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El 2 d’abril Paco Morán
tornarà als escenaris. Serà
com a protagonista en soli-
tari a Enfermo imaginario,
una versió particular que
han reescrit Marc Rosich
(Plataforma, Tirant lo
Blanc, De Manolo a Esco-
bar) i Pau Miró (Los per-
sas). El cas demostra que
la separació amistosa entre
els dos actors a l’escenari
–al carrer la seva bona quí-
mica no ha variat ni un mo-
ment– ja és un fet. I pot ser
que marqui el comença-
ment d’una separació defi-
nitiva.

Joan Pera va haver
d’improvisar El show de
Joan Pera d’un dia a l’al-
tre, després que Paco Mo-
rán tingués una crisi en un
postoperatori d’una inter-
venció que no semblava
perillosa. Al cap de po-
ques setmanes, Abel Folk
va dirigir Òscar, una male-
ta, dues maletes, tres ma-
letes, amb què Joan Pera es
va tornar a reivindicar com
a estrella polar. Tot i que
en l’estrena del muntatge
es notava que en la impro-
visació –que tant utilitzava
la parella Morán-Pera– el
protagonista no trobava la
implicació del repartiment
–a excepció de l’experi-
mentadíssima actriu de co-
mèdies Mont Plans–, la
peça va rebre els favors del
públic. Pera va continuar
mantenint el públic que,
fins llavors, havia aplaudit
en la primera aparició de
Paco Morán –un cas ben
gràfic encara a Matar al
presidente–. Els especta-
dors han donat la benedic-
ció a la nova solteria de
Pera. La producció, que te-
nia data fins al setembre,
perquè tots dos afrontessin
un nou treball, es va deci-
dir prorrogar i ara fa les úl-
times setmanes al Condal.
L’agenda de contracta-
cions d’aquest espectacle
promet que serà llarga: ac-
tuacions per tot Catalunya.
La versió en castellà
d’aquest embolic de vode-
vil és una expectativa fac-
tible. Pera, a més, està
compatibilitzant les actua-
cions al teatre del Paral·lel
amb les gravacions de la
sèrie 13 anys i un dia.

Ara, Paco Morán enge-
ga motors. Està en plena
forma, confirmen fonts
properes a la producció. Si

l’espectacle funciona
–Morán, abans de la rela-
ció artística amb Joan Pe-
ra, ja tenia un públic con-
solidat que va acceptar el
matrimoni i la barreja de
llengües en els seus mun-
tatges nous–, l’actor
aguantarà en cartellera to-
ta la temporada al Condal.

Enyorança del «trio»
El fenomen no era d’una
parella sinó, en realitat,
d’un trio. I és que al darre-
re de les quatre produc-

cions d’èxit amb els dos
actors hi ha hagut la mà
d’un director: Àngel Alon-
so. Aquest cofundador de
la Villarroel definia la pa-
rella com un fenomen tea-
tral capaç de portar 12.000
persones a l’estadi de fut-
bol de Palamós, de batre
rècords al Palau Sant Jordi
(14.797) i d’aconseguir
omplir autocars des del
País Basc.

L’empresa Focus ha
preferit que les carreres in-
dividuals dels dos artistes

es vinculin amb nous di-
rectors, que ja comencen a
tenir una solvència
contrastada amb comèdies
comercials a Catalunya.

L’actor Abel Folk va de-
butar com a director i pro-
ductor amb Mentiders, al
Borràs. L’obra va interes-
sar, des de bon comença-
ment, al públic i també als
programadors. Posterior-
ment, va decidir recuperar
Pels pèls, un treball que fa
tot just poques setmanes
s’acomiadava al Borràs.

