
2
7

Cu
lt
u
ra
|s
La

Va
ng
ua
rd
ia

D
im
ec
re
s,
19

no
ve
m
br
e
20
14

E
N
D
IR
E
C
T
E

novament al final com un estoig
que la conté. La conversa continua
sobre l’especificitat del teatre i el
temps, i Castellucci, que a més
d’extraordinari director és un pro-
ductor incessant de frases citables,
conclou: “El temps és la matèria
primera del teatre, el director de
teatre esculpeix el temps com l’es-
cultor la pedra”.

La mirada mirada. Imatges i es-
cenes profundament impactants,
temes escabrosos i normalment
intractables, tot a Castellucci sem-
bla sorgir del focus candent d’una
contínua interrogació sobre la con-
dició humana i d’una anàlisi visce-
ral i analògica de les peripècies

TemporadaAlta / ‘JuliCèsar’

Lesmarques al cos
EDUARD MOLNER

A l'Acadèmia de Belles Arts de
Bolonya, una sala de museu clàs-
sica, on predominen les colum-
nes llistades, els marbres i sobre-
tot el blanc, uns homes vestits
amb túniques blanques se situen
al fons de la sala. Són homes
grans. Un home jove entra des-
prés per seure davant d'un apa-
rell d'exploració mèdica, una
microcàmera d'aquelles que s'in-
sereixen pels orificis del cos. Se
l'insereix ellmateixper la fosana-
sal. Quan parla el que veiem és la
seva gola. Ell sol són tots els cons-
piradors. Roma està en pau, però
un sector de l'elit senatorial no.
Cèsar ésmassa gran. S'ha fetmas-
sa gran. Cal fer alguna cosa.
Castellucci entra a sac en elJu-

li Cèsar de Shakespeare i hi abo-
ca la seva pròpia poètica que és
clarament una manifestació del
nostre temps, una expressió de
les nostres preocupacions. Lapo-
lítica i el cos, el cos de la política.
A Shakespeare el preocupava

el respecte als líders, la fràgil lí-
nia que separa allò que fa servei a
la república d’allò quenomés ser-
veix la pròpia vanitat. I també el
preocupava comens hemdediri-
gir a les masses perquè, segons el
criteri de Shakespeare, les mas-
ses havien de ser dirigides. Però
les ambicions i inquietudsdequa-
tre senadors, són expressió de les
masses? O només la visceralitat
de les seves ambicions?Castelluc-
ci col·loca la càmera sobre l'ori-
gen de la veu. I la veu des de dins
de la gola sorgeix d'una flor ver-
mella i sanguinolenta, un òrgan
viscós que s'obre i es tanca al rit-
me de les paraules i la seva força.
Però, qui és aquest Juli Cèsar

segons Castellucci? Un home
vell, vestit ambuna túnica verme-
lla. Els homes marcats per l'edat
tenen molt a dir en la poètica de

Castellucci. Són d'entrada el mi-
rall que des de l'escena ens parla
del nostre futur inevitable, de
l'efecte implacable del temps, del
marciment del cos, però, sobre-
tot, de l'absència d'aquella ener-
gia vital que arriba a tots elsmem-
bres del cos. I malgrat tot, aquest
és un Juli Cèsar venerable, que
encara té un bri de solemnitat en
el gest i que quan es mou genera
el so d'un tità, d'un ésser gairebé
diví. Les seves passes, el movi-
ment dels seus braços, són d'algú
que està per sobre de la resta dels
mortals. El Cèsar shakespearià
no vol ser dictador i tres vegades
rebutja la coronaque el consagra-
ria com a tal al coliseu, però sap
perfectament que és el primer
dels homes en la república roma-
na, el guia permanent: “Els cels
estan pintats d'estels innúmers,
tots ells són foc i cadascun fulgu-
ra; però d'ells, només unmanté el
seu lloc”, diu a Cassius, instants
abans de ser apunyalat.

