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EDUARD MOLNER

Romeo Castellucci (Cesena, 1960)
no és un home format en la direc-
ció teatral o ladramatúrgia, va estu-
diar arts plàstiques a Bolonya. Fa
reflexionar el fet que altres crea-
dors importants del teatre d'avant-
guarda europeu d'avui, com Jan
Lauwers de la Needcompany (que
també ve de les arts plàstiques) o
Heiner Goebbels (que ve del món
de la música), provinguin d'àmbits
alternatius als estudis tradicionals
de teatre. Segurament és un senyal
que indica que cal repensar
aquests itineraris arreu (també
aquí, esclar). Però si ho mirem pel
cantó positiu, és molt esperança-
dor per aquest invent que fa més
de dos mil cinc-cents anys que du-
ra, que creadors de tanta voladaha-
gin triat l'escena per expressar-se.

El teatre és necessari. Vinguin d'on
vinguin, tots sónuna formadepen-
sador contemporani que fa teatre.
Romeo Castellucci va formar, amb
la seva germana Claudia i l'escrip-
tora Chiara Guidi, la Societas Raf-
faello Sanzio a començaments de
la dècada dels vuitanta del segle
passat.
El 2009 va arribar a Barcelona

la trilogia de Castellucci sobre la
DivinaComèdia; Inferno iPurgato-
rio eren escenificacions, Paradiso
era una instal·lació que es va poder
veure a La Capella, la sala d'expo-
sicions del carrer Hospital. Tot
plegat ho havia estrenat al Festival
d'Avinyó de l'any abans. No era
pas el primer aterratge barceloní
deCastellucci. Al Lliure, per exem-
ple, ja s'havien vist algunes de les
onze peces del projecte Tragedia

Endogonidia, sobre deu ciutats eu-
ropees (sobre Cesena, ciutat natal
de Castellucci, en va fer dos mun-
tatges). Un projecte molt complex
desenvolupat al llarg de tres anys
que volia acostar-se a la tragèdia a
través de sons i imatges però sense
paraules, i dedicat a les ciutats on
s'estrenava cada muntatge. Però la
trilogia sobre l’obra deDante era la
primera oportunitat de veure,
aquí, un projecte sencer de l'ar-
tista.
Inferno era unmuntatge de gran

format, presentat al Teatre Grec
deMontjuïc, en què se succeïen es-
cenes aparentment no lligades en-
tre elles per una lògica dramàtica
causal o temporal. A Castellucci
l'interessa generar impressions a
l'espectador a partir d'una plàstica
molt potent quedemana a la recep-

ció una reconstrucció particular
del sentit global de laproposta. Par-
lem, doncs, d'un teatre que exi-
geix, peròque tambédónamolt: es-
cenes que colpeixenper l’agressivi-
tat, com la inicial d’Inferno, onmul-
titud de gossos ensinistrats es
llançaven al damunt del mateix
Castellucci –defensat per un vestit
protector–, mossegant-lo i empe-
nyent-lo per terra; o bé l'aparició
d'una urna immensa que contenia
un gran grup nens absolutament
aliens a la mirada del públic, enjo-
gassats en el seu món, al marge de
qualsevol consciència departicipa-
ció en un univers espectacular. A
Inferno hi havia, per descomptat,
una reflexió sobre el pas del temps
i el seu efecte en l'ésser humà, so-
bre l'aparició de la violència, sobre
l'efecte de la socialització, tal vega-
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Romeo Castellucci
Sobre el concepte
de rostre, en el fill
de Déu

TEATRE LLIURE
MONTJUÏC

Del 7 al 9 de juliol.
Espectacle que
forma part de la
programació del
Festival Grec.
www.bcn.cat/grec

CastellucciEl creador italià presentaunmuntatgenou (i novament inquietant) al FestivalGrec

