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Calixto Bieito ultima a
Barcelona l’espectacle
que presentarà a la Fira In-
ternacional del Llibre de
Frankfurt sobre Tirant lo
Blanc, en què farà que una
organista cega imagini el
protagonista del llibre en-
amorat d’una dona del fu-
tur. La narració, atribuïda
a Joanot Martorell, de la
gesta èpica del segle XV
es presentarà en escena per
primera vegada vista a tra-
vés de l’òptica de Bieito,
que la convertirà en un
«retaule o cantata sobre el
goig».

El director veu el perso-
natge de Tirant com «l’úl-
tim cavaller» i el fa credi-
tor d’«una missió romànti-
ca», ja que considera que
amb Tirant «es van acabar
els cavallers», idea que, a
parer seu, apareix també
en la novel·la, «que des-
criu un món en el qual els
cavallers i els valors que
representaven arriben a la
fi». El jove actor Joan Ne-
grié serà Tirant a escena,
un protagonista de rissos
rossos i cara angelical abi-
llat amb una malla metàl-
lica de cavaller medieval i
muntat a cavall (baixarà
per la Rambla de Barcelo-
na quan faci temporada al
Romea) que contrastarà
amb la donzella de la qual
s’enamora, representada
per la cantant Beth, una
dona del futur. La versió
de la novel·la es represen-
tarà en català antic amb
subtítols i amb Negrié fent
gala d’«un accent preciós»
del sud de Tarragona, ha
remarcat Bieito.

El cavaller «passa tota
l’obra intentant fer l’amor
amb la noia» i, quan ho
aconsegueix i arriba a la
victòria, «li arriba la mort
per malaltia i mor al llit».
«Tirant lo Blanc és, sens
dubte, una de les millors
novel·les de la literatura
europea», ha assenyalat el
director teatral. L’obra

s’estrenarà el 27 de setem-
bre a Berlín, i posterior-
ment es representarà a
Frankfurt amb motiu de la
fira del llibre. Bieito creu
que l’important en el cas
del públic alemany és
«que els commogui l’es-
pectacle: Tirant lo Blanc
és absolutament descone-
gut a Europa».

Bieito explicarà el «Tirant»
imaginat per una pianista cega
El muntatge estrella a la fira de Frankfurt s’assaja al Romea

Bieito, ahir al vestíbul del Romea. / EFE/GUIDO MANUILO

� El director Calixto Bieito està assajant
aquests dies al Teatre Romea l’espectacle
estrella del cartell català de la Fira Inter-
nacional del Llibre de Frankfurt. La ver-

EL PUNT / Barcelona sió de Bieito i Marc Rosich, que inclou la
música de Carles Santos, parteix d’una
pianista cega que s’imagina el cavaller Ti-
rant lo Blanc bojament enamorat, segons
recull l’agència Efe.

� L’escriptor nord-català Joan Daniel
Bezsonoff (Perpinyà, 1963) ha estat
oficialment convidat a la Fira del Lli-
bre de Frankfurt, que enguany té com a
convidada d’honor la cultura catalana.
«Estic francament content –va dir ahir
l’autor– no m’ho esperava.» Bezso-
noff, que va mostrar públicament el
seu descontentament perquè no forma
part de l’expedició alemanya en diver-
ses ocasions, finalment viatjarà a
Frankfurt els dies 10 i 11 d’octubre (la
fira s’inaugura el 9 i es clausura el 14) i
participarà en un acte al costat de la
controvertida autora mallorquina Ma-
ria de la Pau Janer.

Amb Bezsonoff ja són dos els autors
nord-catalans que participaran en la fi-
ra. L’altre convidat (aquest integrant
de la primera «llista» presentada al
juny per l’Institut Ramon Llull) és
Joan-Lluís Lluís, autor, entre altres
obres, d’El dia de l’ós. Els dos literats
són col·laboradors de l’edició rossello-
nesa d’El Punt. Bezsonoff acaba de pu-
blicar Els taxistes del tsar (Empúries),
una crònica familiar sobre els seus
avantpassats russos que ha estat molt
ben acollida per la crítica. Autor de no-
vel·les com ara La guerra dels cornuts
i Les amnèsies de Déu, l’escriptor de
Perpinyà ha guanyat premis com ara el
Casero, el Salambó i el Mediterranée.

Bezsonoff anirà a Frankfurt
VALÈRIA GAILLARD / Barcelona

� Teràpia de grup per a
gafes és el desè títol de la
companyia Grappa Teatre
i el primer en què els mem-
bres de la companyia ce-
deixen la interpretació a
nous actors. En clau de pa-
ròdia («sense arribar a
l’histrionisme», explica el
director i autor Gilbert
Bosch), es ridiculitza la
sensació de mala sort que
tothom ha tingut alguna
vegada. Tot i que el punt
de partida sigui la comè-
dia, Bosch indica que la
peça convida a acceptar
«en positiu les coses tal
com vénen». Aquesta
obra, que ja s’ha presentat
en alguns festivals de Ca-
talunya, fa temporada a
partir d’avui –fins al 21
d’octubre– al Versus, a
dos quarts de deu. Grappa
Teatre la temporada vinent
celebrarà el vintè aniver-
sari. Per construir la comè-
dia s’han assessorat amb
psicòlegs i metges perquè,
tot i l’indubtable punt hu-
morístic, tingui rigor cien-
tífic. El públic assisteix al

muntatge com si hagues-
sin acceptat la invitació
d’un curs gratuït en què
s’informa de les teràpies
de grup per a malastrucs.
Els actors Alba Lauja, Ju-
lieta Marocco, Miguelan-
xo Sánchez i Noelia Tenas
representen cinc especia-
listes en la matèria que han
dedicat la seva vida a estu-
diar el cas però que, tot i

això, esdevenen uns prota-
gonistes accidentals de les
teràpies.

Gilbert destaca la bona
reacció del públic, que no
deixa de somriure durant
els 75 minuts de l’especta-
cle i que, sovint, s’identifi-
ca amb els exemples que
donen els professionals de
l’associació Gafe (Grup
d’Ajuda a la Fatalitat).

J.B./ Barcelona

Grappa Teatre recomana, en clau
de comèdia, com superar la
síndrome de malastrugança

� L’actor Òscar Intente presenta al Versus, en ses-
sió de les set del vespre des de dimecres i només
fins al 2 de setembre, el seu recital poètic i musical
Ca lluny... reDéu. Aquesta peça ja s’ha pogut veure
arreu de Catalunya i intercala la música de Quico
Mampel amb versos de poetes catalans tan dispars
com ara Espriu, Salvat-Papasseit, Iglésias, Martí i
Pol i Sagarra. De l’obra, estrenada el 2002, se’n van
fer dues úniques sessions al Teatre de la Riereta el
novembre del 2005. Intente aplega aquests poetes
per confeccionar la Catalunya que s’ha recitat
aquest últim segle i aportar una visió crítica i no
pamfletària. Aquesta és l’opció personal d’Intente
per respondre al soroll mediàtic i polític sobre el
patriotisme. En aquest recull, heterodox, l’actor
s’allunya de donar respostes, tot i que s’obren mol-
tes preguntes i s’insinuen camins de reflexió.

Intente i els poetes




