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Calixto Bieito dirigeix el Barcelo-
na Internacional Teatre (BIT), un
centre de creació i producció escè-
nica impulsat per Focus i amb ori-
gen a Barcelona que té com a socis
els principals teatres del món.

rent. El director artístic és Calixto
Bieito –que abandona la direcció del
Teatre Romea per posar-se al cap-
davant d’aquest spin-off– i el gerent
és Borja Sitjà, expert gestor cultural.
El BIT produirà espectacles amb
equips artístics, circuits i finança-
ment internacionals. Per això s’ha
aconseguit la complicitat de 18 pres-
tigiosos teatres i festivals europeus

i americans, amb la majoria dels
quals el director català ja havia tre-
ballat. Els destins d’aquest hub te-
atral que ha dissenyat Focus van des
del Young Vic i el Barbican de Lon-
dres, els festivals de Bergen i el Lin-
coln Center de Nova York i el San
Martín de Buenos Aires, fins als te-
atres públics de Manheim, Stutt-
gart i Munich.

El projecte neix “d’una necessitat
i una intuïció que el teatre ha de se-
guir aquest camí”, va dir Bieito. I va
afegir: “Necessitem nodrir-nos
d’experiències creatives i d’altres
models culturals. Necessitem gene-
rar debat, que ens mirin i mirar. Hi
ha persones amb talent que necessi-
ten una empenta per anar a fora, fer-
se grans, i retornar a la ciutat un

LAURA SERRA

BARCELONA. No hi ha dubte que en
saben, de fer posades en escena es-
pectaculars, a Focus. L’ocasió s’ho
mereixia. La principal empresa tea-
tral privada d’Espanya va presentar
ahir a so de bombo i platerets,
agombolada per la flor i nata de la
professió i les administracions, la
joia de la corona: el Barcelona Inter-
nacional Teatre (BIT), el projecte
d’internacionalització del teatre ca-
talà més ambiciós que s’ha plantejat
mai, com va reconèixer el conseller
de Cultura Ferran Mascarell. “No hi
ha hagut iniciatives ni públiques ni
privades d’aquesta envergadura. És
un salt d’escala en la nostra mida te-
atral”, va afirmar.

El BIT neix com un centre de cre-
ació i producció escènica que té el
quarter general a Barcelona (l’es-
tructura l’hi posa Focus) i la Nau
Ivanow com a espai d’assaig prefe-

Barcelona HUB t
Focus impulsa el projecte més ambiciós per a la internacionalització del teatre català

Ferran Mascarell
CONSELLER DE CULTURA

«Tindreu el suport de la
Generalitat en benefici del país
i dels creadors, que és la nostra
principal matèria primera»

Xavier Trias
ALCALDE DE BARCELONA

«En moments de dificultats,
en què l’administració haurà
de prioritzar, molta feina
l’haurà de fer la societat civil»

Amb complicitats públiques i privades

Cristina Santolaria
SUBDIRECTORA DE L’INAEM

«El projecte reuneix dues
paraules: excel·lència artística
i solvència. Amb Bieito és difícil
que no tiri endavant»

Bryan McMaster
OLIMPÍADA CULTURAL DE LONDRES

«El teatre de Barcelona
és al·lucinant i influeix en tot
el que fa Bieito, que és el millor
artista de teatre del segle»

Calixto Bieito
DIRECTOR DEL BIT

«Fa 4 o 6 anys que madurem
la idea del BIT, un espai
de creació sense barreres ni
fronteres ni índex d’ocupació»

Daniel Martínez
PRESIDENT DE FOCUS

«S’ha de normalitzar
la voluntat de participar dels
beneficis que genera la relació
escènica internacional»
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Calderón, Shakespeare,
Llull... Pau Miró

L’estrena a Friburg, el 5 de novem-
bre vinent, d’El gran teatro del
mundo, de Calderón, ofereix la me-
sura del que serà el BIT. En deu
mesos farà 60 representacions, i
passarà per Nova York i París.

