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La comèdia ‘Matar al presidente’, que ja han vist 115.000 espectadors, reprèn la seva trajectòria divendres que ve

Paco Morán torna al Condal
després de l’accident de cotxe

A 73 anys, si hi ha una cosa que
no se li pot negar a Paco Morán
és que és un home de teatre de
cap a peus. Un actor abocat de
ple a l’escena que forma part
de l’escollit Olimp d’intèrprets
que quan comencen un espec-
tacle no tenen mai data de sor-
tida. El seu bon moment es va
endolcir fa onze anys, quan va
trobar en Joan Pera una pare-
lla escènica tan estranya com
efectiva. Un matrimoni profes-
sional a prova de crisis comer-
cials que enguany abordava el
seu quart espectacle, Matar al
presidente, la comèdia de Fran-
cis Veber, adaptada per José
Luis Martín i dirigida per Ángel
Alonso, fins que el 21 de juliol,
després de la funció, i quan els

dos actors anaven cap a casa
–cadascú amb el seu cotxe–,
Morán va patir un greu acci-
dent de trànsit que el va apar-
car nou dies a l’hospital.
Ja refet, tot i que encara que

amb la mà esquerra embenada,
Morán recordava ahir com va
anar l’ensurt. “Vaig fer no sé
quantes voltes de campana fins
a quedar assegut cap per avall
i llavors vaig veure com una

llum m’il·luminava els collons,
no sabia si allò era una disco-
teca psicodèlica o què”. Cons-
cient durant tot l’accident, va
trucar a en Joan Pera per ex-
plicar-li el contratemps ocor-
regut a prop de Tiana.

Les múltiples contusions i el
traumatisme toràcic –es va
trencar “la quarta i la cinque-
na costella, a més dels dits pe-
tits i anul·lar de la mà esquer-

ra”– el van obligar a estar un
dia a l’UCI i nou ingressat a
Can Ruti. Una experiència que
li ha servit per adonar-se de
com l’”estimen els amics i ad-
miradors”, raó per la qual ahir
convocava una roda de prem-
sa, per agrair-los l’interès pel
seu estat. Per no deixar-se
ningú, l’artista va llegir un text
en record de l’assistència sani-
tària en carretera, dels Mossos

Joan Pera mima el seu amic Paco Morán, ja restablert de l’accident de cotxe
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Restablert de
l’accident de
trànsit que
va patir el 21

de juliol passat,
Paco Morán torna al
Teatre Condal per
reprendre les
funcions de ‘Matar al
presidente’, al
costat de Joan Pera.

d’Esquadra, de l’equip mèdic
de Can Ruti i del públic.

“Va ser un accident més apa-
ratós que no pas problemàtic”,
expressava en to distès Morán,
mentre Pera feia broma de la
mà lesionada dient-li: “Amb
aquesta no mataràs el presi-
dent”, en al·lusió al paper que
el seu company protagonitza al
Condal. “Els metges no m’han
autoritzat a agafar pes amb
aquesta mà”, afegia l’acciden-
tat, per això l’equip artístic té
previst fer un assaig demà pas-
sat, per trobar la manera en
què el personatge de l’assassí
a sou “agafa el fusell”. Entre les
rialles de Joan Pera, Morán re-

coneixia que potser haurà
“d’incloure en la funció aquest
accident”, fent referència a l’afi-
ció que els dos tenen per afegir
experiències pròpies als mun-
tatges que fan. En especial quan
el tenen ben apamat. Cal sub-
ratllar que, des del novembre
passat, 115.000 persones han
vist Matar al presidente. La fun-
ció de divendres, al preu únic
de dotze euros, s’acabarà amb
una festa en què els espectadors
podran saludar Morán, que, per
causa major, ha hagut de fer va-
cances. “Feia anys que no tenia
vacances a l’agost, les coses que
s’han de fer per complaure els
companys!”

El coreògraf Iuri
Grigorovitx presenta
el seu ballet al BTM
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El ballet
clàssic de
Iuri
Grigorovitx,

un dels més grans
coreògrafs del
Bolxoi, arriba a
Barcelona per
presentar les suites
de dos ballets del
repertori clàssic.

El septuagenari coreògraf rus Iuri Grigorovitx
JOSEP LOSADA

L’escenari del Barcelona Teatre
Musical acull a partir d’avui
només durant tres dies el Gri-
gorovitx Ballet Krasnodar, la
companyia de dansa clàssica
fundada el 1990 pel coreògraf
Iuri Grigorovitx, que va ser di-
rector artístic del Ballet Bolxoi
entre 1964 i 1994 i coreògraf de
peces tan emblemàtiques del
Bolxoi i de la història de la
dansa com Espartacus i Ivan el
Terrible.

En la seva primera estada a

Barcelona, la companyia pre-
senta “els millors moments”
–com diu Grigorovitx– de dos
grans clàssics, El llac dels cignes
i El Corsari, dues obres que són
“com la targeta de visita del ba-
llet rus”. “Les condicions del te-
atre on actuem no permeten
fer els canvis de decorats i de
llums necessaris per fer els ba-
llets complets. Espero que els
puguin veure quan ens convi-
di el Liceu”, va afegir puntua-
litzant que fa anys va tenir con-
verses amb el teatre barceloní
que es van frustrar a causa de
l’incendi del coliseu operístic.

L’actuació de Barcelona s’em-
marca dins d’una gira europea
que els ha portat a la Meca del
ballet rus, el teatre Mariinski
de Sant Petersburg, on van pre-
sentar sis títols diferents du-
rant dues setmanes; a Sant Se-
bastià amb un Don Quixot “que
ens feia molta por de fer a Es-
panya però que va ser molt
aplaudit”, i que posteriorment
els durà a Cannes, on inter-
pretaran el llegendari Esparta-
cus i també Don Quixot.

Segons va explicar el septua-
genari coreògraf, la seva com-
panyia, subvencionada pel go-

vern municipal i regional de
Krasnodar (sud de Rússia),
forma part de l’Associació Ar-
tística Grigorovitx, una entitat
cultural que engloba la com-
panyia formada per un cente-
nar de ballarins, una orquestra

simfònica, una companyia de
ballet folklòric, un grup teatral
i una escola de dansa de la qual
es nodreix el ballet.

Sobre l’actual situació que
pateix el teatre Bolxoi, del qual
Grigorovitx va ser director du-

rant 30 anys abans de dimitir
per raons polítiques, i on
també ha actuat amb el seu
propi ballet, només va voler co-
mentar que “està vivint una si-
tuació molt difícil i tanca du-
rant tres anys per reformar-se”.

La funció de
divendres, que serà

a preu reduït,
s’acabarà amb una
festa per al públic