Cèsar sap que és poderós. Però
en elmuntatge deCastellucci sap
que és humà, perquè en la seva
mirada d'home vell la por ja hi és
fixada. Està inquiet perquè el
món que governa, amb el que li
resta d’energia, es mou, i ell no
pot conèixer totes les direccions
d'aquest moviment. De fet l'ob-
serven des de dalt els senadors
conspiradors. Ell s'acarona el cap
d'home vell, ja sense cabells. Des
de dalt cau un plàstic translúcid
mentreCèsar clou la sevamà que
esdevé puny. Els conspiradors se
situen al seu costat i tots quatre
formenunamenad'imatge religi-
osa. Cèsar s'ha col·locat un pit de
dona que alleta un dels conspira-
dors. No és el pare només, també
la mare, una mare que cal exter-
minar. Els conspiradors conver-
teixen la túnica vermella de Cè-
sar en un sudari. Cèsar és mort.
L'acció política s'ha dut a terme,
ara cal explicar-la al poble.
Aquest potser sigui el moment

més impactant de tot l'especta-
cle, perquè elMarcAntoni que es
dirigeix als romans des de les es-
cales del Capitoli torna a ser un
home gran, vell, per tant marcat
per l'edat, peròmarcat també per
lamalaltia. No hauríemdedir res
més des d'aquí. Però és ben clar
queels artistes queproposen l'es-
cena més avançada a Europa en
aquests moments juguen la carta
de l'impacte plàstic, segurament
perquè vénen d'aquest univers.
En tot cas trenca amb l'estereotip
d'un Marc Antoni jove, orgullós,
punyent, un home de futur, però
lleial al Cèsar, lleial a l'home que
li havia ensenyat la manera de
procedir en el govern de la cosa
pública.
Castellucci fragmenta el Juli

CèsardeShakespeare per reorde-
nar-lo en un sentit que no trenca
la seqüència del seu argument,
sinó que aprofundeix en els mo-
ments de la peça que li han sem-
blat interessants per parlar de
l'home d'avui. Aquest Marc
Antoni que amb el braç flexionat
i l’índex assenyalant el cel, com
una mena d'apòstol, és metàfora
del poderquehanarribat a acapa-
rar aquells que avui s'autoprocla-
men intèrprets dels grans líders
d'ahir, del pensament polític i
l'acciópolíticadels homesqueva-
ren tenir el poder en el passat.
Per això la necessitat de dir

amb la força d'una imatge física
decadent allò que també podem
trobar en la peça original de
Shakespeare: després de Cèsar
res pot sermillor queCèsar, tam-
poc aquells que en defensa de
l'honordel cònsol assassinat s'afa-
nyen a lliurar batalla als conspira-
dors. La Socìetas Raffaello San-
ziodeRomeoCastellucci, una ve-
gada més, encara un clàssic de la
literatura per fer-ne una lúcida
traducció contemporània.

Imatge de ‘Go down, Moses’, que es presenta a París LUCA DEL PIA

Romeo Castellucci
Juli Cèsar. Trossos

ESGLÉSIA
DE SANT DOMÈNEC
GIRONA

Adaptació
dramàtica de l’obra
de Shakespeare.
22 i 23 de
novembre.
www.temporada-al-
ta.net

Escena de la versió d’‘Orfeu ed Euridice’ estrenada a Viena LUCA DEL PIA

A dalt, un
instant d’una
representació de
‘Juli Cèsar' en la ja
clàssica versió de
Romeo Castellucci
d’aquest clàssic
shakespearià
LUCA DEL PIA
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KIKO AMAT

Això del Senior a mi m’espanta.
M’espanta per ell, pel que pugui
passar-li, per si aquella gent vénen
de matinada a buscar-lo, li posen
un sac de cebes al cap i me l’arros-
seguen a una séquia per donar-li el
paseíllo. I adéu Senior; perquè som
uns quants que el plorarem. Senior
ha canviat una mica, però no tant.
Sempre va ser un compositor de
cançons a la manera de l’Ovidi,
que no temia parlar clar, i si li ha-
via de dir “fill de puta” a algú,
doncs l’hi deia i ja ens trobarem. I
tot i això, jo a Senior i El Cor Bru-
tal noelshi havia fetmai gaire aten-
ció.Comels ho diria? Per amiWil-
co són uns senyors que van acom-
panyar Billy Bragg una vegada, i
l’alt country... música country de
senyors alts?
I per això precisament no em

