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Juan Carlos Olivares El díptic dedicat a Copi és un combat
histriònic d’egos entre l’autor d’‘Eva Perón’
i Marcial Di Fonzo Bo

Copiland

D
urant una setmana,
un campió de l’excés
s’ha instal·lat al Tea-
tre Lliure. Copi, àcra-
ta moral, llibertari de

l’híbrid, encaixa en aquesta suc-
cinta descripció, però Marcial Di
Fonzo Bo li disputa directament el
lloc com a últim responsable del
díptic que ha dedicat a l’obra del
polièdric artista argentí. Ferotge
lluita d’egos entre un gran actor
–de memorable record a Ricard
III– i l’autor d’Eva Perón (1970),
Loretta Strong (1974) i Le Frigo
(1983), i les tires còmiques prota-
gonitzades per La femme assisse.

Un combat sense pietat entre
dos histrions, entre dos monstres
de l’exhibicionisme. Al menor
signe de defalliment, el contrari
aprofita el moment per descarre-
gar la seva bateria de talents. Di
Fonzo Bo accepta el pols com un
lluitador professional i se sotmet
amb elegància al veredicte del
combat quan Copi se supera. Però
tampoc no permet que s’escapin
les oportunitats que li són propí-
cies per mostrar el seu poder. Di
Fonzo Bo volant per damunt del
públic del Lliure, quan ja s’ha es-
tirat fins al que no es pot dir el xi-
clet lisèrgic de Loretta Strong
–aquesta Barbarella reescrita per
un Arrabal infiltrat entre els gui-
onistes d’El nan roig–, és un evi-
dent exercici d’afirmació personal
davant la llegenda de Copi, capaç
de convertir aquest esbós al·luci-
natori en un monòleg-riu si la nit
li venia de cara.

Al final, repartiment de punts,
Le Frigo és per a Ángel Pavlovsky,
estrella convidada que imposa la
seva familiar personalitat escèni-
ca a un text que aporta molts ar-
guments als que consideren Copi

Di Fonzo Bo competeix amb Copi en la desconstrucció del mite d’Eva Perón ■ RICHARD VOLANTE

un dramaturg sobrevalorat. Les
poulets n’ont pas de chaises (títol
que recull les reflexions de la dona
asseguda) és un triomf absolut de
la corrosiva Weltanschauung de
Copi. Càpsules de mala llet escul-
pides a tort i a dret, que Di Fonzo
Bo transforma en un còmic ani-
mat, en una versió petarda, radi-
cal i nihilista de Who framed
Roger Rabbit. Amb Eva Perón, les
forces s’igualen. Autor i actor com-
peteixen línia a línia per la despie-
tada desconstrucció del mite, des-

pullant-lo fins i tot de l’últim gest
heroic de la mort. Text important
per la seva inoportunitat històri-
ca, pel seu atac antiperonista
–una constant en la biografia fa-
miliar i personal de Copi– en plena
diàspora internacional del cadà-
ver d’Eva Perón i el moviment de
forces i interessos que conduirà a
la tercera presidència del general
Perón el 1973.

Un text iconoclasta, brutal en
expressió i intenció, que es
manté viu per la ingent matèria

fosca que llança contra la mitifi-
cació d’una dona contradictòria,
una diva de la política que va fer
de la manipulació emocional de
les masses un art. Di Fonzo Bo
recull el guant i, com a The Due-
llists de Ridley Scott, aguanta el
tipus fins a l’esgotament davant
un personatge perillós, una hidra
moribunda, un porc senglar ferit
cobert de diamants i visons que
depassa la caricatura més gro-
tesca d’una decadent Joan
Crawford.

‘Eva Perón’ es
manté viu per la
ingent matèria fosca
que llança contra la
mitificació d’una
dona contradictòria

Quadern de teatre

L’antiesteta
@La radicalitat iconoclasta de Copi
és un potent filtre que salvaguarda
la seva forta empremta com a de-
miürg d’un univers intransferible.
Un món poblat per rates amb una
ànsia irrefrenable per aparellar-se
amb humans, frigorífics amenaça-
dors, mares castradores, sexes po-
lifacètics. El paradís natural d’un
Isop del costat fosc. El niu d’un mo-
ralista de la amoralitat. De la seva
relació amb el moviment Pànic –as-
sociació per a individus que van fer
i fan de la seva vida un arcà major–,
va conservar-ne una indestructible
fe en l’efecte combatiu de l’esperit
àcrata, alhora que rebutjava el dan-
disme, l’esteticisme intel·lectual.
Copi és un antiesteta. Renega amb

premeditada violència d’un con-
cepte obsolet, d’una abstracció que
així que es bada es confon amb el
bon gust, i d’aquí que només hi hagi
un petit pas per enfonsar-se en la
melassa burgesa. La seva femmeas-
sise és un gargot de sexe mutant i
pensament paradoxal.

Un paràsit de la contradicció, un
bitxo de dues dimensions que s’ali-
menta de l’estupidesa col·lectiva.
També els seus personatges pre-
destinats a tenir tres dimensions es
caracteritzen per la brutalitat mo-
ral i física. No tenen cap misteri ni
es poden refugiar en les ombres
d’unacaricaturaexpressionista.Po-
drien ser criatures de Grosz si no
hagués posat una llum tan crua

sobre els seus cossos. La llum que
usa Di Fonzo per il·luminar el món
de Copi. D’alguna manera porta a
l’extrem una facció de la cultura ho-
mosexual, aquella que abjura del
gueto de l’esteticisme per poder ex-
pressar-se amb més llibertat. Una
renúncia activa de la bellesa, usur-
pada pels quintacolumnistes de la
burgesia. Una posició compartida
amb dramaturgs com Joe Orton i
Mark Ravenhill. Afins –sense arri-
bar al deliri llibertari de Copi–
també en la relació descastada amb
els seus personatges i una visió ma-
cabra i desesperançada de les rela-
cions humanes. Si existís una elit
punk i gai, Copi ocuparia un lloc en-
tre els seus màxims representants.La ‘femme assise’ és un gargot de sexe mutant ■ PASCAL VICTOR




