
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        26/11/2004

Secció: Teatre / Divendres   Pàg:27

MORÁN I PERA, A LA SEVA MIDA 

• La parella torna amb 'Matar al presidente', de Francis Veber, nova mostra de la seva exitosa
fórmula

Guillem Clua

LA FITXA
'Matar al presidente'
Local: Teatre Condal
Dates: A partir del 26 de novembre
Horaris: Dimecres, 21.30 hores. Dijous, 18.00 i 21.30 hores. Divendres, 22.00 hores. Dissabte, 18.30 i 22.00 hores. Diumenge,
18.30 hores
Preu: De 19 a 24 euros

Les claus de l'èxit de públic són inescrutables. Per això, quan una cosa funciona, el millor és no tocar
res. La fórmula s'ha de mantenir inalterada i, tot i que les obres de teatre neixen i moren, el relleu l'ha
d'agafar una peça que perpetuï l'èxit, portant als escenaris l'axioma de canviar-ho tot perquè res no
canviï.

Matar al presidente, l'última aposta de Focus per al Teatre Condal, és el paradigma d'aquesta filosofia
que tants rèdits els ha proporcionat. El primer que repeteix és el repartiment, o més ben dit, el cap
bicèfal del repartiment, conformat per Paco Morán i Joan Pera, el duo més veterà del teatre català, que
compleix 10 anys de trajectòria comuna.

La extraña pareja els va unir a l'escenari i va establir una química teatral d'aquelles que enlluernen el
gran públic. La mina d'or va durar cinc anys i tres mesos i, poc després, va arribar la primera reinvenció:
La jaula de las locas.

LA COMPLICITAT
En aquell moment, el text importava poc. Allò que atreia les hordes àvides de riallada eren els dos
actors, les seves eventuals morcillas, la seva complicitat i la seva capacitat de convertir una obra de
teatre en un festival d'efectius disbarats. ¡Mamáaa! va perpetuar la fórmula, aquesta vegada amb
autoria local. I ara, amb Matar al presidente, el fènix reneix de les seves cendres per tercera vegada, un
altre cop sota la direcció d'Ángel Alonso.

Un altre nom que repeteix és el de l'autor francès Francis Veber, que ha donat grans alegries al teatre
comercial de Barcelona. El sopar dels idiotes i La extraña pareja s'han situat a la part alta dels
rànquings. Com en aquestes dues obres, la clau de la comèdia és l'enfrontament de dues personalitats
radicalment diferents. Aquí, Moran encarna un mercenari que ha d'assassinar el president dels EUA, i
Pera, un representant de camises italianes que vol suïcidar-se. Per error, tots dos acaben a la mateixa
habitació d'hotel. Els acompanyen quatre intèrprets més: Rosa Serra, Carlos Mestanza, Enric Llort i
Enric Boixadera.

Més noms, més fórmules repetides. Walter Matthau i Jack Lemon, els protagonistes de la versió
cinematogràfica de La extraña pareja, també van compartir cartell a Aquí un amigo (1981), dirigida per
Billy Wilder i, segons ell mateix, una de les seves pitjors produccions. José Luis Martín ha estat
l'encarregat de transformar l'obra original, Le contrat, en una adaptació al castellà i d'adequar-la als
requeriments del particular humor de Pera i Morán.
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Paco Morán, Ángel Alonso (el director) i Joan Pera, triangle d'èxit.
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