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‘Copi i Ocaña al purgatori’

Purgatori gai
Francesc Massip

‘Copi i Ocaña al purgatori’, de Marc Rosich.
Intèrprets: Òscar Muñoz, Víctor Álvaro, Oriol Guinart.
Escenografia: Max Glaenzel i Estel Cristià. Direcció:

Julio Álvarez. Nou Tantarantana, 12 de desembre.

Només aixecar-se el teló de la temporada, el nom de Marc
Rosich va sonar rere un ben confegit monòleg dit per Carles
Canut en la vetllada de presentació al Barcelona Teatre Musical.
Ara ens sorprèn la fermesa del jove dramaturg amb una peça
àgil i d’assaonada escriptura, que fa coincidir dos singulars
personatges que mai no es van conèixer en vida en l’inquietant
espai d’un purgatori impol·lut, com una sala d’espera d’hospital
embolcallada en la blanca i impossible asèpsia d’aquest parell
contaminats de vida. Un ferm Òscar Muñoz encarna l’esperit de
Pasolini, caracteritzat amb un blanc espectral, a l’ombra del
qual s’organitza el fabulós encontre entre els morts gais als
quals farà de guia pel laberint sense portes del més enllà. Víctor
Àlvaro apareix amb un vestit socarrimat de faralaes per evocar
Ocaña, el rei de la Rambla, artista que ens va enlluernar l’any
1982 a la Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu amb els
seus passos de marededéus esclatants de color i les seves ex-
pressives falles de cartró pedra, però que només un any més tard
moria entre les flames de la seva disfressa de sol amb què
amenitzava les festes del seu poblet andalús.

Oriol Guinart incorpora Copi, el dramaturg i dibuixant de
còmics argentí, delqual aquí hem vist Les quatre bessones (1997) i
Eva Perón (2004), que va ser un dels fundadors del grup d’acció
teatral Pánico (amb Arrabal, Jorodowsky i Topor) i que va
abanderar l’estètica camp de transvestisme i subversió. Rosich:
una nova veu que reivindica, amb soltesa i humor, l’esclat d’a-
quells inicials anys 80 on encara tot era possible a Barcelona.
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‘Salvador!’ du Dalí al teatre londinenc
➤ L’obra de teatre Salvador!, basada en la vida del pintor, ensenya aquests dies al públic britànic
el costat més excessiu del venerat artista empordanès. Dirigida per Erin Wheeler, Salvador! re-
trata un Dalí que no es cansa de dir com n’està d’enamorat de les seves obres, de les dones, dels
diners i, sobretot, esclar, d’ell mateix. “Quan tenia set anys volia ser una dona, ara només vull
ser Salvador Dalí”, declama l’actor i autor de l’obra, Alberto Bona, que encarna l’artista en
aquest muntatge que es pot veure al Barons Court, un teatre que si bé no és dels més famosos
del West End i el seu aforament tampoc no té grans dimensions, sí que ha facilitat que Salvador!
obtingui una bona rebuda a la capital britànica durant tota la setmana de representacions.
L’obra s’endinsa en les excentricitats del geni surrealista a través dels somnis, en la seva tur-
mentosa relació amb Gala i en l’amistat amb altres artistes de l’època com ara Lorca, Buñuel
i Picasso. Escènicament, tot succeeix com si fos un somni. Un gran somni dalinià, que segura-
ment a l’artista li hauria agradat de veure.

Jorge Lavelli dirigeix
finalment ‘La hija del aire’

Ramon Palomeras
MADRID

S
ón quatre
anys de re-
tard, però
per fi la ver-

sió de Jorge Lavelli
de ‘La hija del aire’,
de Pedro Calderón
de la Barca
(1600-1681), arriba a
Madrid, acollida pel
Teatro Español de
Mario Gas.

Blanca Portillo, que encarna
Semíramis, la protagonista
perversa de l’obra, encara no
entén què va passar fa quatre
anys. L’any 2000, Rafael Pérez
Sierra, aleshores director de la
Companyia Nacional del Tea-
tre Clàssic, va oferir a Jorge
Lavelli dirigir l’obra de Calde-
rón de la Barca. Després de
mesos de treballar en la ges-
tació del projecte, de sobte, i
encara ara sense saber el per-

què, les altes instàncies políti-
ques van estroncar les il·lusi-
ons. Ara Lavelli i Portillo po-
den dir que la vida no és un
somni i el materialitzaran al
Teatro Español entre el 21 de
desembre i el 16 de gener amb
els actors del Teatro San Mar-
tín de Buenos Aires.

La hija del aire (1653) és una
diàfana i il·luminadora refle-
xió sobre els avatars del poder,
sobre la fascinació de manar i
sobre els camins, fins i tot els
més salvatges i impietosos,
per assumir i exercir l’autori-
tat omnímoda; el tema per-
vers del poder farcit de vio-
lència, mentida i simulació
vist amb l’agudesa i ironia
d’una de les figures del Segle
d’Or espanyol. L’obra, escrita
en vers, tracta sobre Semíra-
mis, la reina de Babilònia i la
seva aferrissada lluita per os-
tentar el poder, una dèria que
la porta fins i tot a segrestar el
seu fill. Fins que s’esvaeix en
l’aire. La versió de Lavelli
s’inspira en la segona part de
la comèdia de Calderón, mo-
ment en què Semíramis exer-
ceix la plena potestat sobre les
seves terres i súbdits. “Semí-

ramis és com la permanència
d’un esperit pervers, d’ambi-
ció i d’autoexaltació indes-
tructible, propi de la natura
humana”, reflexiona Lavelli.
“Aquests excessos, aquestes
transgressions al poder, és el
que avui s’anomena feixisme”,
conclou. “És una semideessa;
no és una dona. És un tur-
ment, un remolí. Una força de
la natura”, apunta Portillo.

Sentit polític de l’obra
El muntatge “intenta acla-

rir i valoritzar el sentit polític
de la peça; el joc obsessiu de
qui, des del poder, celebra
minuciosament el plaer de
disposar de la llibertat dels
altres, d’aquells que, per estar
absents de l’arena, només en
percebem les veus, els ecos,
els clamors”, diu Lavelli, tot
afegint que l’obra “és una
mena de paràbola sobre l’ab-
solutisme inseparable del
destí polític de l’home”. I
sense pèls a la llengua, Lavelli
no s’està de comparar Calde-
rón amb Bertolt Brecht, “els
quals partint de la llegenda
superaven les respectives
censures oficials”.


