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Vint-i-cinc
anys del
Festival
de Poesia

Noves propostes
a la Beckett, el
Brossa, el Lliure i
el Tantarantana

Darreres
estrenes
abans
del Grec

El Palau de la
Música acull la
cita poètica
internacional

L’infernésunallar
Romeo Castelucci es capbussa en el patiment més profund de l’ésser humà a
‘Purgatorio’, eix del que serà el programa dantesc del proper Festival Grec

Hi haurà espectadors que
marxaran, irats, incapaços
d’aguantar més la sordidesa
i la bellesa que es passegen
agafades de la mà per l’esce-
nari. Fins i tot hi haurà
algun crit greu que se senti-
rà des de la platea, com va
passar dimarts a la nit al
Theater an der Wien de la
capital austríaca. Però Pur-
gatorio és una de les fibla-
des més punyents que han
assaltat els escenaris euro-
peus els últims anys.

És la segona part d’una
trilogia, amb Inferno i Para-
diso, que Romeo Castelluc-
ci va estrenar l’any passat al
Festival d’Avinyó a partir de
la Divina Comèdia de
Dante, i que arribarà al
Grec a primers de juliol.
L’obra ens qüestiona dalt de
l’escenari, amb una família
burgesa que sembla cor-
rent, amb el fill i la mare, i el
pare que torna tard de la
feina. Tot, construït a base
d’imatges molt potents i, se-
gons ens explicava ahir Cas-
tellucci a Viena, una estruc-
tura narrativa i visual molt
cinematogràfica.

Que ningú no pretengui
veure en Purgatorio un calc
de l’ascensió de Dante i Vir-
gili per la muntanya que
porta al paradís. El director
italià va partir de la “impos-
sibilitat de representació”
de la Comèdia i va intentar
“imaginar el problema”
amb què es va topar el poeta
a l’hora de dir què és l’in-
fern, què és el purgatori,
què és el paradís. De la sego-
na part, el títol, diu, ho és
tot: “No he fet un treball fi-
lològic, erudit o arqueolò-
gic”, afirma, sinó que es va
demanar què es podia fer
amb la purga, “la merda”,

que ens envolta i que covem
a dins. Per això va plantejar
l’espectacle des del punt de
vista de l’espectador, com
un acte de purificació da-
vant d’allò que veu. Enmig
de l’acció i dels quatre ac-
tors que interpreten els pa-
pers de mare, pare i fill, hi
ha un tul sobre el qual, a
més, es projecta la història
per avançat. Sempre sa-
brem què passarà en la pro-
pera escena. Una manera
de deixar clar que “la histò-
ria està ja escrita” i que els
personatges en són vícti-
mes. I una forma, també, de
fer efectiu un distancia-

ment imprescindible entre
la platea i els fets terribles
que succeïran en escena.
Uns fets que és millor no ex-
plicar i que tenen a veure
amb la relació familiar.

Reconstruir el que manca
“Crido a la consciència, a la
memòria, a la psique de l’es-
pectador, que haurà de re-
construir tot allò que
manca”, apunta Castellucci.
És, en certa manera, el que
Michael Haneke proposava
a Funny games. El director
vareconèixerel filmdel’aus-
tríac com a referent. Ell, no
obstant, juga amb elements

més plàstics, amb la poètica
d’allò grotesc i inversem-
blant. No veurem res que
ens colpegi com un cop de
puny, com sí observem a la
pel·lícula del recent guanya-
dor de la Palma d’Or. Ho es-
coltarem, ho intuirem. El
temps anterior a l’esdeveni-
ment central, que avança
lentament, amb el fill que
demana a la mare quan tor-
narà el pare, que s’aferra a
un Mazinger, que de cop, en
un dels moments onírics de
Paradiso, esdevé una està-
tua de quatre metres. Tot
ens anirà preparant per al
clímax. Després, un cop s’ha

El ‘Purgatorio’ de Romeo Castelucci, que es podrà veure al Teatre Lliure dins el proper Festival Grec, és una adaptació lliure de ‘L’infern’ de Dante protagonitzada per una família actual ■ GREC
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Albert Balcells és el director de la revista ■ CRISTINA CALDERER

L’IECfahistòria,
araenanglès

L’Institutcrealarevista ‘CatalanHistorical
Review’enversióelectrònica idepaper

Ignasi Aragay
BARCELONA

La difusió de la història dels
Països Catalans, sense ser
cosa de tirar coets, ha anat
guanyant terreny en els dar-
rers anys, sobretot en el ter-
reny divulgatiu, però queda-
va l’assignatura pendent de
la projecció exterior. Per
posar-hi remei, neix ara la
revista acadèmica, tant
electrònica com de paper,
Catalan Historical Review,
una iniciativa de l’Institut
d’Estudis Catalans. Tindrà
periodicitat anual i el seu di-
rector és Albert Balcells.

