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REPORTATGE

Verges i transgressió 

La reestrena de 'Copi i Ocaña, al purgatori' rendeix homenatge al pintor andalús

ELENA HEVIA

Fernanda, veïna de Nazario, ha sabut que en una obra de teatre, Copi i Ocaña, al purgatori, es fa una
menció a la Divina Pastora, la verge a qui professa una devoció sense límits. Així que en la reposició del
muntatge que demà s'estrena al Club Capitol ha preparat unes caixes de pètals de rosa per llançar-los
des de la platea quan Víctor Álvaro, l'actor que interpreta Ocaña, esmenti la imatge que ocupa el top ten
del seu cor. I és que a Cantillana, el poble de Fernanda i el mateix del malaguanyat pintor naïf José
Pérez Ocaña, són capaços de "clavar-se ganivetades" --ho diu Nazario-- si això serveix per defensar
la seva verge.
El que no sap Fernanda, o potser a aquestes altures ja ho sap, és que Marc Rosich, l'autor de l'obra, i
Julio Alvárez, el director, s'han vist obligats a retocar lleugerament el text que es va estrenar al
Tantarantana, perquè Rafael i Jesús Pérez Ocaña, germans de l'artista i residents a Barcelona, es van
adonar amb una gran consternació d'una equivocació. Ocaña, pintor de verges com Murillo i figura
emblemàtica de la Barcelona transgressora dels 70, era en realitat assumpcionista, és a dir seguidor de
la Verge de l'Asumpció, la que convoca l'altra meitat de la parròquia del lloc.
L'anècdota no és banal. Serveix per il.lustrar els vaivens passionals dels familiars, amics i nostàlgics de
l'època en el retrobament amb la memòria de l'artista andalús. Ho reconeix Pep Torroella, que va ser
company sentimental del pintor: "Un dels germans d'Ocaña em va dir que l'actor que l'interpreta no
s'hi assembla gens, però ell està en escena". Cosa que potser ratificarà demà una altra germana
d'Ocaña --la mateixa que s'esmenta a l'obra-- que ha vingut des de Cantillana per a l'estrena.
A Nazario no se l'ha d'empènyer gaire perquè recordi les Rambles llibertàries dels 70 per on Ocaña
passejava la peineta i el vestit de cua. "Després de la mort de Franco, hi va haver un buit de poder
del qual ens vam aprofitar tots. Jo vaig passar del fet que prohibissin les meves obres al fet que
els meus còmics es venguessin als quioscos. Després van venir Pujol i companyia i s'ho van
carregar tot".
El pintor i il.lustrador reparteix culpes. Considera que la ciutat ha oblidat voluntàriament Ocaña, "perquè
encarna una època que en aquests temps del disseny a ningú li interessa reivindicar". I evoca la
seva frustració quan l'Ajuntament de Barcelona no va recollir la proposta de dedicar una exposició a
l'obra d'Ocaña fa dos anys, quan se'n complien 10 del terrible accident --unes bengales van calar foc a
la disfressa que portava-- que va acabar amb la seva vida. "És una pena. A Madrid Tierno Galván va
posar el segell a la movida i ara estan preparant la celebració de l'aniversari".

LLIBRE HOMENATGE

L'obra pictòrica d'Ocaña només ha estat objecte de retrospectives pòstumes a Bilbao i Còrdova, però no
a Sevilla ni a Barcelona, les seves places fortes."I això que els seus últims quadros, acrílics de
grans dimensions, són impressionants", valora Nazario.
A falta d'homenatges oficials, al vestíbul del Club Capitol sorgirà una cosa més espontània i popular: un
llibre destinat --en principi-- a la família, on espectadors i visitants podran escriure records, cedir fotos, "i
fins i tot deixar constància d'algun miracle", segons diu Nazario fent broma. I remata: "En una
d'aquestes, segur que a algú se li acut crear la Fundació Ocaña".
El perill és que el record d'Ocaña acabi per ocultar el del dramaturg argentí Copi, l'altre personatge
evocat a la peça. "Doncs jo crec que Copi Oriol Guinart ha quedat clavat, encara més que Ocaña",
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apunta Torroella, que a més posa fi al famós misteri sobre si els dos artistes es van arribar a conèixer
en vida. "Aquella nit --recorda-- em va dir: 'Pep, he conegut una intel.lectuala més rara...".

Ocaña, en una imatge dels anys 70.
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