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Charron es fica dins la pell d’unamena de Caront vestit de vermell.

Marc Antoni i els budells de la retòrica

Diu l’extraordinari creador Romeo
Castelluzzi (que ens ha fet visitar
l’‘Inferno’, el ‘Purgatorio’ i el
‘Paradiso’ de Dante, i ha omplert de
merda, literalment, la cara de Jesús
a l’impactant ‘Sobre el concepte de
rostre en el fill de Déu’) que l’imperi
de la retòrica és encaramés tenaç
imés gran que l’imperi polític. En
primer lloc, perquè sense retòrica, i
sense la capacitat de persuasió que
sap originar quan està ben argumen-

tada (fins i tot encara que defensi un
argument buit), ja emdireu on seria
una gran part de la classe política.
I això que lamajoria de polítics
d’aramateix no és precisament que
dominin amb gaire habilitat aquell
art de la retòrica del qual ens ofereix
una lliçómagistral elMarc Antoni
de Shakespeare. Recordeu el seu
admirable discurs davant el cadàver
de Cèsar? Recordeu l’implacable
mecanisme amb el qual, sense

part sempre de les seves pro-
postes. I ficant-se, per via d’una
videocàmera d’endoscòpica, a
la gola d’un personatge (Vskji),
convertit així en orador que
emet sons però no pot transme-
tre els significats que vol donar
a aquests sons. Veritablement
torbador. ‘JULI CÈSAR. TROSSOS’.
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formular una sola acusació, capgira
l’opinió del poble de Roma sobre
l’assassinat de Cèsar i denuncia els
seus honorables assassins? Doncs
Castellucci parteix d’aquest discurs,
i de l’estàtua viva deMarc Antoni
ubicada entre les desoladores ruïnes
d’un imperi, permostrar-nos què
passa quan la retòrica es queda amb
veu però sense paraules. I ho fa
també literalment, fent ús d’aquella
commovedora crueltat que forma
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Aviat, ben aviat…
però encara no

“Tota la meva vida és una
preparació per a la mort”.
Això ho ha deixat dit Jan
Fabre. I aquesta presència
constant de la mort i, alhora,
aquest desig de tenir-la sem-
pre al cap per posposar-la
com més millor, és present,
d’una manera o una altra,
en totes les propostes escè-
niques de l’extraordinari
creador belga, com també

en tota la seva obra com a
artista plàstic, performer i
videocreador. La degradació
del cos, la visualització dels
seus fluids, la metamorfosi
que experimenta tota cria-
tura viva al llarg de la seva
existència o la fascinació per
aquests insectes que (gene-
ralment) tant ens repugnen,
però que a les seves mans
poden arribar a adquirir una
mena de mòrbida bellesa,
formen part de les obsessions

habituals que recorren tota
l’obra del creador de Je suis
sang. No cal ni dir (amb el
títol de l’espectacle n’hi ha
prou) que aquesta preparació
per a la mort i aquesta mane-
ra d’encarar la idea de la mort
per extreure’n nova vida
constituïen també el punt de
partida de l’impressionant
Preparatio mortis que Fabre
va presentar al Temporada
Alta de fa tres anys: gràcies a
aquell espectacle, ara sabem
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que les tombes poden estar
plenes de papallones. I grà-
cies a l’espectacle que Fabre
presenta enguany al festival,
sabrem també que un fill es
pot transformar per al seu
pare en el barquer Caront
que l’ajudarà a fer el trànsit

cap a l’inframón i travessar
les aigües del riu Aqueront.
Com que, en realitat, les

casualitats no existeixen, cal
dir que no és cap casualitat
que l’intèrpret únic de la
proposta de Fabre es digui
Cédric Charron: en francès,
el cognom d’aquest ballarí
que fa més de 14 anys que
actua als espectacles de Fabre
i que el mateix creador ha
definit com un “guerrer de la
bellesa”, sona gairebé igual
que el nom d’Acherón, el nos-
tre Caront. Sembla, doncs,
que Cédric estava condemnat
a interpretar el paper enca-
ra que només fos per raons
fonètiques. I aquí el tenim,
vestit de vermell i movent-se
per un escenari que s’omple
de fum i més fum, com cor-
respon a un paisatge en què
les ànimes es preparen a fer
el viatge definitiu.
Fabre, però, ha volgut que

en aquest cas existís entre el
barquer i el seu passatger un
vincle molt especial, aquest
vincle paternofilial del qual
abans us parlava. A través del
seu ballarí fet barquer, Fabre
s’adreça al pare, li diu que no
hi ha pressa, li demana que
tingui paciència i fa tot un
elogi de l’art de la posposició.
Tal com diu Fabre, posposar
significa crear un instant en
què tot és possible i no cal
encara decidir res; significa
guanyar espais de llibertat.
Posposar s’assembla, també
en aquest sentit, a viure.

DalmazioMasini.


