Guido Dettoni della Grazia

Guido Dettoni della Grazia,
des de jove, amb la seva pintura i
escultura ha recercat la representació
de Jesucrist. Amb el temps va arribar
a creure que Jesús només podia ser
imaginat per cadascú de nosaltres.
Va entendre la imatge del "fill de l'home"
com quelcom personal i intransferible,
fruit de les vivències i experiències
individuals, i per aquest motiu
va renunciar a plasmar-lo en el llenç
o la matèria.
No obstant, anys més tard comprèn
que la representació de Crist és
necessària per evocar i despertar la
seva presència. És aleshores quan
realitza aquest "Rostre de Crist",
exclusivament tàctil.

ROSTRE DE CRIST

Davant la creu, introduïm les mans per
sota la pantalla i toquem el Rostre
de Crist. Des de darrera, el toquem,
abracem la creu i ens sembla que el
seguim. La pantalla també reflexa
la cara de la dona y de l'home que
el toquen.
Guido Dettoni ha plasmat en el dia de
Pasqua de Resurrecció de lany 2000
aquest Rostre en cera, amb els
ulls embenats. Lha reproduït en fusta
incorporant-lo després a la creu.
Lautor ens proposa una experiència
espiritual individual, veient només amb
les mans. Tocant-lo, i sense cap
influència ni ajuda visual, limaginem
i el sentim.

nesher.org

SANTA MARIA
IN MONTESANTO
Roma 2000

ESGLÉSIA DE SANT ANTONIET
Palma de Mallorca
2000 / 2001

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL
Palma de Mallorca
Permanente

El Rostre de Crist
segons Guido Dettoni della Grazia
Article de Miquel Ambrós
Pubicat a la revista SERRA DOR
de lAbadia de Montserrat,
n. 496 - Abril 2001

El cinc de juliol denguany Guido Dettoni della Grazia
presentava el Rostre de Crist a Santa Maria di Montesanto
de Roma, lesglésia dels artistes, sota el patronatge de
lorganització NESHER i de lAssociació cultural
internacional per lArt Cristià, ANÀSTASIS. És un
esdeveniment prou important per a fer-ne una menció
especial, perquè el Rostre va més enllà de lart per entrar
de ple en lexperiència religiosa i es presta, com altres
manifestacions artístiques del passat, a un comentari
teològic, si sem permet lexpressió.
Abans dentrar en matèria, magradaria dir unes paraules
sobre Guido Dettoni i la seva obra.
És un artista italià, nascut a Milà lany 1945, que, tot i
haver viatjat pertot arreu, des de molt jove va venir a
Barcelona, on va entrar en contacte amb la cultura
catalana i va aprendren la llengua.
La seva obra no es mou en els circuits de lart
contemporani. La seva recerca artística dóna origen a un
conjunt dobres que lany 1989 ell anomena Yada, un
verb hebreu format per les paraules YAD -mà- i AYIN ull- que significa conèixer, el conèixer concret, el que és
fruit de lexperiència dels sentits: allò que els ulls veuen
ho toquen les mans. A partir daquí sorigina un procés
que permet invertir els termes, és a dir, les mans veuen i
els ulls toquen. Les obres que surten de les mans de lautor
són concebudes, des del seu naixement, perquè arribin
a les mans de tothom. Així, doncs, les escultures Maria i
el Rostre són escultures Yada, o sigui, per ser tocades.
Fa uns quants anys que vaig tenir la satisfacció de presentar
als meus conciutadans de Mallorca la imatge Maria, que
Guido va plasmar definitivament el 8 de gener de 1998
a la Ciutat mallorquina. Maria és una imatge única, feta
a mesura de les mans i reproduïda en trenta-tres fustes
diferents, que composen una instal·lació dacord amb el
disseny que lautor fa per a cada església o indret on és
exposada. Lèxit de la petita imatge és tan gran que en
un any i mig ha estat visitada i admirada en totes les
ciutats que ha visitat: Barcelona, Vic, Tarragona, Roma
(dues vegades: la Universitat Gregoriana i la basílica de
St. Climent), Tortosa, Girona, Assís i Verona. Ben aviat
serà instal·lada a Saragossa (octubre i novembre) i a
Palma (novembre-gener). És evident, doncs, la força de
lobra de Guido Dettoni, inimaginable no sols per als qui
ens en sentim colpits, sinó també pel mateix autor, i
certament imparable.
Hi ha una idea tradicional en la tradició catòlica i ortodoxa
que sexpressa així: Ad Iesum per Mariam: a Jesús per
Maria. És aquest litinerari seguit per Guido Dettoni. Tot
i que des de la seva joventut ha viscut en la seva pintura
i escultura la representació de Jesús, el Rostre de Crist ha
sorgit després de lexperiència Maria. El de sempre: la
mare dóna accés al fill.
Com sha apuntat, lautor, de jove, sha sentit atret per
la figura de Crist i, com que practica lart, sha servit de
les seves mans per modelar-ne el Rostre, fruit de tot un
procés de reflexió que ha durat deu anys i que lha fet
comprendre que el rostre no shavia de representar
visualment. Potser algú pensarà: Com pot ser això? No
és contradictori el seu propòsit? Certament que no. Lautor
ens proposa amb aquesta obra una visió interior del
Rostre de Crist. Dit daltra manera, després de tocar-lo

