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●  Romeo Castellucci és
un director amic de les
emocions que es transme-
ten a partir d’un teatre vi-
sual i de sensacions que
exigeixen una mirada acti-
va de l’espectador. No es
queda en mitges tintes.
Tampoc ho fa en la trilogia
Inferno, Purgatorio i Pa-
radiso que parteix del
compromís de Dant com a
artista. L’obra, que va en-
tusiasmar els programa-
dors internacionals d’Avi-
nyó l’any passat, li va ser-
vir per atacar una de les se-
ves obsessions dramatúr-
giques: la Divina Comè-
dia. Castellucci entén que
aquest és un univers reve-
lador catàrtic impossible
d’abraçar dins d’un esce-
nari. Per això, ha optat per
abordar la sensació de so-
litud de l’artista. És la ma-
teixa que deuria descobrir
Dant patint amb uns ver-
sos que serien maleïts per
gairebé tothom en el seu
temps. Avui, en canvi, es
presenten com el primer
text que descobreix la ca-
pacitat d’imaginar del lec-
tor, perquè planteja un
viatge oníric per tres esta-
dis posteriors a la mort. A
partir de Dant, l’artista as-
sumeix el repte de fer evi-
dents les paradoxes de la
humanitat a través de dife-
rents disciplines artísti-
ques. El director reconeix
que l’acció dura, que
s’amaga en el més absolut
silenci en el si d’una famí-
lia benestant, fa un pas
més que Dant, «ell no es va
atrevir a judicar el judici
de Déu». Castellucci, sí.

La trilogia, que ja té un
calendari d’actuacions
fins ben entrat el 2010 és
l’eix central del Panorama
Itàlia del Festival Grec.
Els espectadors podran fer
el seguiment d’aquest
viatge cronològicament.
Ara es busquen una cin-
quantena de voluntaris de
carrer (abstinguin-se’n ar-
tistes professionals) per
intervenir en la coreogra-
fia d’Inferno (29 i 30 de
juny a l’Amfiteatre Grec).
Castellucci proposa un
viatge que parteix de la
massa, l’anonimat, per
anar individualitzant-se. A
Purgatorio (del 5 al 7 de
juliol al Teatre Lliure) el
grup correspon a una famí-
lia, la unitat mínima social

i a Paradiso (de l’1 al 6 de
juliol a La Capella) l’en-
trada a la instal·lació serà,
gairebé, en solitari. Barce-
lona tindrà el privilegi de
veure totes tres peces. La
setmana passada, al Fes-
twochen de Viena, el pú-
bic va quedar atònit i cor-
près pel tempo real de l’ac-
ció i la contundència de la

dramatúrgia. Tot i que
s’aparta de la realitat sota
uns tuls que difuminen
l’escena (que li donen un
tractament de somni, de
record, de representació),
la tos nerviosa d’una es-
pectadora va fer que es pe-
guessin amb un veí que li
ho recriminava. Insòlit en
una platea austríaca,

diuen.
El plantejament d’una

família cordial (de cara a
escena) i sanguinària (de
portes endins) deixa obert
a l’espectador les raons,
justificacions i el grau de
violència. A escena no es
veu res violent, però se
sent i s’intueix el que pas-
sa a la cambra del nen, al

pis de dalt. És una actitud
reprovable que ni el pare
admet, penedit. El fill, pe-
rò, el perdonarà. Com els
cops anteriors. Perquè en-
tén que el criminal és vícti-
ma de les seves obses-
sions. I perquè potser tem
que, amb els anys, ell des-
envoluparà aquest joc per-
torbador. Els cinc minuts

de penombra estripada són
un termòmetre per a les
pors del propi espectador.
Castellucci, no ho amaga,
admet que hi ha un cert ju-
dici al Déu que, com a eu-
ropeu, té «a l’ADN per
sempre més» tot i que no
és practicant. El director
deixa que les ombres del
públic interpretin l’abús,
sense pretendre justificar
cap dels crims que es pu-
guin imaginar.

El purgatori és un con-
cepte creat per finançar
l’Església durant l’edat
mitjana. Es van inventar
un lloc d’espera on les àni-
mes fessin contrició dels
pecats abans d’entrar al
Cel, la nova terra promesa.
Romeo Castellucci només
pot llegir el purgatori com
un espai on es purguen les
culpes, no pot ser més que
«un llibre de tortures: és la
gent que expia la culpa, re-
presenta tot el dolor de la
terra», exclama lúcid.

Castellucci recrimina Déu
El director passa comptes amb el catolicisme a «Inferno», «Purgatorio» i «Paradiso», en què fa una reflexió sobre el treball de l’artista

El purgatori és «un llibre de tortures: és la gent que expia la culpa, representa tot el dolor de la terra»
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Un dels moments inquietants de Purgatorio, que va aixecar una encesa discussió al pati de butaques al Theater an der de Viena. / LUCA DEL PIA

● Castellucci es refugia en la vi-
sualitat i renuncia sovint al text i a
la història. Aquesta és la seva fór-
mula per a Inferno, on els cossos es
mouen com una massa impersonal
arrossegant-se per l’escena i a la
instal·lació intuïtiva de Paradiso
(només avança que, en la foscor,
potser es podrà intuir una presèn-
cia). En canvi, a Purgatorio utilit-
za l’estructura narrativa. Caste-
llucci marca el ritme lent, que es va
dilatant angoixosament a mesura
que avança l’obra. Presenta els

personatges d’una família perquè
«són la típica estructura social de
la tragèdia». El director opina que
és també en aquest àmbit íntim per
on circula la violència a més pro-
funditat. I el purgatori el porta a es-
cenes terribles.

El personatge femení, passiu
(només prega al marit que no repe-
teixi el joc d’abús amb el fill), que
no s’hi revela i s’amaga per no sen-
tir els planys, és un personatge que
ha rebut moltes crítiques. Ella po-
dria representar la societat que ca-

lla i dissimula, que no s’implica.
Precisament, el contrari del que
correspon a un artista, segons el
parer de Castellucci. L’art no resol
els conflictes, planteja nous pro-
blemes tot fent una mirada fictícia
a la realitat perquè la societat de-
semmascari la hipocresia. L’artista
real pateix quan exposa el seu art.
Com Dant, especula el director ita-
lià. A Purgatorio hi ha una acció,
un temps, que s’aparca en les altres
dues. Lògic. Al purgatori s’espera
un canvi. A l’infern i al Cel, ja no.

Una dramatúrgia trampa


