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sota l’ombradel gran cineasta
italià Pier Paolo Pasolini. Es
tracta, clar, de Copi & Ocaña
al purgatori, una obra de
Marc Rosich que va triomfar
fa deu anys als escenaris bar
celonins i que ara ha tornat a
l’Almeria Teatre amb els dos
protagonistes de llavors, Víc

torÁlvaro iOriol
Guinart, acom
panyats pel jove
Jaume Madaula
com a ombra pa
soliniana.

I encarahihamésnovetats:
Marc Rosich, autor del text,
n’és aquesta vegada també el
director –fa una dècada ho va
ser Julio Álvarez–, i en la po
sada en escena ha volgut sub
ratllar el costat més lúdic i
juganer del text, acostant als
espectadors –col∙locantlos a

quatre bandes, com si fos un
quadrilàter, i fent que Jaume
Madaula es barregi amb el
públic– en aquesta particular
sala d’espera onCopi i Ocaña,
mentre accepten la seva nova
situació, es mostren les feri
des i les armes –perruques,
plomes, enginy verbal, em

penta creativa, maquillatge
agressiu i, per descomptat,
amanerada valentia– que han
utilitzat durant dècades per
superar una vida que els po
sava enormesmurs per poder
ser feliços.
De fet, finalment, Copi &

Ocaña al purgatori és un arte
facte perquè els seus excep
cionals protagonistes desple
guin les ales –i les plomes– i
sedueixin l’audiència amb el
seu color i la seva particular
mirada sobre el món.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Dospersonatges sal
vatges, excessius,
impúdics, exhibi
cionistes. Dues

reinones mordaces i, malgrat
això, tendres es troben cara a

cara. Ni més ni
menys que el no
vel∙lista, drama
turg i transfor
mista argentí
–però que vapas
sarmitja vida a França–Copi,
autor d’obres hilarants com
El baile de las locas i La inter-
nacional argentina (Anagra
ma), i el pintor i transvestit
Ocaña, icona de la Rambla
barcelonina de la transició. I,
perquè res no falti, ambdòs es
troben al purgatori i ho fan
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Dues reines al purgatori

Víctor Álvaro,
JaumeMadaula
i Oriol Guinart
en Copi&Ocaña
al purgatori, a
l’Almeria
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Barcelona ciutat

Kosmopolis 15. Festa de la literatura
amplificada. Entre avui i diumenge se
celebra aquesta festa, un espai de
trobada entre lectors, escriptors,
guionistes, músics, dramaturgs i pe-
riodistes d’arreu. 3 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (tots els dies, tot el
dia).

Les sensibilités littérairesde JoanMiró.
Dintre del cicle Art et Littérature, con-
ferència a càrrec de Véronique Mi-
chel, conferenciant diplomada de
l’École du Louvre. 15 euros.
Llibreria Jaimes. València, 318 (16 h).

Noves perspectives en la retinopatia
diabètica. Conferència a càrrec de
Marcos J. Rubio, de l’hospital Univer-
sitari de Bellvitge.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresòl 2a (18 hores).

Migracions contemporànies: el cas
d’Albània. Conferència a càrrec de
Russell King, professor deGeografia a
la Universitat de Sussex i membre
honorari de la Societat Geogràfica
Italiana. En anglès.
Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Girona, 20 (18.30 hores).

La batalla del amor contra el deseo:
tres aproximaciones al mito de Eros y
Psique. Presentació d’aquest llibre
d’Apuleu, Xavier Rubert de Ventós i
la seva filla Xita Rubert, a càrrec de
Jordi Llovet, professor de Literatura
de la UB, Lluís Pagès, editor, i Xavier
Rubert de Ventós i Xita Rubert.
Llibreria Alibri. Balmes, 26 (19 h).

CançóperaHelena. Enric Hernáez pre-
senta en directe el seu disc.
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Club de cinema: Cinema espiritual
front cinema religiós. Debat animat
per Núria Vidal. 5 euros.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Aprender a canalizar. Presentació
d’aquest llibre d’Alicia Sánchez Mon-
talbán.
Casa del Llibre. Pg. de Gràcia, 62 (19 h).

Entrena la teva memòria. Cristina Vi-
dal-Martí explica estratègies i exerci-

cis pràctics per entrenar lamemòria a
fons i guanyar agilitat mental.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Castells i Planas de Cardedeu. Cons-
tructors d’escenografies. Presentació
d’aquest llibre de Damià Barbany.
Cercle Artístic de Sant Lluc. Mercaders,
42 (19 hores).

Punyetera flor. Recital poètic a càrrec
de Blanca Llum Vidal.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (19 hores).

En Barcelona, circunstancialmente.
Norberto Chaves inaugura aquest ci-
cle de conferències amb la ponència
Marca país, marca colectiva.
Elisava Escola Superior de Disseny i Engi
nyeria. Rambla, 3032 (19.15 hores).

Homenatge a George Orwell. Ponèn-
cia del professor Michael Shelden, fi-
nalista Pulitzer per la seva biografia
autoritzada de George Orwell.
Institut d’Estudis Nordamericans. Via
Augusta, 123 (19.30 hores).

100 motius per ser independentista.
Presentació d’aquest llibre de Roger
Buch, a càrrec de Ramon Tremosa,
eurodiputat de CiU.
Llibreria Ona. Gran de Gràcia, 217
(19.30 hores).

Jazz. Jam session a càrrec dels alum-
nes imestres del grau superior del Ta-
ller de Músics. 4 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

Mittwochskino. CineClubGoethe. Pro-
jecció de la pel·lícula Lila, Lila, d’Alain
Gsponer, Alemanya, 2008-09, 108
minuts. VOSE.
Goethe Institut. Roger de Flor, 224 (20
hores). Gratuïta.

Música>BCN. Aquest cicle presenta La
Cris(is) amb Guadaloope 0.1, veus,
tecles, loop stations i altres objectes
sonors.
Centre cultural Albareda. Albareda, 22
24 (20.30 hores).

BSW Balboaneu. Sessió de ball dedi-
cada exclusivament al balboa.
Restaurant del Teatreneu. Terol, 26
(21.30 hores).

!Dues reines entren en combat. Copi i Ocaña es troben al purgatori,
que es converteix en un quadrilàter per desplegar el seu color, el seu
humor i la seva particular manera de contemplar el món. És ‘Copi &
Ocaña al purgatori’, una obra de March Rosich que una dècada
després de la seva exitosa estrena aterra a l’Almeria Teatre

‘COPI & OCAÑA AL PURGATORI’

Almeria Teatre
Sant Lluís, 64. Barcelona

Fins al 5 d’abril
www.almeriateatre.com
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El preu inclou:
· Vols d’anada i tornada de Barcelona a Ginebra i de Zuric a Barcelona
· Taxes aèries
· 1 nit d’hotel 3*/ 4* amb esmorzar a MONTREUX
· 1 nit d’hotel 3*/ 4* amb esmorzar a INTERLAKEN
· 1 nit d’hotel 3*/ 4* amb esmorzar a LUCERNA
· Reserva de seient al GOLDENPASS PANORAMIC

RESERVES a SuizaVacaciones.com o trucant al tel. 93 272 36 70.

Descobreix Suïssa a bord dels trens
panoràmics de la Línia GoldenPass
Circuit de 4 dies per Montreux, Interlaken i Lucerna en hotels de
3 i 4 estrelles, des de 499€ per persona

Promoció vàlida fins a l’01/10/15. El preu no inclou cap servei no especificat en les condicions ni l’assegurança d’assistència i
cancel·lació (18€). Preus per persona en habitació doble i subjectes al canvi del franc suís.
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