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Dos per tres i al catre!

Francesc Massip

'Matar al presidente', de Francis Veber. Adaptació: José Luis Martín. Intèrprets: Paco Morán, Joan Pera, Rosa Serra,
Carlos Mestanza, Enric Boixadera, Enric Llort. Direcció: Àngel Alonso. Teatre Condal, 13 de desembre.

Les comèdies de Francis Veber (1937) basen gairebé sempre la seva eficàcia en el contrast d'un parell
de personatges desiguals i antagònics que, coincidents en un mateix espai amb objectius radicalment
oposats, acaben per impedir-se mútuament allò que tenien previst d'acomplir. Peces que, com El sopar
dels idiotes, van destinades a l'entreteniment massiu, tot i que prou intel·ligents per possibilitar lectures
més incisives. Així ha succeït també amb Le contrat (1969), duta al cinema el 1973 (El embrollón) amb
Lino Ventura i Jacques Brel com a protagonistes, tot i que l'adaptació més brillant sigui la de Billy Wilder
que a Buddy buddy (1981) rescata el tàndem Jack Lemmon-Walter Matthau, el veterà duet còmic que,
ves per on, també havia protagonitzat, en dues ocasions, L'estranya parella (el 1968 i el 1998). Si Wilder
transformava la comèdia de Veber en una sàtira dels costums sexuals dels americans i de la seva
immoderada inclinació per la psicoanàlisi, l'adaptació Matar al presidente de Martín es limita a ajustar la
peça a les capacitats histriòniques dels dos protagonistes estel·lars. Paco Morán i Joan Pera, sigui
quina sigui la peça que els posin als llavis, tenen la peculiaritat de fer sempre, i amb similar destresa, la
mateixa comèdia.

L'efectivitat dramàtica de dos tipus antitètics és tan antiga com el mateix teatre i es regeix per la
dinàmica d'obstaculitzar l'acció del contrari. En aquest moviment de la parella d'opòsits -el llest i el
beneit, l'enfarinat i l'august, el gros i l'escarransit-, Paco Morán sempre encarna el fort, el decidit i
resolutiu front a un Joan Pera ploramiques, obsessiu i covard que s'ornamenta amb la utilització
anecdòtica del català com a font d'hilaritat i amb l'amanerament del gest i de la veu que li permeten
dibuixar el cor del ridícul. L'un vol matar, l'altre matar-se i s'embranquen en accions aparentment
senzilles que transformen en esbojarrades. És clar que sempre hi ha tercers personatges que
col·laboren a embolicar la troca i en un moment o altre s'acaba al catre, com en la dita popular, ni que
sigui al de l'habitació d'hotel on per atzar han quedat atrapats. Tot ben concertat per fer lluir aquests dos
incomparables gats vells de l'humor.

Paco Morán apunta directe a Joan Pera
Pere Virgili
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