
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 07695M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 28/09/2007 - Hora: 23:56

DISSABTE
29 DE SETEMBRE DEL 200776 el PeriódicoConnexió a internet: http://www.elperiodico.cat

����
ESPECTACLES
CULTURA
GENT
TELEVISIÓi Només els fans més fidels

veuran el concert de presentació
de 10, l’últim disc del grup
madrileny. No queden entrades.

Hombres G
BIKINI (21.00 HORES)

El ‘Tirant’ de Bieito cavalca a
Berlín entre paelles i falleres

IMMA FERNÁNDEZ
BERLÍN ENVIADA ESPECIAL

U
n cavaller medieval, ena-
morat d’una princesa amb
rastes (l’eurovisiva Beth),
que viatja del passat al pre-

sent i del somni a la realitat. Bata-
lles, sexe i banquets en un laberíntic
fris pel qual desfilen una fallera
–l’emperadriu–, una viuda reposa-
da, cavalls de cartró-pedra, cavallers
amb armadures, turbants, sotanes i
corbates, i fins i tot la Moreneta.
Així és el Tirant lo Blanc que ha por-
tat a escena Calixto Bieito i que, des-
prés de la seva estrena a Berlín di-
jous passat, viatjarà com a represen-
tant de la cultura catalana a la Fira
del Llibre de Frankfurt i arribarà al
febrer al Romea.

Al muntatge, de gairebé tres ho-
res, cobra gran protagonisme la par-
titura de Carles Santos –amb peces
d’òpera interpretades per quatre
cantants actors– i la proximitat del
públic, al transformar-se l’escenari
en una passarel.la amb els especta-
dors als laterals. Alguns arriben fins
i tot a degustar la paella que prepa-
ren in situ els actors. Joan Negrié (Ti-
rant), Beth Rodergas (Carmesina),
Belén Fabra, Lluís Villanueva, Mingo
Ràfols, Nao Albet i Roser Camí en-
capçalen el repartiment d’aquesta
coproducció de l’Institut Ramon
Llull i el Teatre Romea sobre el clàs-
sic de Joanot Martorell.

Bieito, que firma la dramatúrgia
juntament amb Marc Rosich, ha vol-
gut conservar «la musicalitat arcaica
i captivadora» del català original.
«M’agrada més el so de les paraules
que la semàntica. I aquest és un llen-
guatge preciós, fins i tot m’ho han
dit dos alemanys. No pretenc que
s’entengui tot. Quan es representen
obres de Calderón tampoc es com-
prèn i no passa res», va justificar des-
prés de l’estrena.

ORGIA SENSORIAL / El director de Pla-
taforma ha inserit els textos que
més l’atreien en una intricada dra-
matúrgia «a manera de collage; de
gran retaule, com el del final de
l’obra, que evoca els ideals medie-
vals». L’argument s’articula a partir
de la invenció de quatre narradors:
una organista cega (que representa
el lector contemporani); Flor de ca-
valleria (una ànima guerrera que vi-
gila la croada de l’heroi); Diafebus
(la veu irònica de Martorell mateix) i
la donzella Plaerdemavida (la mira-
da voyeur que introdueix l’especta-
dor en els jocs d’alcova). Són aques-

tes gestes amatòries les que predo-
minen, juntament amb passatges de
lluita i taula, com l’escena en la qual
Hipòlit (Nao Albet) devora un conill
cru. «Forma part del seu aprenentat-
ge en l’art de la guerra, la sang i el
sexe», addueix Bieito.

Entre l’elenc sorprèn l’art d’una
Beth que afronta la pèrdua de virgi-
nitat tant en el pla fictici com en el
professional. La cantant, que aborda
el primer gran repte interpretatiu
(ha fet la comèdia Pels Pèls) i el seu
primer top less escènic, està entusias-
mada: «Bieito és molt amable. Però
hauria preferit anar de princeseta
medieval i no de moderna».

«És un festí de sentits, un muntat-
ge molt eròtic», defineix el director
del Romea, que subratlla la contem-
poraneïtat de Martorell. Els transva-
saments temporals es veuen re-
forçats amb imatges actuals sobre
una pantalla que situen l’heroi bata-
llant entre els cotxes d’una ciutat, i
mostren també la brutalitat atàvica
d’avui (toros embolats, matança del
porc....). «He buscat tota l’essència
festiva de l’original per convertir-lo
en una gran festa teatral. Una festa
de la virginitat i la innocència, del
menjar, de l’art de la guerra i de
l’art de la seducció».H

L’obra combina episodis del clàssic de Joanot
Martorell amb imatges i personatges actuals

El director estrena un «festí de sentits» amb
música de Carles Santos i Beth com a princesa
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33 Joan Negrié, com a Tirant, a sobre del seu cavall en una escena del muntatge de Bieito.

Aplaudiments i
alguna deserció

33 A la platea del teatre Hebbel
am Ufer, el públic alemany va
acomiadar amb aplaudiments la
funció –també hi va haver deser-
cions a la pausa– i va deixar anar
alguna riallada amb els tòpics de
la terra de Martorell introduïts
per Bieito: la fallera, la paella
–amb una recepta recitada– i la
burlesca desfilada de moda de
bisbes, monges, caganer i la
Moreneta. «M’ha agradat molt.
L’escenografia és sorprenent»,
va dir un noi espanyol resident a
Alemanya. «Jo prefereixo el tea-
tre minimalista», va replicar la
seva acompanyant berlinesa. «Hi
ha moments molt bells però és
massa complicada», va deixar
anar un altre. Hi va haver, doncs,
qui va entrar en el joc de Bieito i
qui no. Per a alguns, l’arròs esta-
va al punt i per a altres, passat i
amb massa condiments.
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