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Fa dos mesos que assagen
però l’obra no es donarà
per cuinada fins que s’hagi
fet el primer enfrontament
amb el públic al Teatre
Condal de Barcelona. Per
això, l’estrena no es pre-
veu fins al 14 d’abril, tot i
que dijous vinent ja co-
mencen les prèvies. El di-
rector Antonio Calvo afir-
ma que els espectadors són
els últims propietaris del
muntatge, que abans ha
passat per les mans dels
autors i del director. Tam-
bé admet que la seva direc-
ció és conjunta amb Mo-
rán, que li ha donat bons
consells per fer rutllar la
trama, gràcies «al seu ol-
facte per la comèdia». Cal-
vo permet que hi hagi im-
provisacions, tot i que fixa
uns límits a cada personat-
ge.

També Rosich i Miró
han comptat amb el cap de
cartell. Al guió original es
deixaven punts suspensius
per les possibles sortides
del protagonista. Morán,
en rebre la proposta de fer
una versió del clàssic de
Molière («la més prima
d’aquest gran autor»,
apunta Rosich), va posar
traves al projecte: «La pro-
tagonista era una noia i no
em veia amb ganes de

transvestir-me», deia ahir
irònic en la presentació del
muntatge a la premsa.

Reforços en el repartiment
Morán no comptarà amb la
complicitat de Joan Pera,
un company que ha tingut
des de La extraña pareja
d’aquell 1995. L’actor ca-
talà està compromès amb
seixanta funcions d’Òscar
una maleta, dues maletes,
tres maletes arreu de Cata-
lunya. Morán tindrà bona
part dels companys de
viatges de repartiment ha-
bituals (Rosa Serra, Enric
Llort i Enric Boixeda) i el
suport de dos bregats ac-
tors com ho són Marta Do-
mingo i Norbert Ibero.

El protagonista va plan-
tejar-se deixar el teatre en
la tercera visita al metge,
«vaig veure la finestra
aquella il·luminada de la
mort», comenta desenfa-
dat i sincer. El postopera-
tori en una operació d’es-
tómac el va enviar a l’UCI.
Mai havia anul·lat cap fun-
ció fins que van estrenar
Matar al presidente, el
2005: «No sóc superstici-
ós però crec que l’esperit
de Kennedy ens rondava.
A la tercera recaiguda vaig
començar a dubtar» dels
efectes del mal d’ull.

Paco Morán fa les noces d’or a escena
L’actor es riu a «Enfermo imaginario» del seu any de pega als hospitals assumint el rol d’hipocondríac

Paco Morán, ahir al Teatre Condal. / ANDREU DALMAU / EFE

● Aquest 2008 Paco Morán celebra els 50 anys
de feina en el món del teatre. Ho farà dalt de
l’escenari, després d’un any llarg apartat, per
raons mèdiques, de les fustes. Precisament per

● Com ja va avançar
aquest diari el 3 de març, el
retorn de Paco Morán serà
sense Joan Pera. L’actor
cordovès aclaria ahir que
pretenia acomiadar-se al
costat de Joan Pera, un
amic i actor del qual ara
Moran disfruta veient-lo
des de platea. La previsió
de Focus és que Enfermo
imaginario duri dos anys.

Morán i Pera són la pa-
rella còmica d’èxit a Cata-
lunya dels últims quinze
anys. Pels seus muntatges
han passat més de dos mi-
lions d’espectadors. En-
fermo imaginario serà en
castellà. Martínez diu que
Pera va utilitzar el català a
La extraña pareja com a
reacció a l’atac dialèctic
de Morán. L’operació de
Focus del 1995 era fogue-
jar Pera amb Morán per-
què el primer es guanyés la
confiança del públic del
segon. A partir de la tem-
porada següent hi havia
d’haver dues companyies
còmiques de Focus. Les
sis temporades de La ex-
traña pareja van estroncar
el guió de la productora.

JORDI BORDES / Barcelona aquest motiu la productora Focus va encarregar
a Marc Rosich i Pau Miró que escrivissin una
obra a partir del clàssic de Molière. Evident-
ment, en el text que es veurà al Condal el pes de
l’obra és el del malalt hipocondríac que procura

que totes les proves surtin malament per conti-
nuar sota l’aura d’urgències. Per cert, els dos
llits que apareixeran a escena els ha cedit l’hos-
pital de Can Ruti de Badalona, un centre que
Morán ha visitat com a pacient amb regularitat.

«Reconciliació»
artística amb
Joan Pera

Un projecte sobre
el concepte de
port
guanya la beca de
la Fundació
Espais
● Girona. El concepte de
port en els seus dife-
rents vessants clàssics i
des de la realitat con-
temporània de la immi-
gració, el turisme, el
comerç i la transferèn-
cia cultural és l’eix del
projecte de l’artista va-
lenciana Isa Andreu i
que ha resultat premiat
amb la beca que atorga
la Fundació Espais
d’Art Contemporani.
L’obra es titula El em-
brujo de Shangai i re-
brà 2.400 euros per al
seu desenvolupament.
A més d’Andreu, han
estat premiats dos tre-
balls en l’apartat de tre-
ball publicat i/o realit-
zat, un de Maia Creus
sobre l’art a Sabadell
entre el 1972 i el 1979 i
un altre de Ricardo
Amasté, sobre la crítica
artística a través d’un
bloc i el debat positiu
que suscita.

La vintena edició
dels premis de la Fun-
dació Espais d’Art
Contemporani de Giro-
na a la creació i a la crí-
tica d’art va arribar ahir
a la proclamació oficial
dels premiats. En el
lliurament dels premis
hi van assistir dos dels
tres guardonats, ja que
la becada, Isa Andreu,
no hi va poder assistir.
El premi a la publicació
d’un treball assagístic
inèdit va quedar desert,
tot i que el jurat va con-
siderar apropiat ator-
gar, per la seva temàtica
d’actualitat, una men-
ció especial a l’assaig
de Raúl Rodríguez.
Aquest treball, que serà
publicat a la revista Pa-
pers d’art, es titula
Máscaras de lo nuevo.
Dialéctica de las indus-
trias culturales. L’au-
tor fa una contraposició
entre l’anomenada alta
i baixa cultura.
La beca guanyadora
d’enguany parteix del
llibre de Juan Marsé El
embrujo de Shangai. El
projecte vol desenvolu-
par-se a l’Institut d’In-
vestigació i Estudis de
Postgrau Piet Zwart
Institute de Rotterdam.
A més, aquest projecte
d’Isa Andreu també ha
estat seleccionat com
un dels projectes deslo-
calitzats de la Sala
d’Art Jove de la Gene-
ralitat. / L.P.


