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JOAN CORTADELLAS

LES SALES 
PRIVADES DE BCN 
NO TANQUEN 
PER VACANCES

Barcelona q Els teatres privats de 
BCN seguiran oberts a l’agost amb 
una oferta d’humor, dansa i musical. 
Per donar visibilitat a aquest canvi 
d’hàbit, l’Associació d’Empreses de 
Teatre de Catalunya va convocar 
ahir per a una foto de família a la 

plaça de Catalunya artistes de les 
sales que no tancaran per vacances: 
Tívoli, Condal, Goya, Coliseum, 
Versus, Victòria, La Villarroel, 
Teatreneu, Arteria i Molino. A la foto, 
els integrants de La Cubana vestits 
de casament.

Paco Morán 
diu adéu als 
seus teatres
La comitiva fúnebre va fer una ruta 
pel Borràs, el Condal i el Victòria

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
a idea se la va plantejar, sen-
se que s’arribés a fer, gent 
de l’entorn de Pepe Rubia-
nes quan l’actor galaicoca-

talà va morir fa tres anys. Es tractava 
de portar el seu fèretre al teatre dels 
seus èxits, el Capitol, per a l’últim ho-
menatge dels seus fans. D’alguna ma-
nera, aquest esperit va moure la famí-
lia i amics pròxims de Paco Morán, 
que va morir dilluns als 81 anys, per 
plantejar un adéu simbòlic dels esce-
naris de Barcelona, aquells en què el 

còmic cordovès va deixar el seu segell 
més de tres dècades.
 Després del funeral d’ahir al mig-
dia, i abans de la incineració a 
Montjuïc, la comitiva fúnebre es va 
acostar al Borràs, el Victòria i el Con-
dal. Rafael Morán, germà de l’actor, 
i els seus fills Gregorio i David es van 
detenir primer a l’escenari on va tri-
omfar La extraña pareja, obra cabdal 
en la carrera de Morán. Al Borràs 
també s’hi va desplaçar Joan Pera, la 
seva parella artística. La comitiva es 
va aturar a la porta en un acte infor-
mal en el qual van participar alguns 

l’enterrament del CÒmIC més POPUlar

admiradors. Una parella de guàrdi-
es urbans mirava en actitud respec-
tuosa i sense ànim sancionador.

ENVOLTAT DE COMPANYS / Poc abans, tots 
havien estat al funeral a Sancho de 
Ávila, al qual van assistir col·legues 
del desaparegut com Ferran Rañé, 
Lloll Bertan, Enric Majó, Lita Claver, 
Pep Cruz, Àlex Casanovas, Amparo 
Moreno i Mingo Ràfols, entre altres. 
També hi van anar dos directors de 
dues èpoques en la carrera de Morán: 
Ángel Alonso, el de La extraña pareja, 
i Antonio Calvo, d’El enfermo imagina-

l’arribada de Paco»), va prendre pri-
mer la paraula l’actriu Rosa Serra, 
que va llegir uns versos de Verde que te 
quiero verde, de Lorca, perquè era el co-
lor preferit del difunt. A continuació, 
Pera va recordar el seu amic i va des-
tacar la seva integració a Catalunya i 
la gran connexió amb el públic. «Sent 
tan diferents, ¡quina parella que fè-
iem!», va dir. Finalment, David Morán 
va agrair l’afecte  pel seu oncle, «una 
persona amb molt de geni, però molt 
generosa, que feia comèdia seriosa, 
no grollera, i que va ser pionera en la 
risoteràpia». H

Joan Pera s’acomiada de Morán davant d’un dels teatres en què van actuar.

ARNAU BACH

rio, el muntatge del Condal que va 
ser l’últim de la seva carrera.
 Autoritats com el president Artur 
Mas, el conseller Ferran Mascarell i 
el tinent d’alcalde Jaume Ciurana 
van anar el dia anterior a la capella 
ardent, igual que ho va fer la dona de 
Mas, Helena Rakosnik, admiradora 
de l’intèrpret. Mas va entregar en 
privat a l’actor fa dues setmanes la 
Creu de Sant Jordi, que ja no va po-
der recollir en l’acte oficial.
 En una emotiva cerimònia religio-
sa en què el rector va fer broma («al 
cel se senten trompetes i violins amb 

CONVOCATÒRIA  
Per optar a l’execució de les obres de “Rehabilitació 
de la sala Pompeu Fabra de l’Ateneu Barcelonès”.

Les empreses constructores interessades, poden sol·li-
citar informació específi ca al telèfon: 93 343 61 21 (Ad-
ministració).

Termini per lliurar la informació requerida fi ns el dia 
05/09/2012.


