'amor més impactants del teatre. Tot i que ambdós actors han 
compartit escenari en nombroses ocasions, Don Juan Tenorio és el primer 
espectacle on formen binomi els dos sols.  
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Aquesta peça, representada en múltiples ocasions a l’escena catalana, és 
recordada, sobretot, per la inoblidable interpretació per part de Joan Capri i 
Mary Santpere al Teatre Romea de Barcelona, a mitjans dels anys 70.  
 
 
 
Les dades 
 
Espectacle: Don Juan Tenorio 
Repartiment: Joan Pera i Lloll Bertran 
Dia i hora: diumenge 27 d’octubre a les 18h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 18 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/

