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n tres minutse

«El hip-hop té molta força»

MARTA CERVERA
BARCELONA

–¿Macadam Macadam és un espec-
tacle antic o nou? 
–Les dues coses. Va sorgir fa anys 
per encàrrec d’un festival de dansa 
urbana a França. Al Grec presento 
una versió renovada feta amb gent 
d’aquí perquè la dansa urbana tam-

La coreògrafa granadina establerta a 
França presenta avui al Teatre Grec 
(22.00 hores) ‘Macadam Macadam’. 
L’espectacle està interpretat per desta-
cades figures del hip-hop espanyol.

Blanca Li
Coreògrafa

bé ha evolucionat. El hip-hop té mol-
ta força.

–¿Com va seleccionar els ballarins?
–Vam fer una audició per a tot Espa-
nya fa un mes i mig. I el nivell ha pu-
jat molt, sobretot entre els ballarins 
de break. El grup que hem format és 
genial. He adaptat l’espectacle al seu 
estil. Són nou ballarins i patinadors 
i un noi que fa meravelles en bici. 
Hem jugat i provat moltes coses per 
anar el més lluny possible. 

–¿On transcorre l’acció?
–Tot passa en una rampa. És com si 
passés al carrer... La peça és un ho-
menatge a les comèdies musicals. 
Existeix un paral·lelisme entre el 
tapdance, per exemple, i el hip-hop. 
Tots dos han anat del carrer a esce-
na.

–A més de coreògrafa i ballarina tre-
balla com a cineasta i actriu. ¿Quins 
projectes l’esperen?
–Molts. El primer és Cabaret latino, 
una història de tres dones que mun-
ten un espectacle per sobreviure, 
que interpretaré amb Victoria Abril 
i Rosy de Palma. La idea és convertir-
lo després en una pel·lícula que diri-
giré, serà el meu tercer film.

–Des del 1992 la seu de la seva com-
panyia és a França ¿Rep més bon 
tracte al país veí?
–A França hi ha moltes ajudes i in-
fraestructures per a la dansa. És més 
fàcil desenvolupar una companyia 
allà.

–¿Què hauria de canviar a Espanya?
–Necessitem una política cultural 
explícita per a la dansa amb una mi-
ca d’amor. Aquí la dansa és l’última 
de la colla i per això hi ha un munt 
de ballarins genials que han de mar-
xar. H

–¿Ha sigut complicat fer encaixar 
els nous intèrprets en l’obra?
–No, perquè encara que conservo 
l’estructura inicial, en els solos, els 
duos o les escenes de grup intento 
extreure el millor de cada un d’ells i 
que llueixin els seus diferents estils.

–¿El hip-hop li hauria interessat 
igual si en lloc de desplaçar-se a No-
va York per estudiar a la companyia 
de Marta Graham s’hagués quedat 
a Espanya?
–Em va influir molt ser a Nova York 
als 80 quan allà començava aquest 
moviment. Vaig ser testimoni de 
l’explosió del hip-hop perquè vivia 
en un barri on tots els nens ballaven 
al carrer. Em va marcar tant que fins 
i tot vaig muntar un grup de rap, 
Las Xoxonees. Jo diria que l’hip- hop 
m’ha acompanyat sempre. 33 Blanca Li.

El Festival d’Estiu de BCN LLL

Castellucci agita el Grec amb una 
obra escatològica sobre l’amor

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

La  mirada d ’un 
Crist renaixentista, 
atribuït a Antone-
llo da Messina, pre-
sideix el nou mun-
tatge que presenta 

Romeo Castellucci en el seu retorn 
al Grec: Sobre el concepte de rostre, en 
el fill de Déu. Davant aquesta icona 
gegant en escena, el director dibui-

La peça retrata les 
atencions d’un fill al 
seu pare davant la 
mirada d’un Crist

