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'COPI I OCAÑA, AL PURGATORI', una atractiva reunió 

• Un cara a cara que mai es va produir entre dos atípics inconformistes 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR Marc Rosich
TEATRE Tantarantana
ESTRENA 9 de desembre

Marc Rosich (autor) i Julio Álvarez (director) porten a l'escenari dos personatges singulars i, a nivells
diferents, relacionats amb Barcelona: l'argentí Copi (1939-1987) i l'andalús Ocaña (1947-1983). Dos
creadors que tenien en comú la seva homosexualitat i una visió canalla de la vida. Tots dos van buscar i
van exhibir una quotidianitat desmesurada, teatral, amb què van plantar cara a un món que els era
hostil.

Copi i Ocaña, al purgatori fabula una trobada entre dos personatges que mai es van conèixer
personalment i proposa un combat dialèctic en què la figura de Pasolini (Óscar Muñoz) fa d'àrbitre. Els
dos primers personatges, ben construïts i recreats per Oriol Guinart i Víctor Álvaro, respectivament,
s'expressen en castellà i el de Pasolini, en català. Hi ha un atractiu joc per part de l'autor: ¿què haurien
pensat l'autor argentí i el pintor andalús, en la dècada dels 60, si haguessin sabut que estava sobre la
taula la reforma del codi civil espanyol que permetrà el matrimoni gai? El text és hàbil i atractiva la
suposada trobada. La repressió ideològica i moral i el rebuig de la societat d'aquells anys va impulsar un
comportament públic provocatiu d'Ocaña i Copi.

L'espectacle al.ludeix altres personatges vinculats a aquests dos, com Jorge Laveli o Nazario. Avança
movent-se entre el dramatisme i la comicitat i aconsegueix moments d'autèntic teatre. L'opció de l'autor
deixa una mica de costat referències concretes a la situació política que es vivia en aquella dècada i a la
Barcelona heterogènia dels anys 60. És clar que els que van conèixer directament o indirectament Copi
i Ocaña entendran millor aquesta atractiva obra.

El treball dels actors principals és generós i té molt bons moments, sobretot per part de Guinart. El
muntatge d'Álvarez mou els tres actors en un cub tancat, amb tres parets blanques, ben il.luminat.

Una imatge promocional
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