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JUSTO BARRANCO

Barcelona

Van un andalús i un català i... tri-
omfen.De forma inapel·lable. Du-
rant cinc anys. Fins al punt que
amb prou feines poden descan-
sar. Treballen de dilluns a diu-
menge. I ho fan tan bé, que la
gent riu amb ells. Molt. Tant, que
a algun se li desencaixa lamandí-
bula i han de deixar de treballar
per atendre’l. Tant, que hi ha qui
ve a veure’ls 38 vegades! Tant,
que a una dona li dóna un infart,
ve l’ambulància i, a la llitera, mig
recuperada, diu que esperin enca-
ra una mica a emportar-se-la,
que vol veure com acaben l’anda-
lús i el català el treballet fi que es-
tan fent.
Després de cinc anys sense pa-

rar, els dos s’han convertit en au-
tèntics mites i la seva feina, que
ha estat vista per la barbaritat de
1.123.797 persones, és ja part de
la memòria emocional d’una ciu-
tat. De Barcelona. Perquè ells,
sens dubte, són, eren, Paco Mo-
rán i Joan Pera. I el seu treball
tenia unnomque continua provo-
cant un somriure automàtic a tot-
hom qui l’escolta: La extraña pa-
reja, obra que van representar al
teatre Borràs des del 2 d’abril del
1994 al 25 d’abril del 1999. Tota
una marató. Extenuant. Perquè
els dies de descans al BorràsMo-
rán i Pera anaven a representar
l’obra de Neil Simon a les dese-
nes de localitats catalanes que la
sol·licitaven.
I ara el mite continua. O al-

menys ho intentarà. El 12 de se-
tembre La extraña pareja tornarà
a la cartellera barcelonina, enca-
ra que aquesta vegada ho farà al
teatre Condal. I hi haurà sens
dubte un altre gran canvi, perquè
el repartiment anterior no només
és mític sinó ja irrepetible. Mo-

rán, el saladíssim i histriònic cor-
dovès que donava vida al perso-
natge d’Óscar, l’intèrpret inobli-
dable d’obres com El apagón o
Muerte accidental de un anarquis-
ta, instal·lat a Barcelona des dels
anys 70 i convertit en un dels ac-
tors favorits de la ciutat, va sortir
per sempre d’escena tot just ara
fa dos anys. Així que la tornada
de la comèdia estava supeditada
a trobar una personalitat capaç
de substituir no només a un gran
actor i a un actormolt estimat, si-
nó a un mite. I l’encarregat de
fer-ho per donar la rèplica a Joan
Pera –que continua en plena for-
ma–, per tornar a trobar la fórmu-
la química en la qual els oposats
es combinin causant explosions

de riure, és un altre andalús, però
en aquest cas sevillà: Antonio
Dechent, que porta més de 80 tí-
tols a l’esquena en la pantalla
gran i molts d’altres en la petita.
Junts seran de nou Óscar i Fè-

lix, dos amics amb una inespera-
da vida en comú que provoca una
reacció en cadena de rialles amb
escenes inoblidables com la del
cullerot. Perquè quan a Fèlix el
fa fora la seva dona de casa i va a
parar a la d’Óscar, descobreixen
que el seu caràcter és diametral-
ment oposat. Fèlix és, diu Joan
Pera, “el paradigma del seny
català amb molt poca rauxa. És
tan català, tan organitzat, estruc-
turat... Va a Montserrat, vol que
guanyi el Barça i que estigui tot

net i polit, molt ordenat”. I, som-
riu Pera, “com molts catalans, té
grans amics andalusos”. Precisa-
ment, diuDechent, l’obra “ha fun-
cionat tan bé a Barcelona per la
trobada entre dues maneres de
ser molt diferents, la del català i
la de l’andalús”.
“Hem trobat una estranya pa-

rella física,moral i ètica”, pontifi-
ca seriosament de broma Pera.
“Encara no ho sé perquè a aques-
tes profunditats no hi hem arri-
bat –respon veloç Dechent–, pe-
rò sí que hi ha vivències dife-
rents, un tipus de societat dife-
rent, un llenguatge...”. “No sé
–afegeix– si han fet un càsting

correcte per trobar Óscar, però
jom’hi sentomolt identificat. Pot
semblar gairebé comun pocaver-
gonya, però té molt a veure amb
lamevamanera d’enfrontar la vi-
da. El meu personatge és un viva
la virgen. Un tipus que té una filo-
sofia bastant tranquil·la sobre la
vida. Si alguna cosa es pot solucio-

c‘la extraña pareja’

