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Calixt Bieito: “És difícil trobar un comentari sobre la meva feina que no sigui
radical”

Pep Tugues

És un director escènic internacional controvertit, però és també el director artístic del Teatre Romea, molt aplaudit.
Aquest dies s´ha iniciat una temporada molt moderna i contemporània, amb deu espectacles que tenen en comú l´alt
nivell d´actualitat. Aviat marxarà a dirigir teatre i òpera a Alemanya, Anglaterra i els Estats Units. I per a la temporada
2005-2006 ja té en projecte tres grans estrenes.

Calixt Bieito compagina la programació del Romea, gestionat per l' empresa privada Focus, amb la
direcció d'espectacles molt contundents i treballats, alguns realitzats directament en altres països. El
proper espectacle que dirigirà a Barcelona sed Woyzeck, al Gran Teatre del Liceu, el novembre del
2005. A finals de la temporada 2005 -06 dirigirà Peer Gynt, amb la cia. Romea, a Noruega, per
inaugurar l'any del centenari de la mort d'Ibsen en català. També podrem veure La Celestina.

-¿El que per a vostè és creació, per als seus detractors és provocació?
-És un fet que no puc combatre. Diguin el que diguin, no puc perdre la meva llibertat creativa per
intentar acontentar aquells a qui no agrado. Estic exposat a això. 

-S'afirma que en els seus espectacles hi ha massa sexe i violència...
-No ho comparteixo en absolut. Hi ha molta més violència i més sexe a la televisió que als meus
espectacles i ningú s'escandalitza. Igual passa al cinema i d'una manera pitjor, perquè moltes vegades
és subliminar. El teatre, al ser en viu, impacta més. Hi ha molts clixés estètics en el món del teatre i de
l'òpera que intento trencar, perquè són d'altres èpoques. Per la meva part vull fer teatre d'ara, que
demana concreció i poca abstracció, i això crea polèmica i conflictes d'extrems.

-Potser tampoc no n'hi ha per tant...
L'únic que puc dir és que en cap moment està planificat ni és un objectiu. Els que em coneixeu sabeu
que tampoc tinc un equip de màrqueting per filtrar polèmica.

-Però ¿no són només els mitjans de comunicació que creen aquesta aureola al seu entorn?
-No. De vegades alguns teatres juguen a aquest joc per vendre més entrades. No sóc tan ingenu... No
és només una qüestió de la premsa.

-Com que té detractors, també té seguidors molt fidels... 
-És difícil trobar un comentari sobre el que faig que no sigui radical, forma part de la meva feina. Però hi
ha gent que diu barbaritats. Estic content amb el que estic fent, amb encerts i amb algunes produccions
que no m'han satisfet. Crec que a poc a poc estem convencent el públic. El rei Lear, a Barcelona, va fer
gairebé elI 100% d' ocupació. El públic, com deia Valle-Inclán, s'ha d'anar acostumant i educant.
Aquesta expèriencia l'he viscut a Alemanya, on l'òpera de Hannover ha canviat el gust del públic. La
primera temporada va perdre 5.000 abonats; en tres anys, han augmentat els que tenien, encara que el
públic sigui diferent. No tinc una actitud confortable per donar al públic el que espera veure.

-L'han insultat pel carrer?
-Sí. A Barcelona, amb La ópera de cuatro cuartos, a la porta del teatre. Va ser molt desagradable, vaig
acotar el cap.

-I quan surt a saludar i el xiulen?
-Això forma part del joc, però no m'agrada. És una sensació nefasta. La primera vegada que ho van fer
va ser a Carmen. Va ser terrible i em vaig sentir incòmode
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-Però, per sort, també I'aplaudeixen
Normalment, divideixo les platees.

-¿Fa una teràpia especial per afrontar la seva atapeïda agenda?
-Dormir vuit hores i saber desconnectar. Em relaxo molt amb la música. Cada nit escolto Chopin i
llegeixo llibres que no tinguin res a veure amb el que estic fent.

-Si Sergi Belbel és el dramaturg que té més projecció internacional, ¿Calixto Bieito és el director que en
té més? -No ho he dir jo però crec que sí. És evident. Tinc ofertes dels millors teatres d'Europa, encara
que ara he decidit fer òpera.

