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'MATAR AL PRESIDENTE', un cop més Morán i Pera 

• La popular parella d'actors còmics torna a donar al seu públic el millor de si mateixa

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR Francis Veber
TEATRE Condal
ESTRENA 13 de desembre

Després de 10 anys treballant junts Paco Morán i Joan Pera són, mentre no es demostri el contrari,
una carta segura. Tenen un ampli sector de públic entregat i a favor seu i formen sobre l'escenari un
tàndem de provada eficàcia. Creen, en l'obra que representin --en aquest cas Matar al presidente, de
Francis Veber, autor d'El sopar dels idiotes--, dos personatges clarament antagò- nics, que ocupen el
mateix espai i exhibeixen objectius totalment oposats.

L'obra de Veber els situa a la mateixa habitació d'un hotel de disseny. El personatge que representa
Morán és un home fred i calculador, el fort de la parella; el de Pera té alguna cosa de pobre home,
dubitatiu, sensibler. Lògicament l'adaptació de José Luis Martín porta l'un i l'altre als seus respectius
terrenys en funció de la seva capacitat histriònica.

Els objectius: un (Morán) és allà per matar, donada la seva condició d'assassí a sou; i l'altre, abandonat
per la dona, trist i plorós, vol suïcidar-se. Com passa en aquests casos, ni l'un ni l'altre arribaran a
l'objectiu.

Matar al presidente és un nou producte per a aquests dos grans actors, que s'entreguen amb rigor i una
admirable professionalitat. I, és clar, aconsegueixen com a premi les rialles dels espectadors. També
s'ha de dir que la comèdia, que en cine van representar Jack Lemmon i Walter Matthau, és més sòlida
a la primera part que no pas a la segona, i en conseqüència més divertida i original en el primer tram.

La contenció de què fa gala Paco Morán és d'aplaudir i això li permet a Pera jugar amb la seva còmica
gestualitat, amb els seus registres de veu i dibuixar un personatge a un pas del ridícul, però amb
capacitat d'emocionar el seu públic. Tot passa dins d'una magnífica escenografia de Quim Roy i amb
l'ajuda d'una direcció d'Ángel Alonso que ratifica el seu coneixement dels dos actors i la seva
intel.ligència a l'hora de moure'ls en escena. Rosa Serra, Carlos Mestanza, Enric Boixadera i Enric
Llort completen un repartiment que està al servei d'aquests dos esplèndids actors, que eleven l'humor a
categoria de gènere. 
Paco Morán (esquerra) i Joan Pera, a l'obra.
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