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Joan Negrié, el lleig que es torna guapo, enmig dels seus
companys de la companyia Sala Trono ■ SALA TRONO

Sobreelculte
alabellesa
T.B.
BARCELONA

El lleig, laprimeracoproduc-
ció del Tantarantana amb
Sala Trono de Tarragona
–on ja s’ha estrenat, i se
n’han fet 10 funcions amb
una ocupació del 100%– ar-
riba demà a Barcelona: “És
un fenomen haver dit més
de 200 vegades que no hi ha
entrades a Tarragona!”, diu
Oriol Grau, que, amb Joan
Negrié, són els represen-
tants de Trono al reparti-
ment. El completen Neus

Umbert i Pep Muñoz. Els di-
rigeix Juan Carlos Martel.

A un home lleig li fan un
trasplantament de cara. El
seu èxit és tal que volen fer
la mateixa cara a tota la hu-
manitat.Aquestaés lasínte-
si de la brillant comèdia
negra i àcida, tan divertida
com reflexiva, que el drama-
turg alemany Marius von
Mayenburg, resident a la
Berliner Schaubühne, va es-
criure fa dos anys i ja s’ha es-
trenatarreudelmón.“Ésun
bombó, un regal per a l’es-
pectador”, apunta Negrié.■

‘Lanevera’tancada
La Sala Muntaner recupera la filosofia de Copi

Teresa Bruna
BARCELONA

Carles Romero, actor català
que viu i treballa a París, i
Vincent Poirier, de la com-
panyia Dodeka de Norman-
dia, que ha dirigit l’especta-
cle, han tingut la iniciativa
de portar a BarcelonaLa ne-
vera, del dramaturg i dibui-
xant Copi. Romero l’ha vol-
gut traduir al català ell ma-
teix: “No ha sigut fàcil. Copi
eraargentí iescriviaenfran-
cès. Malament, però li era
igual. Ell signava i deia que
feia el que li donava la gana.
Va trencar tots els esque-
mes. Interpretar els seus
textos, per a un actor és un
exercici de llibertat i plaer”,
diu Romero. S’estrena avui
a la Sala Muntaner, on es
quedarà fins al 6 de juliol.

Copi, mort als anys 80,
torna a ressorgir: “Ara hi ha
actorsfascinatsper l’obrade
Copi. El necessitem, ens cal
algú que ens digui que po-
dem trencar esquemes. Co-
pi és llibertat”, apunta Poi-
rier. I afegeix: “El que passa

a França amb Sarkozy és
una raó més per fer Copi”.

La nevera és al mig de
l’escenari i no s’obre mai.
Arriba com un regal de la
mare del protagonista, un
transvestit, exmodel, que
explica les seves memòries.
Romero interpreta vuit per-
sonatges, de vegades només
canviant la veu o afegint un

element. “La nevera té mol-
tes ressonàncies, però una
de molt important és com
se sent el personatge quan
ha d’acceptar una cosa que
no volia que li passés. La so-
litud i la mort hi són pre-
sents”, diu Romero. Hi sur-
ten tots els personatges re-
currents de Copi. La va
escriure als 80 en ple boom

de la sida. La mateixa peça
va formar part de la progra-
mació del Grec 2007, sota la
direcció de Marcial Di
Fonzo Bo: “Es pot fer amb
vuit actors o un de sol. Hem
optat per un, perquè Copi la
va escriure com un monò-
leg”. Copi va morir de sida
quatre anys després
d’haver-la estrenat. ■

Carles Romero interpreta una exmodel i set personatges més de l’univers de Copi ■ NICOLAS VALOIS