El silenci deDéu, el soroll
del teatre

Una reproducció del rostre de Crist segons una pintura d'Antonello da Messina presideix l'escenografia del darrer muntatge de Romeo Castellucci FOTO © KLAUS LEFEBVRE
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L'ús que el muntatge feia de l'en-
torn natural de l'escenari del Tea-
tre Grec (la paret rocosa i els jar-
dins que l'encapçalen), és una de
les més intel·ligents que s'han vist
mai en els més de trenta anys de
festival.
Purgatorio, representada alTea-

tre Lliure, escenificava la culpa i el
càstig. Aquí sí que, tot i que es trac-
tavad'una proposta onpredomina-
va la plàstica, hi haviauna arquitec-
tura dramàtica que ens permetia
de seguir un fil argumental. S'hi ex-
plicava una història que tenia a
veure amb un maltractament, un
abús infantil, un acte de pederàstia
abjecte. Un pare que exercia el po-
der esclafant la innocència del fill i
en vivia la conseqüència sense ab-
solució possible. El penediment no
hi tenia cabuda, era sobrer. Caste-
llucci posava en escena l'eternitat
de l'expiació, la seva inevitabilitat.
A diferència d'altres escenificaci-
ons sobre les conseqüències d'una
transgressió d'aquesta mena, com
per exemple a Festen de Thomas
Vinterberg, l'interès aquí no era a

passar comptes per part de les víc-
times, Castellucci volia escenificar
la vivència de la culpa. Els fets havi-
en desgraciat dues vides, no una
de sola.
Dante Alighieri era punt de par-

tida, res més, però tampoc menys.
En la proposta de Castellucci hi ha
la imaginació sobre un món fan-
tàstic, les diferents possibilitats de
l'avern. Però, com en el clàssic li-
terari, hi ha exemples identifica-
bles, situacions o personatges ex-
trets de la realitat de cada dia; era
així a Purgatori, i també a Inferno,
amb una recreació d'AndyWarhol
en forma d'artista sacsejat per tot
el que se li escapava rere les mani-
festacions del consum, atònit, amb
una Polaroid penjada al coll.
Sobre el concepte de rostre, en el

fill de Déu torna a ser una empresa
d'ambició artística. La mirada de
Déu. A partir de la pintura del Re-
naixement, concretament de la re-
presentació de Crist en forma
d'ecce homo, Castellucci planteja
un treball que gira al voltant de la
idea de considerar l'home que ens
mira des de la pintura, no com el
fill de Déu i per tant de procedèn-
cia inconeguda, sinó comunespec-
tador. Algú que ens mira alhora
que es mirat. Seguint la tradició de
la Societas Raffaello Sanzio, la pe-
ça que ara es presenta forma part
d'una sèrie, en aquest cas d'un díp-
tic. El segon lliurament es titularà
El vel negre del pastor.
En qualsevol cas, Castellucci

s'interessa pel desig, per la volun-
tat del creador. Compte! No del
Creador enmajúscula, sinódel pin-
tor. O sigui, tornem al comença-
ment d'aquest escrit, a un artista

que es reconeix com la baula d'una
cadena que s'enfonsa en els segles
passats.Que sapqueno són les per-
les el que fan el collaret, és el fil
que les travessa. Castellucci es pre-
gunta pels pintors que es van tren-
car les banyesper reflectir en la ca-
ra del Jesús pintat aquella ganyota
de penediment. Aquí no hi ha inte-
rès per explicar l'aspecte transcen-
dent, místic o espiritual de la imat-
geria religiosa; el focus és posat en
la faceta humana, en la pròpia re-
presentació, abans que en allò que
pretén representar. L'home que
mira ho fa d’igual a igual amb l'ho-
me observat. I la seva força rau en
la tradició, o sigui, en la repetició
permanent al llarg de segles, que
l'ha fet present pertot, de la nostra
manera d'elaborar des de la raó a
la nostra manera, fins i tot, de
sentir, també. D'aquí, de la tradició
de la representació en imatges, en
surt el ritual, fonament del teatre.
Si no hi ha tractament religiós,