ANTONIO DECHENT SUBSTITUEIX PACO

MORÁN PER REPETIR AMB JOAN PERA

LA QUÍMICA ENTRE ANDALÚS I CATALÀ

Humoren
segones
núpcies
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F
a cinc anys, la lla-
vors princesa Letí-
cia es vamenjar, sen-
se despentinar-se, la
mateixa Carla Bru-

ni, aleshores primera dama fran-
cesa gràcies al seu matrimoni
amb el president de la Repúbli-
ca Francesa Nicolas Sarkozy.
Duel de dames en què cap de
les dues no va donar la cara. No
cal recordar que la foto de Letí-
cia i Carla, d’esquena, pujant les
escales del palau de la Zarzuela,
va fer la volta al món per a es-
pant dels qui van veure en la uti-
lització de la part posterior de
les seves respectives anatomies
un tracte vexatori o, tirant curt,
una mostra més del masclisme
imperant aquí i a París.
Aquell dia, el vestit de tave-

lles de color albergínia que va
lluir la princesa Letícia, disseny
de Felipe Varela, va guanyar
per golejada el model blau de
Christian Dior que va portar
Carla Bruni. Un dels pocs
triomfs de Varela, el qual sem-
bla entossudit a vestir la Reina
com una nina descolorida. Sort
que, en el recent viatge dels
Reis a París, la reina Letícia va
evitar la comparació amb la pri-
mera dama francesa ja que,
com se sap, aquest gran seduc-
tor (encara que resulti incom-
prensible) que és François Ho-
llande, exerceix de president
solter després de protagonitzar
el seu particular vodevil.
A l’Elisi ja nohi viu cap senyo-

ra des que la periodista Valérie
Trierweiler deixés la residència
presidencial després de l’apari-
ció d’unes fotos que revelaven
l’idil·li clandestí entre Hollande
i l’actriu Julie Gayet.
Hores abans de rebre els

Reis, Hollande desmentia vela-
dament, en un sopar amb perio-
distes, els rumors d’un pròxim
casament amb Julie Gayet, que
els mitjans francesos dataven
per al 12 d’agost, dia en què el
president francès fa 60 anys.

Hollande va rebre sol els Reis
i a la cita del palau de l’Elisi li va
faltar glamur, no tant per la fal-
ta de senyora com per l’absèn-
cia de la grandeur de què
normalment fan gala els presi-
dents de la República Francesa.
Encara bo que la jornada dels
Reis a París es va tancar al pa-
laudeMatignon, on regna el pri-
merministreManuel Valls, nas-
cut a Barcelona. Valls, qui, se-
gons les enquestes, és l’amant
ideal per al 30 per cent de les
franceses d’entre 20 i 50 anys,
està casat amb la violinista An-
ne Gravoin, a qui no li agrada
aparèixer en públic.
La parella va fer una excep-

ció com a deferència als Reis i
perquè la foto de les dues pare-
lles, elles conjuntades en rosa,
desprenia encant i era una cam-
panya d’imatge immillorable
per a les aspiracions de Valls
d’arribar al palau de l’Elisi.

Letícia va elegir el rosa pàl·lid
per a la seva visita a París que
va començar a l’Elisi. un pa-
lauet que, entre el 1752 i el 1764,
va ser la residència parisenca
de Jeanne-Antoinette Lenor-
mant d’Etiolles, més coneguda
com Madame Pompadour,
amant de Lluís XV i, sobretot,
la seva gran amiga i consellera
política. Es dóna la circumstàn-
cia que en l’època rococó, en la
qual va brillar la Pompadour, es
van imposar els tons pastel en
la indumentària de l’aristocrà-
cia i la reialesa francesa ja que,
amb aquests tons suaus. els
tints dels quals eren més cars,
podien diferenciar-se de la res-
ta de la població que, o bé utilit-
zaven tons naturals rústics o es
vestien amb teixits tenyits en
colors forts.

Madame Pompadour va po-
sar de moda el rosa i el blau i, a
més, va donar nom a un color:
el rosa pompadour, que es conti-
nua utilitzant en la porcellana
de Sèvres, ja que ella va ser qui,
el 1756, va impulsar aquestama-
nufactura de vaixelles i objec-
tes de decoracióLAURA GUERRERO

nar, se soluciona, si no, oblida el
problema. Li agrada el grup
d’amics, la gresca, beure, i té un
fons entranyable enorme. Sense
els seus amics no seria res per
molt que rondini i protesti de tot.
Jo a la vida real també rondino i
protesto, però necessito l’afecte
dels amics”. En aquest sentit, Pe-

ra diu que “jo sóc molt catalanet,
potser he tirat molt Fèlix cap a la
meva manera de ser. Si em sepa-
rés de la meva dona, m’enfonsa-
ria. Tinc fills. Sóc organitzat, orde-
nat fins a cert punt, no suporto la
inseguretat, ni surto mai de nit.
Una vegada ho vaig fer i em va
sentar molt malament”, riu. “Sóc
aquell noi que és molt de casa,
com emdeien de jove. De vegades
amb el Paco parlàvem de fer la
funció canviant-nos els personat-
ges. però llavors faríem d’actors. I
no funcionaria. Hi ha una part de
veritat que faltaria”. “Que és preci-
sament –remata Dechent– allò
que fa gran la funció”.
Com s’encara això de competir