Actualment, Folk compar-
teix escenari –per primer
cop s’ha autodirigit– a Ex,
una comèdia de separa-
cions. Pel que fa a Antonio
Calvo, ha madurat fent
d’ajudant de direcció
–amb Sergi Belbel van fer
Carnaval i El mètode
Grönholm, de Jordi Galce-
ran–. També aquesta set-
mana prepara l’estrena de
Un fill, un llibre, un arbre,
de Jordi Silva –un altre au-
tor de l’esfera de Focus– a
la Sala Tallers al TNC.

Morán i Pera se separen amistosament
Els actors, que han viscut 12 anys com una parella inseparable amb 2 milions d’espectadors, compartiran el Condal

● Joan Pera i Paco Morán, la parella d’ac-
tors que més èxits han cultivat en els úl-
tims deu anys, se separen. Dos milions
d’espectadors els trobaran a faltar. Si bé
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Paco Morán i Joan Pera, l’agost del 2005, quan celebraven el retorn de Morán després de l’accident de cotxe que havia tingut el juliol anterior. / ANDREU PUIG

«La extraña pareja»
� De Neil Simon
� Espectadors:

1.123.797
� Temporades:

1995-1999
� Temporada al

Teatre Borràs

«La jaula de las locas»
� De Jean Poiret
� Espectadors:

423.025
� Temporades:

1999-2002
� Teatre Condal

«Mamaaá»
� De Jordi Sánchez i

Pep Anton Muñoz
� Espectadors:

263.750
� Temporades:

2002-2004
� Teatre Condal

«Matar al presidente»
� De Francis Veber
� Espectadors:

212.678
� Temporades:

2005 al 2007
� Teatre Condal

TOTAL:
� Espectadors:

2.023.250

● Dos milions d’espectadors en
dotze anys és una bona raó per
mantenir una relació conjugal, en-
cara que sigui per conveniència.
En realitat, però, són les circums-
tàncies les que els han portat per
aquesta nova via. Pera, al setembre
quan es reposava Òscar, una male-
ta, dues maletes, tres maletes, jus-
tificava la pròrroga per «la volada
que ha agafat». Assegurava que hi
hauria un altre treball amb tots dos
–«som una institució»–, després
de Nadal. La realitat ha estat una

Joan Pera va reprendre la carrera de prota-
gonista en solitari, a causa d’una llarga
baixa per convalescència de Paco Morán
amb El show de Joan Pera i Òscar, una
maleta, dues maletes, tres maletes, ara és

altra. La separació artística no cal
que sigui traumàtica. De fet, que
l’empresa Focus faci de concilia-
dora permetrà que, en lloc de bara-
llar-se pel pis, se cedeixin l’esce-
nari l’un a l’altre. L’aposta és que
el públic vegi de bon ull la separa-
ció, amb Morán com a primer actor
còmic, com ja han fet amb Pera.

Matar al presidente ha tingut
mala sort a causa de Morán. I això
que va començar amb un altre rè-
cord: nombre d’entrades venudes
en un dia (5.305). El juliol del 2005

Morán el que es pren la llibertat de liderar
Enfermo imaginario. Per ara, no es diu
que la separació sigui definitiva. Sí que
pot dificultar la incompatibilitat d’agen-
des per fer coincidir els actors. Després de

va tenir un accident de cotxe que el
va obligar a estar un mes de baixa.
Era el primer cop que una funció
s’anul·lava per la salut de Morán.
El desembre va caure tornant de
l’aeroport i es va trencar el fèmur.
El daltabaix es va resoldre progra-
mant el musical Paradís –amb un
retorn gens reeixit d’una altra pare-
lla mítica: Àngels Gonyalons i Pep
Anton Muñoz–. El febrer del 2007,
una complicació en un postopera-
tori va obligar Paco Morán a fer
una llarga convalescència.

12 anys de convivència a l’escenari, s’ha
vist que l’operació Pera funciona. Ara,
Focus busca reblar el clau de l’estratègia
amb la peça per a Morán. Dos èxits co-
mercials on, fins ara, n’hi havia un.

Compartir pis o repartir-se espectadors
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