-Quin sostre té?
-Encara no l'he vist. Porto bé aquesta fama. No em sento estressat ni angoixat. Vull intentar evolucionar,
i cada cap sorprendre més el públic; anar més enllà amb els actors, que el seu treball sigui el més
versenblant possible i eliminar el màxim de clixés i plàstica antiga. I no repetir-me.

-Diuen que els directors britànics ofereixen allò que el públic demana.
-Sí. Qutan Beckett estava escrivint Tot esperant Godot, la societat britànica decideix apostar per John
Osborne, i el text Mirant enrere amb ràbia. Però tots els públics es poden educar en un gust i una
manera de fer

-Avui això passa amb la teleporqueria: ¿els espectadors la demanen o la miren perquè no hi ha altra
cosa? 
-És més fàcil de fer i dóna més diners. És molt important que els teatres s'identifiquin per un estil
característic.

-Això és el que ha fet amb la programació del Romea durant cinc temporades, i ara amb la sisena.
¿Podem dir que hi ha espectadors que van al Romea com cinèfils al Verdi, en el sentit de qualitat?
-És un fet que m'afalaga molt. Hem volgut portar el públic cap a un terreny que esta molt connectat amb
la realitat quotidiana, amb el que passa avui i amb històries actuals.

-Aquest estiu ha acabat, teatralment parlant, la seva trilogia shakespeariana: Hamlet, Macbeth i El rei
Lear. 
-No va ser buscat, però ha coincidit d'aquesta manera. L'he pogut fer perquè tenia el Hamlet, George
Anton; el Macbeth, Mingo Ràfols, i el rei Lear, Josep Maria Pou. Són tres peces molt diferents, però són
la trilogia de les grans tragèdies de Shakespeare. És un autor que m'ha ensenyat molt, sobretot a
coneixe'm a mi mateix, però ara no puc més i he de parar. És un món brutal, riquíssim.

-Hi ha molts projectes que es queden pel camí?
-És cert i em sap greu.

-Per què no ha fet mai d'actor?
-Al col·legi vaig fer molt d' actor i de cantant, però mai he estat un actor professional

-Cap actor Ii ha dit que fes vostè allò que Ii demanava?
-Ho faig. En una sarsuela vaig pujar tres cantants amb una corda molt amunt. Quan els ho vaig dir, vaig
entendre que si no ho feia jo abans, no ho farien. No era perillós i vaig pujar primer. Moltes vegades
interpreto a l' escenari. Però he après que he de callar molt, que el director no ha d' explicar i xerrar.
Com menys millor. T'has de fer entendre amb poques paraules, i més un director com jo, que no faig
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treball de taula. Tot ha de ser joc, acció, interpretar des del primer dia, i a Alemanya això sobta molt. I
els actors s'ho passen millor.

-Seria com si un entrenador fes partidets contínuament...
 -EIs meus actors sempre juguen amb la pilota.

-Un director com vostè que aporta tant als espectacles, pot semblar que deixa de costat I'autor.
-No, perquè quan treballo un autor contemporani, com ara que estic preparant un espectacle amb un
autor marroquí, Ahmed Ghazali, sempre hi mantinc molt bona relació. Quan s'afronta un Shakespeare o
un Calderón, te l'has de reinventar perquè l' autor no hi és, i no hi ha ningú que pugui dir el que volia
l'autor. La Montserrat Caballé li va dir a un màgic, violent, que ens posa a tots davant d'un mirall. Crec
que és com Wagner, que com més t'hi endinses, més t'absorbeix.

El director internacional
-A principi d'estiu ha estrenat El rapte del serrall, a Berlín, ambientada en un bordell.
-N'he fet una versió liberríssima. No he tingut cap mena de pietat amb el llibret perquè penso que és
dolent. No està a l' alçada de la música de Mozart i en calia un de nou. És una història d' amor i la
història d'amor que més m'ha copsat ha estat L 'últim tango a París. Vaigveure la pel·lícula i vam refer el
text. Va ser una gran llicència, però és que el llibret original no diu res a un públic contemporani. Ha
estat una revolució a Alemanya i és de les produccions que més m' estimo. 