amb unmite? Pera diu que inten-

ta no recordar “res per agafar el
muntatge comuna cosa nova, pe-
rò van ser molts anys”. “Els pri-
mers dies tenia una sensació es-
pecial, perquè em semblava estar
veient Paco. Però aquesta comè-
dia té tanta força que sem’empor-
ta”. Pera recorda que quan van
fer per primera vegada la peça
“era el moment àlgid de la carre-
ra de Paco” i que malgrat això el
va ajudar en tot moment. “Paco i
jo –explica– éremmolt diferents.
Ell era un solitari a qui li agrada-
va viure bé. En canvi, a casameva
hi ha sempre 10 o 12 persones. Ell
era molt divertit i molt generós,
sempre convidava. Jo això no
vaig arribar a aconseguir-ho”, iro-
nitza. “És un actor d’aquests que
sorgeixen molt de tant en tant”,
rebla. “Quan portàvem tres anys
algú ens va preguntar: no us can-
seu? I no. Mai no vaig sentir que
repetíem. Cada dia era un joc es-
cènic nou”.
Per la seva part, Antonio

Dechent diu que està recuperant
tot el dibuix de l’obra ja creat
anys enrere per aconseguir que
el que feia gaudir llavors el faci
divertir-se també a ell. “A la vida
normal ja somuna estranya pare-
lla Joan i jo. està tot fet. Només
he de trobar les escotilles per on
escapar i sentir-me còmode.
Apropar-me el personatge i tro-
bar el nexe d’unió amb algú tan
estrany com Joan Pera”, somriu.
I recorda que ajuda que sigui el
mateix director que llavors, Án-
gel Alonso, el d’Historias de la pu-
ta mili, que torna al teatre, el que
porta endavant l’obra, perquè
“sap molt bé d’on vénen i on van
les coses”.
Quant a la permanència a la

cartellera, Pera diu que “recupe-
rar l’obra em fa il·lusió, que duri
més omenys és un accident. L’al-
tra vegada als tres mesos pensà-
vemque estaríem ja fent bolos fo-
ra de Barcelona, i miri. Si dura
molt no hi ha problema. Vull fer
un Shakespeare abans de morir,
però no em corre pressa”.

VARELA,
EL FRANCÈS

El Rei saluda Anne Gravoin i, darrere, la Reina a Manuel Valls, al palau de Matignon

L’última funció de La
extraña pareja a Barcelo-
na, el 27 de novembre
del 1999, va tenir lloc al
Palau Sant Jordi i va re-
matar la carrera meteòri-
ca de l’obra: va congre-
gar 17.000 espectadors i
això la va catapultar al
Llibre Guinness pel rè-
cord de públic de paga-
ment en una sola funció
teatral. I això que s’ha-
vien realitzat ja més de
2.000 funcions de l’obra.
És difícil saber què suc-
ceirà amb l’estranya pare-
lla de Pera i Dechent,
però, en un moment en
què tots els teatres es
queixen que amb prou
feines tenen ja venda
anticipada d’entrades,
ells porten venudes, per
al setembre, més de les
que molts tindran en to-
ta la temporada: 8.122.

ETIENNE LAURENT/EFE

UNAOBRA
DERÈCORD
GUINNESS

EL ROSA
POMPADOUR

Al colomar. Joan
Pera i Antonio
Dechent
fotografiats a
l’antic colomar de
la seu del Grup
Focus a Poblenou
que serveix per
poder assajar les
obres

MARIÁNGEL ALCÁZAR

L’obra va ser un
fenomen irrepetible:
hi va haver gent que
la va anar a veure fins
a 38 vegades

“Paco era molt
generós, sempre
convidava. Jo això no
vaig aconseguir-ho”,
ironitza Pera

Felipe Varela, el dissenyador de
capçalera de la reina Letícia,
viu a París des de fa alguns me-
sos i, segons el seu cercle, ha es-
tat el contacte directe amb les
últimes tendències de la moda
francesa el queha inspirat el dis-
seny del model que la Reina va
lluir en el seu viatge a França.
Segons la descripció facilitada
per la casa de costura, la Reina
va lluir un vestit de faldilla capa
i mànega francesa confeccionat
en teixit de fil de seda, amb bro-
dats i incrustacions de tul i or-
gandí en el baix de la faldilla.
El brodat reproduïa motius

al·legòrics en els quals s’in-
cloïen espigues i la flor de lis, els
mateixos que adornaven el ves-
tit de núvia de l’actual reina que
va dissenyar Manuel Pertegaz,
un detall que coneixem gràcies
a la perspicaç observació de la
bloguera Núria Tiburcio que fa
anys que es crema els ulls analit-
zant cada detall del vestuari de
Letícia. No sé què m’admira
més, si la dedicació de Núria o
que el gran Varela a més de dis-
senyar vestits s’hagi proposat
(d’acord amb la Reina) d’anar
més enllà amb aquests missat-
ges ocults a simple vista. Massa
intens tot, la veritat.
Per conjuntar, la reina Letí-

cia va lluir unes arracades d’or
amb turmalines rosa, maragdes
i pedra de la lluna (això diuen)
de la joieria Tous.

la cort celestial

Parísbévalunafoto


