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Francesc Massip Un Grec de signe austral: Copi, Pavlovsky
i Di Fonzo Bo uneixen el seu art
en tres textos delirants a ‘Los Copi(s)’

Calidoscopis

S
i Buenos Aires, diuen,
s’assembla a París, Bar-
celona, ara, té un aire
més argentí que mai.
Després de la consolida-

ció de l’anomenat estil Daulte re-
ferit no solament a l’escriptura
dramàtica ans, sobretot, a la ma-
nera de dirigir actors, ara desem-
barca un conterrani seu al capda-
vant del Grec i organitza en una
setmana (des d’ahir fins dimecres
vinent) una confluència astral del
mateix signe: l’exquisit Ángel Pa-
vlovsky, barceloní d’adopció,
l’actor i director francoargentí
Marcial Di Fonzo Bo i el drama-
turg i dibuixant Raúl Damonte Bo-
tana (1939-1987), més conegut
amb el mot familiar Copi (pollet?),
com l’anomenava la seva àvia Sal-
vadora Medina Onrubia, àlies la
Venus Roja, filla d’andalusa emi-
grada, pionera de l’anarcofemi-
nisme, dramaturga i erotòmana.

No puc recordar l’estada de
Copi al Saló Diana, tot i que sí que
puc fer-ho amb el seu equivalent
hispànic, l’andalús José Pérez
Ocaña (1947-1983), pintor, actor
i artista del carrer, animador de la
Rambla i rei de la plaça Reial,
mort en plena actuació quan se li
va incendiar la disfressa de Rei
Sol. Tots dos van ser encasellats
en una aguda dramatúrgia per
Marc Rosich (Copi i Ocaña al
Purgatori, 2004).

El primer Copi que vaig veure va
ser quan Ana Silvestre va muntar
Les quatre bessones al Teatre Malic
(1997). Era una història esbojarra-
da, d’acció trepidant, convertida en
uncòmicescènicambestèticad’his-
torieta de tebeo per obra i gràcia
d’Àngela Bosch. L’altre Copi que re-
cordo va ser l’Eva Perón de l’Espai
Lliure (2004), amb Xavier Sabata

Jordi Prat i Coll va dirigir una ‘Eva Perón’ delirant a l’Espai Lliure el 2004, protagonitzada per Xavier Sabata ■ PERE VIRGILI

com a protagonista, encara més
descordat i delirant que l’anterior.
Una obra escrita per ser represen-
tada per transvestits, que Di Fonzo
Bo estrena dimarts vinent i que es-
micola el mite de la presidenta ar-
gentinaconvertidaenheroïnaquasi
shakespeariana que entra en esce-
na, com l’Ubú de Jarry, amb un so-
rollós “¡Mieeerrda!”. Lady Macbeth
pica l’ullet tenyida de ros i amb cíni-
ca lucidesa. La cosa promet, perquè
Di Fonzo Bo va incorporar el millor
Richard III que mai hem vist a esce-

na, guiat per Mattias Langhoff, al
Mercat de les Flors (1996), meteò-
rica actuació que li va merèixer el
Premi de la Crítica barcelonina.

El càlid intèrpret es desdobla,
però, en director escènic i fa els dos
rolstambéenelprimertastdeCopi
que ens ofereix aquest Festival
Grec tan rotundament argentí. Es
tractadetrespeces,enfrancès:Les
poulets n’ont pas les chaises, inspi-
rada en la tira còmica La dona as-
seguda, que per a l’autor era una
opinant sense moral, “posseïdora

d’una ignorància genial, que parla
sobre sexe amb una violència inu-
sitada”, aspecte que ens remet a
l’àvia. La segona, Loretta Strong,
peça que ratlla la ciència-ficció,
amb una cosmonauta fecundada
per rates. I la tercera, Le Frigo, una
versió desballestada de Les criades
de Genet que l’autor havia inter-
pretat amb el Grupo Pánico, d’Ar-
rabal, Jodorowsky i Topor. Un vari-
at calidoscopi escènic sota el guiat-
ge de tres artistes camaleònics,
punyents i vigorosos.

Textos delirants,
acció trepidant
i històries absurdes
recorden
el dramaturg
i dibuixant Copi

Quadern de teatre

Poètica del travestisme
@ Actor, escriptor, travesti, di-
buixant i realitzador d’especta-
cles, Copi a les Espanyes seria
crucificat, com ho ha estat Rubi-
anes, per la seva acidesa a l’hora
de parlar dels valors de la pàtria,
que a tot arreu fan pudor de sang
i formol. En el seu teatre, agut i
corrosiu, els emblemes nacionals
(com Eva Perón) són sotmesos a
la sàtira i a la devaluació de les
seves essències. Textos que con-
densen la força de la seva signifi-
cació en el riure i la deformitat.
Un riure que és part del procedi-
ment comunicatiu i que pren
peu en els solatges de llocs co-
muns i estereotips. La irreverèn-
cia envers la mitologia pàtria, el

cofoisme social o la institució fa-
miliar desemboquen en humor,
horror i sobretot llibertat per de-
cidir adscripcions, vincles i rela-
cions.

Ingredients irrenunciables de
la seva obra són una furiosa im-
pertinència i una violenta aspror
en clau de farsa. Posar en escena
la cerimònia ritual de la violència
festiva, l’escàndol social i el di-
vertiment tribal li permeten elu-
dir la moral i la culpa, i potenciar
l’acció que combina paraula i
imatge (escènica o gràfica). No
debades va participar activa-
ment en l’efervescència de la sà-
tira política al París dels anys se-
tanta, amb el seu estil tothora

provocador i rialler que dirigia la
seva capacitat de burla contra la
prepotència sexista, la intole-
rància moral o l’homofòbia.

Per això no li tremolava el pols
en posar en evidència que l’au-
tèntica cara de la realitat es
troba en la transsexualitat i el si-
mulacre. Així ho traça a Eva
Perón, entre d’altres peces, on
l’humor juga constantment amb
la mort, i on els canvis de sexe o
de nom o de personalitat són la
pauta. Tot plegat dirigit a la dis-
solució de les essències. El tra-
vestisme, amb la rialla espater-
rant que convoca, funciona com
una forma de conjurar la mort. I
sens dubte Copi va morir rient.Ángel Pavlovsky protagonitza ‘Le Frigo’ ■ FESTIVAL GREC




