
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 07295M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 07/04/2008 - Hora: 23:52

«Sóc molt bon
malalt, no em
queixo mai»

MIG SEGLE DE CÒMIC 3 CÒRDOVA, 1930 3 PROTAGONISTA
DE ’LA JAULA DE LAS LOCAS’, ‘LA EXTRAÑA PAREJA’, ‘¡MAMAAÁ!’...

SANTIAGO BARTOLOMÉ

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

PACO MORÁN ActorRecuperat de tres
hospitalitzacions, l’actor
torna a escena amb
Enfermo imaginario,
al Teatre Condal.

«Jo, en realitat,
sóc un cirurgià
frustrat, sempre
m’ha agradat molt
la medicina»

–Ens ha donat una grata sorpresa.
Ens pensàvem que estava malalt.
–Ho vaig estar: 23 dies en coma. Els
metges van arribar a dir a la meva
família que em quedaven 48 hores.
Imaginin-se com van patir.

–I vostè, ¿què en recorda?
–Em va passar una cosa molt estra-
nya. Vaig tenir un somni: era en un
poble d’Andalusia amb la meva cu-
nyada i anava al metge. I després
Alonso Caparrós, fill d’Andrés, em
convidava a la seva finca. I no el co-
nec personalment. La seva dona mo-
ra era la propietària de l’hospital.
Sortien personatges reals i ficticis...

–¿Va veure la llum de què parlen els
que han estat a prop del més enllà?
–Sí, era a l’habitació i vaig veure una
finestra opaca però amb molta llum,
i les fotos de José Puente i de Mimi
Muñoz, mare dels Goyanes, tots dos
morts. I jo, agafat al matalàs perquè
no me’n volia anar.

–A Enfermo imaginario el seu per-
sonatge també s’agafa als llençols,
però per no anar-se’n de l’hospital.

–És un hipocondríac que es nega a
deixar el llit. Es diu Argán, com El

malalt imaginari de Molière, però la
resta de l’obra és diferent. Se m’apa-
reix el meu germà difunt i em quei-
xo de molts mals.

–¿I vostè és un mal malalt?
–No, gens. Sóc molt bon malalt. No
em queixo de res ni em molesta que
em clavin agulles, ni que em treguin
sang. Jo, en realitat, sóc un cirurgià
frustrat. Sempre m’ha agradat molt
la medicina. Vaig fer la mili a l’Hos-
pital Militar de Còrdova i vaig veure
moltes operacions: hèrnies, apendi-
citis, alguna autòpsia...

–Sembla que ha agafat gust al pija-
ma. S’han emportat fins i tot dos

llits de Can Ruti per a la seva hospi-
talització fictícia.
–Bé, amb aquesta ric molt. Els joves
autors Pau Miró i Marc Rosich han
fet un pròleg molt bonic sobre els
meus accidents. El primer, de cotxe;
després una caiguda en què em vaig
trencar el fèmur, i l’últim, que em
va deixar en coma, un vessament es-
tomacal i un virus. Tinc sis talls a la
zona de l’estómac i l’abdomen. ¡La

creu de caravaca! Em van donar cor-
tisona a manta perquè no me n’anés
i em vaig posar com Mr. Propper.

–I al tercer incident va descansar.
–Vaig deixar la gira de Matar al presi-
dente, perquè, tot i que no sóc su-
persticiós, caure tres cops em va
semblar una maledicció. És ben clar
que no volen que mati cap presi-
dent. Vaig pensar de deixar el teatre
per sempre, però no vaig poder.

–¿Trobarà a faltar Joan Pera, pare-
lla seva durant més d’una dècada?
–M’hauria agradat que fes del meu
germà, però està de gira. Volem tor-
nar a treballar junts i m’agradaria
que els autors d’aquesta obra ens fes-
sin un text. A veure si els convenço.

–Asseguren que li agrada molt ficar
cullerada en les obres.
–Diuen que hi poso molta collita
pròpia, però no és veritat. De vega-
des deixo anar coses que em surten.
Sóc molt perfeccionista i m’agrada
col.laborar amb els autors.

–També ha fet una pel.lícula.
–La última sesión, del debutant Fran-
cesc Páez, rodada a Mataró. Són peti-
tes històries de la gent que treballa
en un cine que tancaran.

–Compleix mig segle d’ofici.
–Sí, era funcionari de Justícia a Ma-
drid fins que Matías Prats em va re-
comanar i vaig entrar a la ràdio i la
tele. Sempre deia: ‘Paco es l’únic que
vaig deixar a la porta i ell solet va co-
mençar a pujar les escales a poc a
poc i no em va molestar més». H
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