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PUBLICITAT

HOTEL*** + ENTRADA

70 €
INFANT  GRATIS(1)

OFERTA  3 X 2 EN PARC WARNER(2)

Preu per persona i nit en habitació doble, en règim d’allotjament i 
esmorzar, vàlid de divendres a diumenge durant el mes de juny, i per 
a tots els dies durant el mes de juliol. Consulta hotels i condicions 
d’aplicació. (1)Un infant fins a 10 anys inclosos, compartint habitació 
amb 2 adults. Consulta condicions i dies d’obertura del Parc.  
(2)Comprant 2 entrades d’adult, la tercera entrada és de franc, vàlid 
per a entrades d’1 dia fins al 31 de juliol. Despeses de gestió no 
incloses (3€ per reserva). 
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● «Interpretar Copi és una
gran llibertat», remarca
l’actor Carles Romero.
Des de dimecres i fins al 6
de juliol es representa a la
Sala Muntaner La nevera.
Es tracta del penúltim
muntatge que va escriure
l’autor i actor argentí,
abans que morís de la sida
el 1988. L’obra és una an-
tologia dels personatges de
l’univers de Copi. La neve-
ra apareix enmig del men-
jador. És una metàfora
d’un fet inajornable que
l’obliga a replantejar-se la
vida. Copi escriu com una
exmodel transvestida, que
es planteja escriure una au-
tobiografia, ha d’afrontar
una malaltia que resultarà
terminal. Ella reprendrà
una llarga reflexió parlant
amb la seva mare, una psi-
còloga i una rata (de qui
s’enamorarà) per provar
d’encarar el tràngol. Aca-
barà adormint-se sense
obrir la nevera, sense atre-
vir-se a reconstruir la vida
després de la fatídica dia-

gnosi.
Carles Romero ha estat

alumne del Col·legi del
Teatre de Barcelona que,
fa una dècada, es va traslla-
dar a França, on ha conso-
lidat la seva carrera artísti-
ca. Ara es presenta amb un
monòleg, estrenat l’octu-
bre del 2006, que ell va co-
mençar a plantejar-se l’any
anterior quan un amic seu
es va deixar el llibre a casa
seva.

Romero es va plantejar
fer un Copi sense la boge-
ria característica dels anys
setanta. El protagonista no
era un transvestit sinó una
persona solitària que s’en-
frontava a una malaltia ter-
minal. Es van adonar que,
presentar-ho en aquest for-
mat, desvirtuaven Copi.
Per a l’actor, el dramaturg,
tot i la seva aparent super-
ficialitat, escriu el text amb
moltes arrels. Els joves di-
rectors francesos han re-
descobert Copi els últims
deu anys, després que se’l
menystingués els anys 80
per la seva mirada frívola.

La Muntaner recupera «La
nevera» de Copi, un autor
«de gran llibertat», segons

l’actor Carles Romero
J.B. / Barcelona

●  Ahir a la tarda a Barce-
lona el crític teatral degà a
Catalunya, Gonzalo Pérez
de Olaguer, va baixar el te-
ló definitivament. La seva
lluita amb el càncer els úl-
tims mesos va permetre
veure’l en diferents estre-
nes les últimes setmanes.
El sector teatral va voler-li
agrair, en vida, la compli-
citat de gairebé mig segle
d’ofici, en la presentació
del llibre Els anys difícils
del teatre català (Arola
Editors), el mes de febrer
passat. Un acte que es va
convertir en un homenatge
inaudit de totes les famí-
lies del sector teatral cap a
la crítica. Precisament, en
aquest acte, amb la presèn-
cia del president del go-
vern, José Montilla, ell
afirmava que lluitaria amb
la malaltia fins al final. La
32a edició del Festival
Grec, que comença a finals
de mes, serà el primer en
què faltarà en Gonzalo.

Gonzalo Pérez de Ola-
guer Moreno (Gènova,
1936 - Barcelona, 2008)
periodista i crític teatral,
va crear el 1963 el Grup

Bambalinas, formació en
la qual va dirigir obres de
Fernando Arrabal i Max
Frisch. També va ser co-
fundador de Yorick Revis-
ta de Teatro i col·labora-

dor habitual de Primer Ac-
to i El Público. El 1965 va
iniciar la seva trajectòria
com a crític, que ha desen-
volupat a El Periódico de
Catalunya, Guía del ocio,

Teatre BCN, Mundo Dia-
rio i Diari de Barcelona.
Ha publicat els llibres Tea-
tre Independent a Catalu-
nya (Ed. Bruguera), Adol-
fo Marsillach: una biogra-
fia socio-teatral (Dopesa),
TNB (Teatro Nacional de
Barcelona): història
d’una imposició (Institut
del Teatre), Fira de Teatre
al Carrer de Tàrrega
(RBA) per les seves 25
edicions, i Els anys difícils
del teatre català. Ha rebut
el Premio Nacional de
Teatro dues vegades i el
premi ADB concedit per
l’Agrupació Dramàtica de
Barcelona (2003).

Una de les seves inter-
vencions públiques més
recents va ser durant l’acte
dels Premis de la Crítica
de Barcelona, iniciativa
que es va impulsar fa més
d’una dècada i que l’any
passat es va recuperar, per
la il·lusió que Gonzalo va
despertar entre els altres
companys de la crítica.
Gonzalo pertany a una ge-
neració que acollia els pe-
riodistes primerencs, amb
generositat.

El crític de teatre Gonzalo Pérez de Olaguer va morir ahir després d’una llarga malaltia

T. FERRÉ / J. BORDES

El primer Grec sense Gonzalo

Gonzalo Pérez de Olaguer, al febrer./ MARC LLACH