o, millor encara, de veurel amb les mans, cadascú ha
devocar i despertar la presència de Crist fins a veurel
en el seu interior, a cegues. Així, renunciant a qualsevol
condicionament o ajuda visual, el creient o el qui se sent
atret per la persona de Jesús, després de sentir-lo per
dintre, arriba a veurel. Llavors ja no té la visió dun artista,
sinó la visió personal. Aquell que shi atansa no col·lecciona
en la seva memòria una imatge més del rostre de Crist;
a través del tacte i de la relació directa amb el rostre
esculpit, hi projecta tot allò que és per a ell Jesús de
Natzaret, el Crist, el Senyor. Lexperiència tàctil esdevé
experiència espiritual. La visió a través de les mans esdevé
contemplació mística.
El rostre fou plasmat a cegues amb la cera i després
reproduït en fusta damarant i incorporat a la creu de la
mateixa fusta, que ve a formar el seu cos. Unes planxes
de ferro doblegades al naixement de la creu suggereixen
lactitud dadoració que té com a expressió gestual
lagenollament. El rostre de Crist és tocat quan un se situa
davant la creu i introdueix les mans per sota el vel. El fet
de tocar-lo per la part posterior de la creu insinua el
concepte tan evangèlic de seguiment del Crist. Per què
un vel pot preguntar-se algú? Quan toc el rostre, veig
la meva cara reflectida en el vel, dic jo. Guido Dettoni,
doncs, expressa plàsticament el concepte dimitació de
Crist i de la continuïtat de lobra salvífica a través de la
fe dels seus seguidors. Dit en altres paraules, el Senyor,
que habita en una llum inaccessible
(1 Tim 6,16), pren els trets dels seus seguidors per arribar
als confins de la terra i fer-se present en la història. A
més, el vel, usual en la iconografia oriental, és sempre
símbol que ens trobam en làmbit del sagrat i al llindar
de la transcendència.
El rostre de Cirst segons Guido Dettoni entra de ple en
la perspectiva pasqual del misteri cristià, no només pel
fet que lobra fou consumada el dia de Pasqua denguany,
sinó pel que evoca i conté. Tot tocant el rostre, em
vingueren a la memòria dues frases de Jesús ressuscitat
tal com les tramet Joan en el seu evangeli: No em toquis
o amollam, les paraules de Jesús a Maria Magdalena el
matí de Pasqua a lhort-jardí on es troben els dos (Jo
20,17). Porta el dit aquí i miram les mans; porta la mà
i posa-me-la dins el costat (Jo 20, 27), les paraules de
Jesús a Tomàs quan els deixebles estan reunits en la sala
gran amb les portes tancades.
El no em toquis de Maria Magdalena expressa la tensió
entre el ja i lencara no que dinamitza la vida de tot
creient, que ja posseeix Jesús i alhora encara no el posseeix
del tot. Existeix ja una realitat nova present (les mans que
toquen) que està en tensió cap a un futur de plenitud,
quan el procés dinteriorització i descoberta personal dels
trets que han de configurar el rostre faci del creient un
alter Christus. És litinerari de tot home que parteix dun
punt concret: el ja del tacte per arribar al nivell de
lHome per excel·lència i Model,
o -si es vol- motlle, segons el qual cada home i dona és
projectat/ada en la ment divina (el Lógos que estava amb
Déu, com escriu Joan en el pròleg), o sigui,
l encara no.
El tocam de Tomàs és lexperiència sensorial duna realitat
que està fora del nostre abast: la resurrecció. És també
la continuïtat entre el passat i el present de Jesús,

expressada a través de la seva realitat humana i tangible.
Quan Tomàs va tocar i palpar les mans i el costat de
Jesús, va entrar en comunió amb la seva carn i mort, que
comunica la Vida. Quan es toca el Rostre explorant amb
els dits la comissura dels llavis i resseguint la línia de tots
els seus trets, sarriba a la comunió amb el Crist amagat
en linterior, que evidentment comunica la Vida.
Curiosament Tomàs, quan exigia tocar el cos de Jesús
per creure posar-se a la seva disposició, en llenguatge
més profà- cercava un contacte propi del passat, dabans
de la crucifixió i mort. No acceptava la novetat del present.
Jesús li exigí la superació del passat per lacceptació del
present. Un cop acceptat, exclamà: Senyor meu i Déu!
Hi veig un paral·lelisme amb el rostre de Crist de Guido
Dettoni. Sovint el creient i el devot són esclaus del passat
i volen simplement veure. Aquest rostre li exigeix el coratge
de trencar amb el passat i centrar-se en el present:
descobrir el Jesús que es revela des de dintre, a través
del tacte, com Tomàs. I quina és la recompensa? Feliços
els qui creuran sense haver vist (Jo 20, 29). Es retroba la
intuïció de lautor: El rostre de Crist no shavia de
presentar visualment. Almenys de bell antuvi.
Guido Dettoni ens presenta el rostre amb els ulls tancats
i els llavis segellats. No hi ha audició ni olfacte, només
el sentit del tacte, com ell mateix comenta. Jo hi afegiria
el següent: la tasca de tot aquell qui el toca és obrir-li els
ulls i els llavis amb el testimoni personal de lexperiència
del Crist. Si els ulls clucs i els llavis segellats són símbol
del Jesús mort, lacció dobrir-los ha de ser símbol de la
resurrecció.
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