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La nova ‘estranya parella’
3Antonio Dechent acompanyarà Joan Pera en el paper de Paco Morán

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l 27 de novembre de 1999 
es van reunir 14.797 espec-
tadors al Palau Sant Jordi. 
No se celebrava un esdeve-

niment esportiu ni una actuació 
d’una estrella de la música. Va ser el 
dia en què Paco Morán i Joan Pera 
van entrar en el llibre Guinness dels 
rècords. La extraña pareja, en la seva 
nit de comiat, es va convertir en l’o-
bra amb més espectadors de paga-
ment en una sola funció de teatre. 
Cinc anys després, i als 15 de la seva 
estrena, la productora Focus va 
anunciar ahir el nom de l’actor que 
substituirà el recordat Paco Morán a 
mitjans de setembre, quan es repo-
sarà la comèdia de Neil Simon al tea-
tre Condal, novament amb la direc-
ció d’Ángel Alonso. A Joan Pera li do-
narà la rèplica el sevillà Antonio 
Dechent, un intèrpret de sòlida tra-
jectòria teatral i cinematogràfica.
 La extraña pareja és la gran fi-
ta en la història de la productora i 
per això Focus, que va comunicar 
fa uns mesos la reposició, va vo-
ler ahir donar brillantor a l’anun-
ci. Va ser Jordi González, vicepre-
sident de continguts del grup, qui 
va presentar el nou acompanyant 
de Pera. No va deixar de sorprendre 
el nom d’Antonio Dechent, enca-
ra que només sigui perquè aques-
ta obra significarà el seu debut tea-
tral a Catalunya, on sí que ha rodat 
pel·lícules com Salvador. «Hi hem do-
nat moltes voltes i creiem que és ab-
solutament adequat. Volíem un ac-

tor molt bo, del sud d’Espanya com 
el Paco, i que hagués fet moltíssim 
teatre», va dir González de Dechent, 
«sevillà i del Betis», va puntualitzar 
el productor.

AMB UN JACK LEMMON / El protagonista 
es va mostrar tan il·lusionat per ser 
l’Óscar de La extraña pareja i tenir «al 

costat un Jack Lemmon com Joan», 
com responsabilitzat per «la llosa 
que significa el record per a tanta 
gent i estar a l’altura del que s’espe-
ra d’aquesta funció esplendorosa». 
Sorneguer, Dechent va dir que esta-
va nerviós «per veure de quin peu es 
dol el Joan i fer-nos la traveta». Per si 
de cas, Pera ja el va avisar que és un 

especialista a improvisar amb les fa-
moses morcillas que va popularitzar 
amb Morán. «L’autor escriu i el text 
agafa ales». En aquest sentit, va ex-
plicar que parteix «de zero» en 
aquesta reposició. «Confesso que no 
me’n recordo de res. He d’estudiar 
l’obra. El que fèiem amb el Paco no 
ho preparàvem mai, sorgia de ma-
nera molt orgànica», va detallar 
Joan Pera.

UN MILIÓ D’ESPECTADORS / L’actor de 
Mataró també va reconèixer que li fa 
«una mica de por, encara que ara no 
tanta», la responsabilitat de tornar a 
representar una obra que va tenir 
més d’un milió d’espectadors, tot i 
que com va dir Jordi González va ser 
un fenomen barceloní, perquè no va 
tenir el mateix impacte en altres 
llocs. «Sempre em preocupa complir 
les expectatives. Però estic conven-
çut que als cinc minuts hi haurà em-
patia i joc escènic amb el públic. Ara, 
tinc mal de panxa».
 González va apuntar que és el mo-
ment de tornar a La extraña pareja 
perquè ha passat prou temps des del 
seu adéu. «O la repetíem ara o ja no 
la podíem fer. El Joan té l’edat del Pa-
co quan es va estrenar», va recordar. 
La comèdia, amb dos amics molt di-
ferents que comparteixen sostre 
després que a un d’ells (el Félix de 
Pera) la seva dona el fa fora de casa, 
començarà el seu procés d’assajos al 
mes de juny.
 Dechent ha vist l’obra en vídeo, «i 
crec que no la veuré més», i fins lla-
vors seguirà amb les dues peces que 
actualment té en cartell. Són Tomar 
partido, de Ronald Harwood, que fa-
ran Josep Maria Pou i Joel Joan l’any 
que ve al Goya, i La voz humana, el mo-
nòleg de Cocteau que interpreten 
habitualment actrius i que ell fa en 
una petita sala de Triana amb 28 bu-
taques. Arguments suficients per a 
l’home de teatre que buscava Focus 
per a La extraña pareja. H