-Igualment ha estrenat La Celestina a Edimburg, ambientada a la província de Barcelona.
-És una Celestina molt hispana, molt ibèrica. Molt fidel a l'esperit de l´obra, plena d'humor negre, fet que
possibilita que hi entri la tragèdia. Amb un treball dramatúrgic molt concís, és una Celestina plena de
tòpics espanyols, a ritme de rumba catalana, en una atmosfera de prostitució i de bordells. Hi ha molt de
Goya, Valle-Inclán, Buñuel, i sarsuela.

 -La verbena de la paloma, el 1996-97 ¿va ser la seva porta d'entrada a Europa?
-I un dels millors espectacles que he fet, que no va ser apreciat a Catalunya. Tampoc no es va
programar a Madrid, i a fora es va convertir en un èxit. Era una revisió seriosa del gènere. Ara en sóc
més conscient que quan la vaig fer. La vaig muntar perquè m' agrada molt la seva música.

-La vida es sueño Ii va obrir els teatres internacionals...
-També va ser un punt d'inflexió. Vaig decidir que aquella línia abstracta i poètica no la seguiria més.
Feia parlar els actors a gran velocitat per crear una sensació musical, i vaig descobrir que els clàssics
podien ser hipermoderns. Sempre depèn de com es facin. Aquest muntatge va anar a Nova York amb
un èxit desbordant.

-Crec que té un concepte de dramaturg molt alemany.
-Exacte. En el sentit més alemany de la paraula: la persona que manipula textos, que ajuda el director
en el concepte, el potencia molt des del punt de vista del director i enfoca millor les escenes

-Seria un pas intermedi entre I'autor i el director?
-Sí, però treballa més al costat del director. És una figura d'aquest segle, moderna, que comença
principalment amb Brecht. Podem dir que és un pont entre el concepte, els actors i l' autor. A Alemanya
els teatres tenen el seu dramaturg. Jo treballo molt amb Xavier Zuber i Pablo Ley.

-¿El teatre i I'òpera Ii han donat més del que mai hauria pogut imaginar?
-Mai he imaginat res. He treballat molt, tinc molta ambició, i m'estan donant molt. El teatre, i l'òpera,
m'han salvat la vida! La meva família també, però el teatre m'ha donat una llibertat mental que mai havia
pogut imaginar.
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-Les seves vivències quotidianes I'influeixen en els seus espectacles?
-Crec que sí, i també la infantesa. Els meus espectacles tenen moltes imatges familiars meves. Utilitzo
la meva imaginació i les meves vivències, fins i tot el meu estat d'ànim. No ho puc evitar.

-Els seus espectacles contenen un bombardeig d'idees amb referències a I'actualitat. Però, no n'hi posa
moltes?
 -Segurament, els meus muntatges són molt densos. No m'hi vull comparar, però a Mozart també li
deien que posava massa notes. Necessito que hi hagi moltes idees, que a cada moment n'hi hagi una.
EIs directors han de tenir una imaginació desbordant. És l'únic àmbit on l'home té llibertat absoluta. Així
transmeto moltes emocions i sensacions.

-Amb Il Trovatore, de Verdi, a Alemanya, hi va haver espectadors que van vomitar...
-Mostra la guerra tal com penso que és, com me la imagino. La realitat segur que és pitjor.

-Destaquim les operes que més Ii han satisfet.
-Don Giovanni és un muntatge referent per a mi, programat a Europa fins al 2008 . Il bailo in maschera
va ser important i crec que va produir un bon debat. Il Trovatore és la meva millor òpera i El rapte del
serrall una gran adaptació

-En els seus muntatges vol que l'espectador estigui actiu. 
-Tot el teatre clàssic esta basat en aquest concepte: entretenir fent treballar el públic. En un espectacle
de Calderón o de Shakespeare, s'havia de suplir tot allò que no hi havia a l'escenari amb imaginació. En
el meu cas, l'espectador rep un bany d'emocions, d'idees, de pensaments, de sensacions, d'imatges,
com si anés en una muntanya russa

El director del Romea
-Ha qualificat la temporada del Romea de molt moderna.
 -Cert. Crec que no hem de fer teatre de repertori si no és molt atrevit o no se' n fa una relectura molt
forta. Al Romea, no li toca fer propostes molt clàssiques de teatre de repertori.

