
OCAÑA,REINA DE LAS RAMBLAS

Ocaña, performer i activista transgressor, icona de 
la resistència creativa i underground de Barcelona 
durant els darrers anys de la dictadura franquista, 
va morir tràgicament el 1983, en una cercavila 

al seu poble natal de Cantillana. La disfressa de sol 
que vestia, i que ell mateix havia confeccionat, es va 
encendre i li va provocar cremades mortals per tot el cos. 
 
Precursor de tota una manera de viure i d’entendre el 
món, torna a Barcelona per explicar de nou la seva 
història. De la mà de l’actor i cantant Joan Vázquez 
i de la guitarra de Marc Sambola, retem homenatge a 
Ocaña en un recital teatralitzat a ritme de copla. 
 
Marc Rosich ha confegit una dramatúrgia exquisida i 
punyent, que repassa els capítols més importants de la 
seva arrauxada vida i també de la seva tràgica mort. 
 
Ocaña reneix per la força de la copla.                 
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La mort cantada
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Fotografia: Isaías Fanlo 



Amb el suport de: Amb el patrocini de:

Marc Rosich 
Marc Rosich (Barcelona, 1973) és dramaturg i director 
d’escena. Llicenciat en periodisme i traducció, és 
director artístic d’Òpera de Butxaca i Nova Creació. S’ha 
format en l’escriptura dramàtica a la Sala Beckett de 
Barcelona, on actualment imparteix cursos de dramatúrgia, 
així com també fa de professor a l’ESAD Eòlia i 
l’Institut del Teatre. Entre els seus textos originals 
destaquen: ASAP Actes de Solidaritat amb el patriarcat, 
Ocaña Königin der Ramblas, A mí no me escribió Teneesee 
Williams, ¿Qué fue de Andrés Villarrosa?, Renard o el 
llibre de les bèsties al costat de Clara Peya (Premi 
Butaca i Premi de la Crítica al millor espectacle 
familiar), A tots els que heu vingut, Limbo amb Les 
Impuxibles, La mujer venida del futuro amb Guille 
Milkyway (Premi Butaca al millor espectacle familiar), 
Rive Gauche, Car Wash (tren de lavado), N & N, núria y 
nacho, Surabaya (obra finalista al Premi Fundació Romea 
2004) i Copi y Ocaña, en el purgatorio.
Col·laborador habitual de Calixto Bieito en espectacles 
com Leonce und Lena (Munic), FORESTS (Birmingham), 
Camino Real (Chicago), Voices (Copenhaguen), Don Carlos 
(Mannheim), Tirant lo Blanc (Berlín/Frankfurt - Premi 
de la crítica a la millor Dramatúrgia) o Plataforma 
(Edimburg).
Com a llibretista ha estrenat Diàlegs de Tirant e 
Carmesina al costat de Joan Magrané (Festival de 
Peralada/Gran Teatre del Liceu), Cantos de Sirena amb 
Carlus Padrissa  - La Fura (Llucana), Bazaar Cassandra 
d’Enric Palomar (Neuköllner Oper, Berlín), Fang i Setge 
de Salvador Brotons (Passió d’Olesa), la cantata Rambla 
Libertad amb Albert Carbonell (Auditori de Barcelona), 
i les òperes Java Suite (Basel) Lord Byron, (Darmstadt 
/Liceu) i La Cuzzoni (Darmstadt), les tres amb Agustí 
Charles.
Al TNC s’han pogut veure diverses adaptacions dramàtiques 
a partir de materials narratius: Mequinensa de Jesús 
Montcada; Pedra de tartera de Maria Barbal i Mort de 
dama, de Llorenç Vilallonga (Premi Escènica 2010 a la 
Millor adaptació). Altres dramatúrgies que ha signat 
són la versió d’Hedda Gabler d’Ibsen al Teatre Lliure, 
Falstaff, a partir d’Enric IV de Shakespeare, el Centro 
Dramático Nacional, Fuegos de Marguerite Duras al 
Festival de Mèrida, La Odisea d’Homer al Festival Grec.
Com a director d’escena, ha signat els muntatges 
Woyzeck de Büchner i Les alegres casades de Windsor 
de Shakespeare per a la cia Parking Shakespeare. Així 
com la posada en escena dels seus textos ASAP Actes de 
Solidaritat amb el patriarcat (Atrium), Ocaña, Königin 
der Ramblas (Neuköllner Oper Berlin), A mí no me escribió 
Teneesee Williams (Fira Tàrrega), ¿Qué fue de Andrés 
Villarrosa? (Maldà, Tantarantana) Renard o el llibre de 
les bèsties (Teatre Lliure), A tots els que heu vingut 
(TNC) i La dona vinguda del futur (TNC). També ha signat 
la direcció d’escena dels espectacles d’òpera Diàlegs de 
Tirant e Carmesina (Festival de Peralada/Gran Teatre del 
Liceu), Dido &  Aeneas de Purcell (Cor Jove Orfeó Català) 
i 4Carmen (Festival de Peralada).

Ocaña va ser un artista 
autènticament inclassificable. 
Va irrompre com a performer 
dècades abans que ningú de 
nosaltres sabés què volia dir 

fer una performance. A través de les 
seves intervencions artístiques, el 
pintor naïf va esdevenir un activista 
pioner dels drets LGTBI molt abans que 
entenguéssim el significat d’aquestes 
sigles. Ocaña, el precursor de tota 
una manera de viure i d’entendre el 
món, torna a Barcelona per explicar de 
nou la seva història.
De la mà de l’actor i cantant Joan 
Vázquez (el premiat protagonista de 
Paquito forever), i de la guitarra 
del director musical Marc Sambola, 
retem homenatge a Ocaña en un recital 
teatralitzat a ritme de copla. A Ocaña, 
reina de las Ramblas, les paraules en 
primera persona del carismàtic artista 
es combinen amb la interpretació 
de clàssics del gènere que tant li 
agradaven, amb títols com ara Tatuaje, 
Ojos verdes, Y sin embargo te quiero 
o La niña de fuego. El dramaturg Marc 
Rosich, coneixedor profund de la figura 
d’Ocaña, ha confegit una dramatúrgia 
exquisida i punyent, repassant els 
capítols més importants de la seva 
arrauxada vida i també de la seva 
tràgica mort, quan les guspires d’una 
bengala van encendre la disfressa de 
rei sol que portava. 
Ocaña, reina de las Ramblas va ser 
estrenada en alemany ara fa dues 
temporades a partir de l’encàrrec de la 
Neuköllner Oper de Berlín. Ara, per a 
la versió catalana, Rosich fa que Joan 
Vázquez es transformi davant els ulls 
dels espectadors en la indiscutible 
reina de Les Rambles. Al capdavall, la 
peça proposa un viatge a la Barcelona 
de finals dels setanta i principis 
dels vuitanta, una ciutat que, després 
de la fi de la dictadura i l’aparent 
arribada de la democràcia, tornava a 
trepitjar els carrers sense complexos 
i mirava cap al futur amb irreverència. 
Ocaña va ser, al cap i a la fi, la 
personificació d’aquella Barcelona 
canalla, una manera d’entendre la 
ciutat que quedaria sepultada i 
oblidada amb l’adveniment dels Jocs 
Olímpics i que no volem deixar de 
reivindicar.

#Ocaña

Parlem d’Ocaña...
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