“Per prejudici o comodi-
tat, la majoria d’hispanistes
sols tenen ulls pel que es pu-
blica en castellà o a Madrid.
Doncs ara ja no tindran ex-
cuses i no podran ignorar el
que es fa des de Catalunya”,
diu Balcells, que remarca
que la revista oferirà grans
balanços temàtics pensats
per a especialistes forans
que facin èmfasi en la histò-
ria comparada per posar el
cas català en el context in-
ternacional. El primer nú-
mero ja mostra la voluntat
de tractar totes les èpoques
i aspectes, amb textos sobre
el neolític, Jaume I, el Mo-

dernisme, els Borja, Llull i la
repressió franquista. El
segon número sortirà abans
de finals d’any. 400 universi-
tats i acadèmies de tot el
món rebran la publicació,
que és bilingüe anglès-cata-
là: “No volem dissimular
quina és la nostra llengua”,
precisa Balcells, que al con-
sell de redacció compta amb
Manuel Ardit, Francesc
Fontbona, Josep Guitart,
Josep Massot i Tomàs de
Montagut. L’IEC ja tenia la
revista Contributions to
Science, i l’Institut Ramon
Llull pubica en anglès la re-
vista d’assaig Transfer. ■

“L’art no resol
problemes, els
crea”, avisa el
director, Romeo
Castellucci

1. Castelucci té la
pel·lícula ‘Funny
games’ de Michael
Haneke com a
referent, i té una
estructura
narrativa molt
cinematogràfica
■ GREC
2. El creador
reivindica la
tragèdia grega,
amb la família com
a nucli on es
desenvolupa la
violència més
extrema
■ GREC

acomplert l’acte de violèn-
cia, trobarem un perdó gai-
rebé inexplicable, un consol
acompanyat d’una peça per
a piano d’Arvö Part. El
temps posterior, inassumi-
ble, serà del somni, refugi,
diu Castellucci, davant la
brutal realitat. Aleshores
l’escena queda reduïda a un
ull, una peixera per on desfi-
len tota mena de flors, refe-
rència al cim de la munta-
nya del Purgatori, on Dante
troba el jardí terrestre.

El creador reivindica la
tragèdia grega, amb la famí-
lia com a nucli on es desen-
volupa la violència més ex-
trema. I avança que el seu
muntatgetémúltiples lectu-
res. Ha buscat “deixar lliure
l’espectador”, que pensi el
que vulgui. “Es pot veure
l’espectacle amb un ull su-
perficial, no cal descodifi-
car”, indica Castellucci, tot i
admetre que sense una lec-
tura filosòfica el que explica
elseuPurgatorioésterrible.

“L’art no resol proble-
mes, els crea”, avisa aquest
director d’escena que ha
estat capaç d’inventar un
llenguatge que aplega totes
les arts. Segurament és un

l’espectador que mira.
El director italià avisa

que les tres adaptacions lliu-
res de la Divina Comèdia no
tenen res en comú. Inferno
es podrà veure al Teatre
Grec i és una obra coral, en
la qual hi intervindran una
cinquantena de barcelonins
del carrer. Purgatorio, que
es representarà al Lliure, és
l’única amb una estructura
narrativa convencional,
cosa estranya en Casteluc-
ci. Paradiso, una ins-
tal·lació que passarà per La
Capella, és una altra experi-
ència diferent, potser més
semblant a l’Infern –“són
fora del temps”–. La qüestió
és que així que avança la tri-
logia, es personalitza més el
muntatge.Dels2.000espec-
tadors que caben al Teatre
Grec, als 750 del Lliure, fins
als pocs de La Capella, on
durant set o vuit hores un
petit grup d’actors donaran
vida a la performance. Pur-
gatorio, però, és la cirereta
de l’operació de Castellucci
alvoltantdel’obramagnade
Dante. No us la perdeu i aca-
bareu aplaudint com el pú-
blic que omplia dimarts el
Theater an der Wien. ■
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dels homes de teatre d’Eu-
ropa que més obliga l’ull a
treballar. Cada escena, cada
instant d’aquest Purgato-
rio, és un quadre, de la nete-
dat d’un Hammershoi, a la
potència lírica i la llum d’un
Hopper. I els personatges
estan al servei d’un discurs
que els supera. Encara que
plorin, les emocions no els
són pròpies, sinó que van di-
rigides a l’espectador, que és
qui ha de mesurar el seu
grau d’implicació. A diferèn-
cia de Funny games, els ac-
tors no s’adrecen a l’audièn-
cia. No els cal. Castellucci
parla de “la vergonya” de