 -No corre molt de risc?
-Sí. Però s'havia de fer. I m' agradaria seguir aquesta línia. Si programo obres de repertori, haurà de ser
perquè el que s'explicarà a l' escenari serà nou i diferent.

-Vostè, un dels directors que més Shakespeares ha dirigit, encarrega a altres directors obres actuals.
-Però dirigeixo Shakespeares com si fossin obres d'ara amb una plàstica actual. Hamlet, Macbeth, El rei
Lear i també La Celestina són peces d' avui.

-De les cinc temporades passades, de La presa fins a El rei Lear, quins muntatges destacaria?
-Un dels que més m'han agradat és El temps de Planck, de Sergi Belbel. No va tenir bona acollida de
públic, malgrat que era un gran treball. Era un Belbel molt arriscat i molt personal. Altres a destacar són
La presa, La vida és sueño, Woyzeck, Una nit àrab, Celobert, Macbeth, Homenatge a Cataluya, Mestres
Antics... Estic segur que si programéssim El temps de Planck, tindria més bona rebuda per part del
públic.

-Després de I'èxit de la temporada passada, ¿no era milIor repetir el patró?
-Era massa fàcil, i vaig convèncer i -discutir en el sentit anglès de la paraula, que era millor fer una
temporada totalment contemporània. És el moment de continuar pujant com a fruit de les temporades
tan sòlides que hem tingut.
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-És un privilegi per a un director tenir un teatre?.
-Cert. Però també el nom de Romea viatja amb mi. Amb aquesta unió espero continuar fent
coproduccions internacionals. Hi ha el projecte d'EI cor de les tenebres, de Joseph Conrad, com vam fer
Homenatge a Catalunya. Les nostres produccions també les portem arreu. Aquest any hem anat a
França, a Alemanya i a Anglaterra. La meva idea no és crear un patró de teatre que tingui una
dependència només meva. Encara estic en un procés d' enriquiment i he de viatjar molt i nodrir-me de
fora. I tot el que sé ho diposito en el Romea. Sense copiar cap patró europeu, inventem un model amb
una personalitat pròpia.

-El Romea té un pressupost d'1.800.000 €. ¿Fa algun número vostè?
-El meu compromís per ser-ne director artístic era que no havia de fer cap número. No puc ser
responsable de negociar el pressupost. No tinc temps i desconec si tindria la capacitat. Discuteixo les
meves idees artístiques amb un administrador. La meva feina és donar forma artística al teatre.

-Com va convèncer Sílvia Munt i Isabel Coixet perquè dirigissin teatre aquesta temporada al Romea?
-La Isabel en tenia ganes, li agradava el text. És una persona molt curiosa i volia arriscar-se i entrar en
el món del teatre. La Sílvia no tenia gens de ganes de fer teatre, però en cap moment la vaig pressionar.
Li vaig oferir un text nou, de Marc Rosich, un autor de 30 anys, i que fes el que volgués. Aquest text
necessita una persona amb carisma. A ella li va agradar la peça i va dir que sí, encara que va trigar una
mica a contestar. És una pena que no faci més teatre.

-¿Fer que es facin obres Ii dóna tant de plaer com fer-les personalment?
-No. És millor fer-les, però poder oferir obres a directors també m'agrada molt. M'encantaria dirigir
Festen, però també m' agrada que la dirigeixi el Sergi.

-A poc a poc ha creat al seu entorn una companyia estable, amb tres actors de referència, Carles Canut,
Boris Ruiz i Mingo Ràfols, i d'altres de molt vinculats.
-Hi ha tres actors fixos i vuit o deu al seu entorn. El teatre ha de tenir actors convidats. És un privilegi
que aquesta temporada hi actuïn Carme Elias i Josep Minguell. M'agradaria tenir un nucli més gran,
amb uns 12 actors estables, però no és factible per una qüestió purament econòmica.

-Els directors també han de ser estables?
-Hi ha d'haver uns directors vinculats a la casa, com Josep Galindo, Xavier Albertí, Sergi Belbel, Ferran
Madico, Manuel Dueso. Aquests dos últims, com a directors, s'han creat al Romea; Pablo Ley serà el
dramaturg del teatre.

