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La parella Morán - Pera volen 'Matar al presidente'

Els dos còmics estrenen a Teatre Condal la comèdia escrita pel francès Francis Veber

Marta Monedero

'Matar al presidente' 
Teatre Condal
A partir del 26/11

Són una parella de tres. Bastant atípica, que fa deu anys que treballen junts. Els còmics Paco
Morán i Joan Pera tenen com a contrapunt Àngel Alonso, que els dóna les directrius a l'hora de
crear comèdies d'èxit provat. La pròxima: 'Matar al presidente'.
Amb els temps que corren, el títol del seu nou espectacle no podia ser més actual. En realitat, al
president d'aquesta comèdia escrita pel francès Francis Veber, autor també d'El sopar dels idiotes, "el
vol matar el Paco", s'avança Joan Pera, xerraire de mena i amb un sentit de l'humor sempre alerta. "Sí,
sóc un assassí a sou a qui li fan l'últim encàrrec de la seva vida i estic disposat a complir-lo", l'apunta
Morán.

Tot succeeix a l'habitació d'un hotel "que dóna al port per on passarà un president", en la qual entra un
venedor de camises de marca, Joan Pera, carregat de bones intencions. Joan Pera comenta que el seu
personatge també vol ocupar l'habitació perquè hi ha quedat amb la seva dona, amb qui espera
reconciliar-se.

De tota manera, quan es tracta d'abordar un nou espectacle d'aquesta duet actoral d'èxit rotund,
responsables d'haver trencat rècords com el d'haver estat 5 anys i 3 mesos seguits en cartell amb La
extraña pareja, segurament l'argument és secundari. Que ningú no es preocupi perquè la seva nova
còmedia no tingui gags. "És molt seriosa!", s'exclamen tots dos. Però no patiu, ja els hi posaran, els
gags. Com diu Morán: "Nosaltres no posem morcillas, només col·laborem amb l'autor".

Vendre entrades al mercat
Per començar a fer boca, els dos actors es presentaran demà al Mercat de la Boqueria per vendre
entrades. "Com si fossim estrelles del rock". Durant el mes de desembre, les entrades per anar a veure
Matar al presidente valdran a meitat de preu. Tot i que ja l'estan assajant, encara no la disfruten, perquè
a aquest parell d'animals escènics els cal el públic. "Jo faig una funció diferent en relació amb el públic
que ve a veure'ns", comenta Morán. A hores d'ara i després de tres espectacles (La extraña pareja, La
jaula de las locas i ¡Mamaaá!) ja ho han calculat. Per exemple: la primera part de Matar al presidente els
dura cinquanta-dos minuts. Amb les reaccions dels espectadors, s'allargarà vint minuts més. Sense data
de sortida del Condal, on s'estrena el 26 de novembre, tot depèn de la resposta del públic. El que
aquest cop no es plantegen es sortir de gira paral·lelament com feien fins ara, ja que dilluns i dimarts,
els dos dies de festa, feien bolos per Catalunya.

Paco Morán, Joan Pera i el director Àngel Alonso
Robert Ramos
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