UNA coMèDiA De gUiNNess PeR oBRiR LA TeMPoRADA QUe Ve DeL coNDAL

L’actor sevillà, de 
sòlida carrera teatral i  
en el cine, sent «la llosa 
del record d’una obra 
esplendorosa»

33 Joan Pera i Antonio Dechent, ahir durant la presentació del nou repartiment de la comèdia de Neil Simon.

JOSEP GARCIA

Quan Himmler va 
visitar Montserrat
3La sala Atrium estrena un monòleg 
desacomplexat amb carles Bigorra

J. C. S.
BARCELONA

Heinrich Himmler, el cap de les SS 
del règim nazi, va visitar Montserrat 
el dia que Franco i Hitler s’entrevis-
taven a Hendaia, el 23 d’octubre de 
1940. Volia trobar el sant grial. Ni va 
complir el seu propòsit ni, pel que 
sembla, li va agradar gens el que va 
veure. Aquest episodi és el punt de 
partida de Mont(ss)errat o La molt mi-
serable història del Pare Montiel, un mo-
nòleg que s’estrena divendres a la Sa-
la Atrium dirigit per Marc Chornet i 
interpretat per Carles Bigorra.
 Tots dos van posar a Beth Escudé 

el repte que escrivís en clau de comè-
dia sobre la visita de Himmler a l’aba-
dia. L’autora, no sense dificultats, va 
teixir el que defineix com «una co-
mitragèdia o un drama melancò-
mic» que abraça un període que va 
des del 1940 fins a l’any 2002.
 El monòleg s’atreveix a mirar 
amb comicitat una etapa fosca com 
va ser l’inici del franquisme i el su-
port de l’abadia. «La guerra civil en-
cara està massa present en la nos-
tra memòria», recorda Chornet. Ho 
fa a través del periple vital del frare  
–el pare Ripoll a la realitat, el pare 
Montiel a l’obra–, a qui se li va en-

ePisoDi HisTÒRic eN cLAU De coMèDiA carregar el rol d’amfitrió de Himm-
ler. «Em semblava fascinant que vin-
gués a buscar el sant grial a un lloc 
tan místic. Si amb Indiana Jones ho 
poden fer, per què nosaltres no», es 
pregunta el director. Chornet fa ser-
vir recursos del teatre popular i tam-
bé de l’avantguarda contemporà-
nia, a partir del vídeo.

MALALT D’EMPATITIS MÚLTIPLE / Bigorra 
desplega, també amb l’ajuda del ví-
deo, la dotzena de personatges que 
esquitxen el recorregut del pare 
Montiel, malalt d’empatitis múlti-
ple, un defecte que el porta a adop-
tar personalitats alienes. L’actor par-
teix amb la seva formació en la Co-
media dell’Arte, la paròdia o la imi- 
tació televisiva i referents com Darío 
Fo o Albert Vidal. «No volia fer el pa-
llasso o el treball de Crackòvia», diu. 
Encara que sí que pot ser un metge 
«apunsetat» o un frare «apujolat».
 Personatges, al costat d’històrics 
com el mateix Franco, que perme-
ten plantejar una mirada desacom-
plexada a la història de Catalunya. 
«Volem saber en quin país hem vis-
cut per descobrir en quin país volem 
viure», s’escriu en la presentació de 
l’obra. H33 El cartell de ‘Mont(ss)errat o La molt miserable història del Pare Montiel’.

                               