El director d´actors
-És diferent treballar amb anglesos que amb catalans?
-Sí. La meva actitud és la mateixa, però els tipus de disciplines són diferents. Per la meva part, aplico
disciplina d'òpera al teatre i a l'inrevés. Creo vasos comunicants, i sempre estic molt obert. Si no és molt
difícil fer un bon assaig.

-¿Per la seva capacitat de treball, els actors el veuen com un super director?
-Per Europa, sí. I és un problema perquè això genera por i s'ha de combatre. Els primers dies d'assaig
són molt durs. Això és conseqüència de la fama, sobretot a Alemanya, França i Anglaterra. Hi ha un
respecte excessiu.

-Algun cantant Ii ha dit que no volia treballar amb vostè... 
-Sí, però no m'ho ha dit a mi directament. Vaig llegir als diaris que deia que era molt religiós i que tenia
família i fills, i no podia treballar amb mi. No el vaig ni arribar a conèixer Crec que això formava part
d'una publicitat que va fer el teatre perquè la premsa britànica, de vegades, és molt groga. 
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-El seu treball és molt físic?
-No exactament. Crec en un teatre i en una òpera on l' actor i el cantant treballen amb tot el cos. La
música i el text surten de tot el cos. El text és fonamental en el meus muntatges, però el cos és tant o
més fonamental que el text.

-¿Afronta de manera diferent un muntatge teatral que una òpera?
-L' energia és diferent, però dirigeixo igual. Als cantants d'òpera els demano la mateixa implicació i
compromís que als actors. La diferència rau en el fet que a l'òpera hi ha la música, que no s'ha
d'inventar. La música és la sang de l'espectacle. En canvi, en teatre hi ha un text que se li ha de posar
música, i per això és tan difícil. És un art molt complicat perquè s'ha de crear la melodia entre els actors,
el text i el director.

Autobiografia
“Vaig  néixer el 2 de novembre de 1963 a Miranda de Ebro, molt al nord de Burgos. Vaig estudiar amb
jesuïtes més de deu anys, una època en què vaig passar molt de fred a les cuixes. És el mateix fred que
fa als països on ara treballo. El meu pare, que treballava a la Renfe, va decidir traslladar-se a
Catalunya, a Barcelona, perquè pensava que era la ciutat més moderna de Espanya. Tenia 14 anys i
m´hi vaig adaptar molt ràpidament. Era l´explosió de la democràcia i el català. En aquell moment
recordo que es van fer unes manifestacions per un teatrer anomenat Albert Boadella. Havia cantat amb
els jesuïtes i vaig fer teatre professional a l´institut i al teatre municipals de Vilanova i la Geltrú. També el
mar va entrar a formar part de la meva vida d´una manera molt important des d´aleshores. Amb vint
anys i escaig,. Vaig fer teatre professional a Barcelona. Començava un període d´aprenentatge, perquè
havia fet i estudiat teatre peròno coneixia l´ofici. El 1992 vaig a París, a l´Odéon, amb Lluís Pasqual, i
després vaig fer una gira per Sud-Amèrica, i em va costar molt de temps considerar-me un director
professional. Vaig fer quatre produccions al Lliure, Galileo Galilei i altres, fins a La verbena de la
paloma. La vida es sueño em va disparar i comencen les obres més meves. Un director busca una
plàstica personal, una manera d´expressar-se i comunicar-se amb el públic. El meu estil, que està molt
lligat a l´art contemporani, té molt a veure amb com treballo amb els actors i cantants: d´una manera
radical i energètica, molt lliure i improvisada, fruit de molta disciplina i d´estar molt oberts. El resultat
damunt l´escenari conté aquesta manera de treballar molt al límit”.

Un director d´ara i aquí
És un director polèmic, però mai n´ha fet la seva bandera. I tampoc és volgut o planificat. I amb el
temps, s´hi ha acostumat. Calixto Bieito és la punta de llança d´una sèrie de set o vuit directors
europeus que tenen la necessitat de trencar la manera de fer establerta, ja sigui en el teatre o en òpera.
Bieito té una trajectòria coherent i ascendent, evolucionada, i que ha despuntat a Europa, sobretot a
Alemanya, Anglaterra i França. “No vull quedar-me quiet fent un tipus d´espectacle –explica- que ja
funcioni. Busco noves fórmules. Els temps canvien, per la meva part evoluciono i crec que s´ha
d´intentar fer coses noves. És important que tot estigui en continu moviment. Que l´art, el teatre i l´òpera
evolucionin.”

