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Jordi Prat tradueix i adapta per al teatre l'obra de Copi 'Eva Perón'

Desfent el mite d'Evita

Vanessa Pérez. BARCELONA

L'espectacle 'Eva Perón' mostra els encreuaments dels diferents rols del carismàtic personatge
d'Eva Perón centrat en la recta final de la seva vida.

Histèrica, dèspota i intransigent, però amb un punt de tendresa. Així és com apareix el personatge d'Eva
Perón en l'espectacle que porta el seu mateix nom, Eva Perón, i que el jove director Jordi Prat presenta
a partir de dijous a l'Espai Lliure.
Evita (Xavi Sabata) passa les seves últimes hores de vida tancada a la residència presidencial,
acompanyada de la seva mare (Muntsa Alcañiz), que vol aconseguir la combinació d'una caixa forta,
Perón (Oriol Guinart), sotmès a una profunda migranya, una infermera (Glòria Cano) i Ibiza (Per Sais),
un fidel criat de tota la vida. A fora de la residència presidencial, tothom està a l'espera de l'anunci de la
mort d'Evita, mentre escolten la seva vida en format de radionovel·la. Segons el director, "Eva Perón és
la història dels últims dies que va viure dramatitzats per un argentí -Copi- que es mirava el seu país des
de la distància i la ironia". "És una farsa i això és el que realment és important, i no tant la història en si".
L'espectacle està basat en l'obra de Copi (Raúl Damonte Taborda), que ha estat traduïda i adaptada pel
mateix director del muntatge. "Copi vol provocar i sacsejar amb la seva obra. Agafa el mite d'Eva Perón i
l'explica en clau de melodrama. En dóna una visió molt desagradable".
L'espectacle, caracteritzat per un humor negre i amoral, es planteja a partir del mite d'Evita sense
termes mitjos, o se l'estima o se l'odia, i "Copi era un antiperonista declarat". Jordi Prat ha recordat que
ella mateixa considerava que "no entenia les coses equilibrades, i que només reconeixia l'amor i l'odi, tot
i que no sabia quan estimava ni quan odiava". Aquesta dualitat envolta el personatge, tant a la vida real
com en l'espectacle teatral.
En l'obra de Copi el caràcter transgressor és molt important i això queda evidenciat en aquest muntatge:
Evita és un transvestit. "Apareix el transvestisme com a màscara per amagar la monstruositat",
assegura el director. "Un monstre que es necessita" perquè els altres personatges actuen com uns
satèl·lits al voltant d'Evita: "Necessiten que ella els mani". Xavi Sabata considera que "darrere de la
frivolitat del personatge s'hi amaga molta mala llet".
Un dels grans temes de l'obra és la utilització política d'un cos i la conseqüent manipulació, que ve
determinada per la mort d'Evita. L'actriu Muntsa Alcañiz considera que "Eva Perón en realitat és una
obra política, on tot es porta a l'extrem". Tot depèn de l'òptica des d'on es miren les coses perquè, tal
com apunta Jordi Prats, "la vida s'ha de prendre com un calidoscopi".

'Eva Perón'
Espai Lliure
Del 29/01 al 22/02
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El transvestisme i la provocació són la tònica general d'Eva Perón.
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