 El director italià 
porta al Lliure ‘Sobre 
el concepte de rostre, 
en el fill de Déu’

xa una situació incòmoda i hiper-
realista: les atencions d’un fill amb 
el seu vell pare, a qui canvia els bol-
quers i li neteja la incontinència ex-
cremental. És ficció, però els excre-
ments fan el seu efecte (fins i tot fan 
pudor). L’últim repte de Castellucci 
arriba avui al Teatre Lliure, on es re-
presentarà fins divendres.
 «Sé que el meu muntatge no dei-
xa indiferent, té una estètica radi-
cal però no hi ha cap ànim de provo-

cació», aclareix el director de la seva 
escatològica proposta. «Es represen-
ten aspectes durs, gens agradables 
de la vida però que existeixen i for-
men part de la condició humana. No 
hi ha res de simbòlic, és la realitat 
plantejada com un símptoma». Les 
defecacions, aquesta «matèria per 
antonomàsia» que s’escampa sobre 
l’immaculat terra de l’escenari, li 
serveixen al director de vehicle per 
expressar «l’amor i la tendresa» en 
la relació entre un pare i el seu fill. 
La merda és, doncs, una expressió 
d’amor. «En el fons es tracta d’una 
dura història d’amor», resumeix.
 Més que una història, Castelluc-
ci planteja una situació oberta a les 
diferents interpretacions de la pla-

tea. «Té tants significats com espec-
tadors ho vegin. Es poden pregun-
tar d’on ve l’afecte del fill, la seva pa-
ciència, per què aquesta cara gegant 
de Jesús i la seva relació amb la mer-
da». És també, afegeix, una metàfo-
ra sobre els creadors i les seves cria-
tures, i sobre la paradoxa que els pri-
mers puguin ser més febles. 
 
MIRADES CREUADES / El director italià 
va explicar ahir que es va quedar im-
pressionat quan va descobrir la pin-
tura de Messina mirant llibres d’His-
tòria de l’Art. «Vaig decidir fer una 
obra al voltant d’aquesta cara que 
mira als espectadors de la mateixa 
manera que aquests són voyeurs del 
que passa en escena». Amb aquest 
creuament de mirades, l’actitud 
voyeur del respectable «es complica» 
i inverteix. En un procés d’identifi-
cació, la cara de Jesús es converteix 
en la imatge dels mateixos especta-
dors. 
 La visió de Déu és, segons Cas-
tellucci, una mena de llum que il-
lumina un seguit d’accions huma-
nes que poden ser bones, dolentes, 
repulsives o innocents. Considera 
inevitable que es jutgi la seva obra 
des de la religió, malgrat no tenir in-
tencions místiques ni teològiques. 
«La relació entre la imatge de la cara 
de Crist i la merda és perillosa. I apa-
reix tant la blasfèmia com l’oració, 
treballo amb totes dues». 
 Per al creador i també per als dos 
actors principals, Gianni Plazzi (el 
pare) i Sergio Scarlatella (el fill), la 
gran dificultat del muntatge era no 
caure en el ridícul i fer realistes les 
escenes escatològiques. «Qualsevol 
obra d’art ha d’exposar-se al ridí-
cul», addueix el director. El sorprèn, 
això sí, que en la seva proposta el pú-
blic rigui quan la situació és més tris-
ta i no ho faci quan és més clown. 
 Particularment dolorós li resulta 
el muntatge al veterà Plazzi, que va 
patir una situació semblant en la vi-
da real. «Ha sigut un viatge molt di-
fícil, molt dur, perquè jo més que re-
presentar una obra, revisc una re-
lació similar. Em va passar amb la 
meva dona». H

33 L’actor Gianni Plazzi, en una escena del muntatge de Romeo Castellucci, que arriba avui al Teatre Lliure. 

KLAUS LEFEBVRE

El creador 
d’‘Inferno’ i 
‘Purgatorio’

33 Romeo Castellucci (Cesena, 
1960), director de la Socìetas Raf-
faello Sanzio, torna al Grec des-
prés de l’èxit obtingut el 2009 amb 
la seva trilogia ‘Inferno, Purgato-
rio, Paradiso’, basada lliurement 
en la Divina comèdia i conside-
rada per molts una obra mestra. 
Especialment commovedora és 
l’estremidora història de pede-
ràstia que relata a ‘Purgatorio’.
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