Del Teatre Romea, gràcies a ell i a la seva programació, se´n parla a mig Europa, encara que
segurament Bieito creixi més de pressa que el teatre. Amb les seves conferències arreu, també és un
ambaixador del nostre teatre català. Aquesta temporada 2004-05 treballarà tot l´any a Alemanya i
Anglaterra, raó per la qual no dirigirà cap espectacle al Romea. Té moltes ofertes per viure a Alemanya,
per quedar-s´hi a treballar, però aquest no és un moment personal en què li entusiasmi viure lluny de
Catalunya.
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Època operística
Durant aquesta temporada tres espectacles seus aniran de gira: La Celestina, Hamlet i El rei Lear, i es
dedicarà a dirigir i reposar òpera: Don Giovanni (Londres), Carmen (Bèlgica), Don Carlo, Cavalleria
Rusticana, Macbeth i Madame Butterfly (Alemanya), i els projectes segueixen. “L´òpera –comenta- em
satisfà molt, em torbo molt a gust amb la música. Sempre es programa amb molt de temps per
endavant, i a més tinc un compromís amb l´òpera de Sttutgart i la de Berlín per als pròxims sis anys”.

Teatralment parlant no farà res de nou fins a la temporada 2006-07, amb un text d´un marroquí, Ahmed
Ghazali, que es diu El xai i la balena, un text rabiosament contemporani, per fer a París, Edimburg i
segurament a Barcelona. Serà en diverses llengües: àrab, francès, anglès i català, amb uns fragments
en rus. Aquest text tracta sobre l´emigració, però no és una obra social, sinó lírica.

Amb tot, és un director que també dubta, però que és coherent amb el camí que s´ha marcat i segueix,
sense enganyar ningú, amb una línia molt clara. Una de les seves claus és que sempre està molt obert i
és una persona molt curiosa. No és un director que cridi, sinó que és molt apassionat. I un treballador
incansable. Mentrestant, els seus espectacles són un bany d´imatges i d´idees, de sensacions i
d´emocions. Són espectacles, que a banda d´entretenir, fan treballar l´espectador, i l´imaginari del públic
és importantíssim per completar els seus treballs. Tot això fa que estiguem actius a la platea.

El segell Bieito
Per a ell, el director no ho és tot, però és qui diu cap on s´ha d´anar i què s´ha d´explicar. Amb els actors
estrangers sempre s´hi comunica en anglès i italià, i mai amb traductor. Creu en les companyies
estables, en els equips que treballen assiduament. El segell Bieito del Romea és que es tracta d´un
teatre molt connectat amb la realitat, amb la societat actual, sempre amb una plàstica molt
contemporània, amb una estètica on es poden identificar molts eelments d´ara, actuals i moderns. I que
els espectacles representin una sorpresa per a l´espectador, un teatre no previsible, nou de trinca i
inesperat. Fa teatre per al temps que li ha tocat viure, amb una plàstica i una estètica del moment. Els
actors fan un treball molt físic. A Alemanya es parla d´estil Bieito.

D´aquesta manera, el segell Bieito és anar amb el temps que ens ha tocat viure. Sempre parlar i mostrar
el present. Deixant estela. Hi ha molts directprs que la segueixen, que han treballat amb ell d´assistents,
com en Manuel Dueso, Ferran Madico, Anna Güell, Antonio Simon, Josep Galindo… I habitualment
parla en plural perquè la seva feina és el resultat d´un treball en equip. Compra moltíssims llibres, molt
diferents entre ells. Li encanten els personatges de Walt Disney. Creuen les companyies estables, grups
sòlids de treball i el públic s´hi sent identificat, associa, perquè no és el mateix posar una espasa que
una pistola en una peça teatral. És més actual la pistola. I de cap de les maneres pateix el mal
espanyol, l´enveja, que deia Buñuel.

Pere Virgili
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