vaig entretenir gaire a escoltar Se-
nior i El Cor Brutal. Gravaven a
Nashville i Louisville i altres llocs
acabats en ville, versionaven Will
Oldham iM.Ward, en les entrevis-
tesdeixaven cauremencions alZu-
ma. I portaven (i porten) barbes
comesbarzers i camisesmolt texa-
nes. A ell el vaig veure en un docu-
mental i em va caure d’allòmés bé;
però un no compra discos per sim-
pàtics i nobles que siguin els seus
autors.
Però ara Senior i El Cor Brutal

ha lliurat el que per a mi ja és el
millor disc en català del 2014.
M’importa un pet els que puguin
venir després; que esperin sota la
pluja, ja els avisarem. Senior m’ha
emocionat, i els ho confesso així a
tots vostès, lectors del Cultura/s.
El poder de voler és un disc polí-

tic, sense arengues però ple d’em-
pentes i temptatives de cop-de-
puny-al-nas als dolents. Això de
fermúsica polititzada ja sabenvos-
tès que és més complicat que pin-
tar una figura del caganer amb una
brotxa del 6. Una mínima rellisca-

da i has lliurat el pamflet, embru-
tant tot el tema. I pamflets això sí
que no. Recordem les cançonsmés
esquerranoses i verboses i amb
missatge de The Jam o The Style
Council. Eren les pitjors amb dife-
rència, per molt que ens entusias-
mi ballar-les a mitjanit (“Imagine
if tomorrow the workers went on
strike”, bla, bla, bla...).
Senior no és així. Com els seus

cosins catalans Samitier, grup de
visió similar a la seva –acabats de
dissoldre fa molt poc, per desgrà-
cia–, Senior sapque lapolítica s’ex-
plica des d’allò més personal. Com
em va dir un dia l’escriptor Anto-
nioBaños, “jo no sé què és la lliber-
tat, però sé perfectament quan no
em sento lliure”. Senior parla del

que està succeint ara amb una vi-
sió de proximitat, en primera per-
sona o adoptant veus de personat-
ges, i ens explicahistòries depreca-
rietat i ràbia i por i testicles-plens,
sense clixés ni fal·làcia ni cinisme
(o, insisteixo, sermó).
Les seves frases tallen profund i

es queden molt de temps: “A que
les coses les veus més clares quan
t’estan amenaçant?”. “Vos espera
una gran veu de ràbia, sorolls i veu
/Tranquils, no cal que corregueu”.
“El rock’n’roll és un niude covards
/ Ningú és queixa, els egos s’ali-
menten / Mai voràs cap acció
exemplar /mentres tinguen les rat-
lles ben fetes”. “En una cosa estem
d’acord: un canó devant del nas /
Te més força i més raó / que mil
vagues generals”.
El que jo deia al principi sobre el

paseíllovenia per coses comaques-

tes. Senior no farà gaires amiguets
si continua dient frases comaques-
tes. El seu disc és un escarni amb
guitarres. Amenaça alguns F de P,
avisa (dit aixecat) que a cada porc
li arriba el seu proverbial Sant
Martí i, en general, lloa la revolta
popular que està per caure. I a
més, aquesta vegada ha posat l’ac-
centmusical enSuperchunkoJaw-
breaker (segons va declarar per al
Cultura/s: “fuck americana, here
comes Chapel Hill!”), no en els de
l’alternativa country. Més pop-
punk vigorós, menys aires cam-
pestres.
Com el bo del Billy Bragg, les

cançons de Senior són plenes tam-
bé d’amor i compassió. Amor per
elles i per ells. Nòvies i col·legues.
Per Roselleta (“Roselleta / dis-me
si pot ser, si em puc tombar / En la
bodega del teu cor”) i perLapidoX
(“Deixa-mos la guitarra, LapidoXi-
cotet / Per rebentar-li la cara / al
fill de puta aquell”). Fins i tot amor
per l’enemic, redéu! En l’última es-
trofa d’El poder del voler, la meva
peça favorita de l’àlbum, Senior
sembla estar parlant d’un vidudes-
nonat que decideix redirigir la se-
va ira cap a dalt en lloc de cap a
baix.Quan està a punt depenjar-se
d’una biga, canvia d’idea. És la mi-
llor estrofa del disc: “Però la ràbia
/ ja ésmés forta que la pena / I se’n
va corrent d’allí. / I el director ja
no riu / quan veu comentra / i trau
el rifle de l’abric”. Sí: és un paio co-
sint a trets el seu excap. I no és pre-
cisament el tipus de lletres a què
ens tenen acostumats els Manel,
els Mishima o Els Amics de les
Arts, veritat?
Senior és un terrorista del cari-

