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Ocaña i Copi

Lluís-Anton Baulenas

A risc de trepitjar una mica l'espai dels companys que fan la crítica d'espectacles, avui els parlaré d'un
espectacle acabat d'estrenar al teatre Tantarantana de Barcelona: Copi i Ocaña, al purgatori, de Marc
Rosich, dirigit per Julio Álvarez i amb els actors Víctor Álvaro, Oriol Guinart i Óscar Muñoz. És una
proposta estimulant, ben dirigida i interpretada, que uneix les figures d'aquests dos artistes morts als
anys vuitanta. L'obra no és explicativa, parteix de la base que el públic sap més o menys qui són els
artistes i es concentra en el que és més interessant: La seva trobada al purgatori. Aquí és on queda
palès, per damunt de tot, el lligam que els hauria pogut unir si, a part d'una trobada circumstancial al
mític Saló Diana, a finals dels setanta, haguessin compartit més temps i obra: la indefensió. La peça de
Marc Rosich fa esplèndidament, d'una manera tàcita, aquesta sensació: Copi i Ocaña, indefensos
davant el món. Indefensos per delicats, per diferents, per desterrats, per provocatius.

Tots dos junts et fan pena, al purgatori, no pas per morts, sinó per ingenus. Aquella vida que ells,
cadascun segons les seves circumstàncies, s'entestaven a provocar, se'ls va menjar en un tres i no res.
El sistema admet un tant per cent de persones anant contra corrent, en desacord, encara que sembli un
contrasentit. És l'única manera de mantenir els engranatges de defensa sempre a punt i, al mateix
temps, desactivar la mateixa arrel dels que van a la contra: tot permetent-los l'existència els despista i
els desactiva perquè els desdibuixa la imatge de l'enemic a batre. Això, no cal dir-ho, en una
democràcia burgesa. En una dictadura no, ja que els dictadors no tenen sentit de l'humor. A Barcelona
preferien perseguir, engarjolar i escalfar el cul d'algú com Ocaña, que en el fons no era més que la nota
folklòrica d'una revolució que no s'havia de fer mai. Les democràcies tampoc no tenen sentit de l'humor,
però ho amaguen i ho disfressen amb la tolerància, que èticament fa la mateixa ferum però estèticament
queda molt millor i, sobretot, calma la consciència dels ciutadans més sensibilitzats. És una guerra
soterrada, no declarada, contínua, on sempre guanyen els mateixos i gent com Ocaña o Copi són els
primers a caure.

Copi i Ocaña, al purgatori també ens remet a la Barcelona dels últims setanta, quan semblava que tot
estava per fer i que, sobretot, es podia fer. El provincianisme de la cartellera teatral de casa nostra, que
ens porta sovint a preferir un autor novell irlandès, per exemple, a un de català, es trenca de tant en tant
amb propostes com aquesta del Teatre Tantarantana. Ens permet recuperar el nostre passat més
recent per tal de no oblidar que si som qui som és perquè abans hi ha hagut gent que ens hi ha facilitat
el camí. La Barcelona d'avui és hereva de la Barcelona canalla d'Ocaña. És una Barcelona cruel i
terrible, capaç de devorar els seus fills per tal de seguir vivint, per tal de continuar sent la gran encisera.
El que no es pot fer i en els països civilitzats no es fa és destruir contínuament el passat i instal·lar-nos
en un present continu. Aquesta angoixa vital és la que ha aconseguit esborrar del mapa, per exemple,
un dels fenòmens culturals més interessants que ha donat Catalunya en el segle XX, la Nova Cançó. I
és la que també busca d'enterrar la Barcelona dels setanta, tot un esclat. Hi ha artistes com Ventura
Pons que en són conscients. Per això, aquest director ha dedicat dues pel·lícules a dos barcelonins
d'adopció que, més o menys, han fet història: Ocaña i Gato Pérez.

Provincianisme, papanatisme, és, més que oblidar, caure en l'adoració del nou i del present. És la
marca del postmodernisme. És no reconeixe'ns en els que ens ha fet com som. La gent del teatre
Tantarantana ho tenen clar. Ells mateixos, des de fa anys, saben bé què significa la cultura de la
resistència tant com saben que la seva responsabilitat és continuar endavant. Encara que la seva
recompensa, al capdavall, no sigui gaire més del que podia aspirar el mateix Ocaña a la Barcelona grisa
que sortia del franquisme o el Copi que escandalitzava el París pampalluguejant i burgès dels primers
vuitanta: ser la veu de la consciència del sistema.
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Vagin al Tantarantana: s'hi trobaran bon teatre, coneixeran un jove autor català tan bo com qualsevol
autor jove irlandès i, sobretot, els estimularan la memòria d'una manera sensible i alhora ferma. Ocaña i
Copi, al purgatori hi serà fins al 2 de gener.

Els tres actors que treballen al Tantarantana
Avui
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