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El Grec acull des d’avui i fins dis-
sabte el nou muntatge de l’italià
Romeo Castellucci, Sobre el con-
cepte de rostre, en el Fill de Déu, en
què Jesús i la merda envolten la re-
lació entre un fill el seu pare ancià.

poder de despertar amor i odi amb
la mateixa força, encara que Caste-
llucci assegura que no té la inten-
ció de provocar. “La provocació és
simple i previsible”, diu.

Com a Purgatori, que es va repre-
sentar fa dos anys al Grec, l’argu-
ment torna a centrar-se en les figu-
res d’un pare i el seu fill. Aquest cop
l’obra aprofundeix en un aspecte
desagradable de la vida, malaurada-
ment massa pròxim per a molts, pe-
rò que alhora amaga un nucli d’amor
i tendresa. Un pare ancià i inconti-
nent que necessita l’ajuda del seu fill
fins al final dels seus dies. Tot passa
en un espai sense escenografia, un
únic ambient amb elements quotidi-

ans. De fons, però no com a mer ob-
jecte d’attrezzo, es troba una gegan-
tesca reproducció del Crist d’Anto-
nello da Messina, que mira fixament
l’espectador, igual que ell mira l’es-
cena, i que el porta a identificar-se
plenament amb el que veu.

La merda bíblica
Paradoxalment, una altra peça vital
dins l’obra, juntament amb Jesús,
és la merda. En una escena comen-
cen a créixer excrements que om-
plen tot l’espai. És un element esca-
tològic, l’autor no ho nega, però
també és metafísic, ja que, segons
Castellucci, “l’associació entre el
Crist i la merda ja apareix a la Bí-

blia”. Aquí recau una de les princi-
pals dificultats de la representació,
tant per al director com per als ac-
tors: no caure en el ridícul, encara
que saben que estan al llindar que
separa l’oració de la blasfèmia.

Per Castellucci, el teatre és una
tècnica que serveix per amagar. A
Sobre el concepte de rostre, en el
Fill de Déu, hi ha molts elements
ocults. D’on li ve al fill aquesta pa-
ciència amb el seu pare? Per què hi
ha un rostre de Jesús que domina
tota l’escena? Castellucci diu que
a les seves obres no hi ha pedago-
gia. I que només mostra proble-
mes reals i és tasca de l’espectador
trobar-ne les respostes.❋

ERICA ASPAS

BARCELONA. El director italià Ro-
meo Castellucci estrena aquesta nit
l’obra Sobre el concepte de rostre, en
el Fill de Déu, que es podrà veure fins
al 9 de juliol al Teatre Lliure de
Montjuïc, dins del Festival Grec
2011, tretze dies abans de represen-
tar-la a Avinyó. Ahir, durant la pre-
sentació davant dels mitjans al Palau
de la Virreina de Barcelona, el van
acompanyar els dos actors princi-
pals, Gianni Plazzi i Sergio Scarlate-
lla, sobre els quals recau tot el pes
d’aquesta obra contundent i gens fà-
cil. Plazzi va confessar que “li ha fet
mal” i que de vegades ha reviscut mo-
ments en comptes d’interpretar-los.

El títol pot induir a pensar que
es tracta d’un espectacle amb un
aire místic, però Castellucci no
pretén parlar de Jesús ni de l’ado-
ració, ni és una obra que tingui un
contingut de condemna social.
Malgrat això, és indubtable que la
figura de Crist és important i, se-
gons el director, “tot a la vida té a
veure amb la religió, és inevitable”.

Com a la resta de les creacions
de Castelluci i de la companyia
Socìetas Raffaello Sanzio (de la
qual és cofundador), Sobre el con-
cepte de rostre, en el Fill de Déu té el

Escatologia i simbolisme religiós
‘Sobre el concepte de rostre, en el Fill de Déu’, de Castellucci, passa pel Grec abans d’anar a Avinyó

Arriscat
El binomi Crist
i merda fa que
l’obra es trobi
al llindar
entre l’ oració
i la blasfèmia

TOTPODERÓS
Una reproducció del Crist

d’Antonello da Messina mira
fixament tant els actors com

els espectadors. KLAUS LEFEBVRE

Un creador de mirada radical

O fascina o provoca el rebuig més
absolut. Com acostuma a passar
amb els creadors valents, no hi ha
terme mitjà en les propostes tea-
trals del creador escènic italià Ro-
meo Castellucci (Cesena, 1960).
Entrar en el seu univers, teixit
d’imatges de poderosa plasticitat,
pot comportar l’enamorament en-
vers uns muntatges on es parla de
solitud, de violència, dels costats
més terribles de la condició huma-
na. O pot donar arguments al re-
buig entre els espectadors incomo-
dats pel seu nihilisme, la seva pode-
rosa cruesa.

Corria l’any 1981 quan Caste-
llucci, la seva germana Claudia i la

seva dona, Chiara Guidi, van fun-
dar la companyia Socìetas Raffae-
llo Sanzio. Provenien de la Facultat
de Belles Arts de la Universitat de
Bolonya i els movia un mateix de-
sig: trencar amb el teatre més con-
vencional. Tres dècades més tard,
ben acomplert el seu objectiu, Cas-
tellucci es manté al capdavant d’un
grup que continua proposant la se-
va mirada radical en escenaris de
tot Europa. Hi han recollit nom-
brosos premis, tones d’elogis i far-
cells de reprovació. Però mai hi han
recol·lectat indiferència. Tampoc
avui, quan comenci la representa-
ció de Sobre el concepte de rostre, en
el fill de Déu. BELÉN GUINART

Sergio Scarlatella, Romeo Castellucci i Gianni Plazzi
ahir al Palau de la Virreina. FRANCESC MELCION