nyo, perquè només els tancs, la
sang i l’amor podran fer-nos lliu-
res. Senior és el millor del que hi
ha per aquí. Un exèrcit de quatre.
Un combatent (barbut) del que és
nostre. Una veu a seguir en la ino-
fensiva boira del pop en català. |

Senior és un terrorista
del ‘carinyo’, una veu
a seguir en la
inofensiva boira
del pop en català

A dalt, Senior
(Miquel Àngel
Landete) i els tres
membres
d’El Cor Brutal
NOEMÍ ELÍAS

Senior i
El Cor Brutal
El poder
del voler
MALATESTA
RECORDS

Senior iElCorBrutalElmúsicvalenciàpresenta ‘Elpoderdel voler’,
el seudiscméspolititzat, coreable i rabiós; delmillor de l’any

Escarni ambguitarres

dels humans al seu ampli ventall
d’experiències, que van des de

l’abjecció a la il·luminació passant
per la violència i la relació de vega-
des torturada, de vegades de comu-
niómística, ambel diví. Així, l’efec-
te d’una obra de Castellucci té la
particularitat de fer que l’especta-
dor hagi de pagar l’enorme plaer
estètic queofereix comaextraordi-
nari creador d’imatges compartint
el risc del seu busseig existencial i
els sentiments pertorbadors que
comporta enfrontar certs aspectes
contradictoris de la conducta hu-
mana.
“Les tres obres que presento al

Festival de Tardor tenen en comú
el tema de la prohibició de lamira-
da”. Castellucci reflexiona un mo-
ment i agrega: “Amés, aquest és el
tema principal del mite d’Orfeu i
Eurídice”. Sí –li dic–, recordo que a
Viena va parlar del fet que mirar
no és un acte gratuït, de la idea que
mirar ens fa responsables respecte
al que mirem”. “Sí, de no ser així,
cau en el voyeurisme –emfatitza
Castellucci–; es tracta de tenir una
mirada que inclogui la conscièn-
cia, una mirada que es mira mirar,
una mirada en la qual em miro a
mi mateix mirar”.

Del passat al futur. Les obres d’a-
questa tardor ens indiquen la con-
seqüent elecció d’aquest metteur-
en-scene de temes o obres de base
allunyats enel tempshistòric oper-
tanyents a un temps mític, amb
l’exclusió d’obres textuals contem-
porànies, a fi de poder construir
les seves peces en contra d’ells. Pe-
rò això no n’exclou el diàleg. Les
obres base elegides per Castellucci
–tragèdies gregues, seqüències de
la Bíblia, obres de Shakespeare i
altres clàssics– semblen represen-
tar-se sotmeses a una difracció en

la qual conviuen en estructura i
contingut amb una versió contem-
porània, ja sigui en l’experiència
quotidiana (el mateix dramaturg
comunOrfeuquerescataunaEurí-
dice-pacient en coma despert) o
en successos de crònica policial
(maresque abandonenomatenna-
dons a Go down, Moses, la pedofí-
lia moderna a Purgatori).
I del passat, al futur. A Schwa-

nengesang D744, la música de
Schubert té interferències de Scott
Gibson i hi ha una interacció de
violència verbal amb el públic; i a
Le sacre du printemps “no hi haurà
personatges, i l’únic actor en esce-
na serà pols, que ballarà gràcies a
una tecnologia punta”, finalitza
Castellucci, donant una pista sobre
el sentit del muntatge i sobre la
seva afició a la sinècdoque i la me-
tonímia. |

“El temps és la matèria
primera del teatre,
el director esculpeix
el temps com
l’escultor la pedra”
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