no hi pot haver iconoclàstia: en un
moment de l'espectacle, el rostre
immens de Crist que senyoreja tot
el fons de l'escenari, extret d'una

pintura d'Antonello da Messina,
queda dramàticament estripat i ta-
cat, a la manera d’una action pain-
ting, per un flux continu d'uname-
na d'excrement negre que surt de
l'ull de la imatge sagrada. “Tu no
ets elmeupastor”; poc després cau
la paraula “no” i el rostre s’il·lumi-
na per darrere amb un lot: apareix
ferit per la immensa taca negra, pe-
rò també perfectament identifica-
ble.
Abans de tot això hem vist pas-

sar un home vell, gairebé nu, con-
sumit per l'edat, escardalenc, tapat
només amb uns grans bolquers,
que es desplaça com els vells, amb
pressa i impaciència, però ambuns
moviments inevitablement limi-
tats per l'edat. I abans encara hem
vist com, en una casa, un fill té cu-
ra del seu pare incontinent. És una
escena que pot arribar a tocar el
cor, ja que l'avi és perfectament
conscientde la sevadecrepitud i es-
clata a plorar desconsoladament
en un moment determinat. El fill
frega el cul del pare i el pare retor-
na auna segona infantesa indesitja-
da. Hem vist, doncs, un fill que se
sacrifica per un pare. Després,
l'atac a la imatge del fill de Déu
que hem explicat, i finalment
aquesta mena de treva, basada en
la “permanència ferida de la repre-
sentació del Fill de Déu”.
És un espectacle segurament

menor en comparació a la riquesa
que ens regalava el tríptic sobre la
Divina Comèdia, però igualment
genera en l'espectador aquella
inquietud insana, fins i tot aquella
angoixa, que és la marca de la casa
en Castellucci i és símptoma obvi
dels temps que corren. |

ESTEBAN HERNÁNDEZ

1.Mentre que als discos Deerhun-
ter sonendispersos, els falta vigor i
paren més atenció a construir cer-
ta diferència sonora que a donar al
seumaterial el to que necessita, en
escena sonen fibrosos i enèrgics, i
sumen a la seva capacitatmelòdica
l’habilitat per construir ambients.
El fet peculiar del cas, penso men-
tre escolto les seves recreacions de
Hazel St., o deNothing ever happe-
ned, o la seva versió del Horses de
Patti Smith, és que la de Deerhun-
ter és una situació molt freqüent
enel rockcontemporani, on la frac-
tura que s’ha obert entre l’estudi i
l’escenari augmenta sense parar.
2. Als 70 prepunk, la gran època
del hard, bandes com AC/DC,
Thin Lizzy, UFO, Ted Nugent o
Aeromisth van donar forma a les

seves grans obres a través de dis-
cos en directe. En aquell temps, els
treballs en estudi eren els que obri-
en les portes dels diners, de mane-
ra que discogràfiques i productors
artístics apostaven per temperar
en els enregistraments la potència
sonora de les bandes, ja fos per
fer-les més comercials, o bé per
oferir unproductemenys primari i
més elaborat. L’estudi servia per
polir el producte, l’energia era per
a l’escenari. Per això, per conèixer
la veritat de la banda calia recórrer
al directe.
Aquesta perspectiva la va agafar

el punkal peude la lletra.Era a l’es-
cenari on apareixia aquestmón ru-
de, immediat i vibrant que en defi-
nia l’estil. Les pretensions de rigor
formal suposaven un insult davant
la reivindicació de la imperfec-

MúsicaLes conseqüències de la crisi tambées
deixennotar entre els grups, queofereixenelmillor
a l’escenari abans que enels enregistraments d’estudi

El talent de
la precarietat

Bradford Cox, de la
banda dels Estats
Units Deerhunter,
en un concert el
mes de juny. El
grup destaca pel
so vigorós dels
seus directes
FOTO JASON MERRITT /

FILM MAGIC / GYI

No hi ha interès a explicar l’aspecte místic o
espiritual de la imatgeria religiosa; el focus és en
la representació i no en el que representa
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