ANDREU GOMILA

BARCELONA. El Barcelona Interna-
cional Teatre (BIT) és el projecte
que Calixto Bieito carrega a l’esque-
na i, no debades, el seu univers que-
darà ben representat: teatre con-
temporani, clàssics, barreja d’òpera
i teatre, noves dramatúrgies, adap-
tacions...

‘El gran teatro del mundo’
De Calderón de la Barca
La vida es sueño, de Calderón de la
Barca, va propulsar Bieito al món i,
per començar el BIT, res millor que
l’altra gran obra de l’autor barroc
espanyol. En castellà i alemany,
l’obra s’estrenarà a Friburg el 5 de
novembre. Marc Rosich i el mateix
Bieito n’han fet la dramatúrgia. La
música l’escriu Carles Santos. Pas-
sarà per París, Barcelona, Madrid,
Almagro i Nova York.

‘Forests’
De William Shakespeare
A Bieito li havien demanat fer Mac-
beth per a l’Olimpíada Cultural Lon-
dres 2012, i ell ha apujat un pèl més
l’aposta: ha agafat els boscos sha-
kespearians (Macbeth, Somni d’una
nit d’estiu, El rei Lear, Al vostre
gust...) per construir un muntatge
que s’estrenarà a Birmingham el 27
d’agost del 2012. Passarà per Lon-
dres, Barcelona, París, Nova York i
Madrid. En català i anglès.

‘Llull’
De Ramon Llull
Àlex Rigola, Andrés Lima i l’ale-
many David Marton tenen l’encàr-

rec de portar a escena l’obra i el pen-
sament del gran filòsof mallorquí
del segle XIII, el primer filòsof mo-
dern i constructor del català litera-
ri. En català, castellà i alemany, pas-
sarà per Girona, Madrid, Munic,
Berlín, Copenhaguen, Oslo i París.

‘Viatge d’hivern
(sobre l’angoixa)’
De Pau Miró
A partir dels lieder Winterreise,
composats per Franz Schubert i
Wilhelm Müller, Pau Miró ha assu-
mit l’encàrrec de construir una pe-
ça de dansa-teatre sobre la sensibi-
litat humana. Miró és un dels joves
catalans amb més projecció inter-
nacional, sobretot a Itàlia i França.

‘Moviments’
De Julio Manrique
El nou flamant director del Romea
s’estrenarà en l’àmbit internacional
la temporada 2013-2014 amb una
obra sobre la immigració amb ac-
tors de set nacionalitats diferents.
Segur que els imprimirà el seu segell
inconfusible.

‘Amnistia-Amnèsia’
Del CCCB
Josep Ramoneda és l’intel·lectual
del BIT i comparteix amb Bieito el
plaer per la memòria. La tempora-
da 2013-2014 el CCCB mostrarà la
feina del director d’escena amb set
artistes de disciplines diverses so-
bre què va passar a Espanya del
1936 al 1950.

‘Montaigne’
De Henry Montaigne
S’estrenarà el 2014 al Palau de la
Música, amb música d’autor local,
John Cage, Beethoven i Ligeti, les
tres passions musicals de Bieito. Se-
rà una cantata interpretada pel Cor
de Cambra del Palau, dos solistes i
tres actors de fora.❋

Bieito va engegar la seva carrera internacional amb La vida es sueño i
ara torna a Calderón per posar en marxa el BIT. TEATRE ROMEA

El BIT combina teatre clàssic,
noves dramatúrgies i autors catalans

mestissatge artístic i cultural”. El
president de Focus, Daniel Martí-
nez, va assegurar que des de l’empre-
sa –que aquest 2011 celebra els 25
anys de la seva fundació–, després de
créixer amb la gestió de nous teatres
i d’apostar per la projecció interna-
cional amb el fitxatge de Bieito fa
més de deu anys, se’ls va fer evident
la necessitat “d’oferir als creadors
una presència tan àmplia com el seu
talent: l’ampliació transnacional és
imprescindible per a l’empresa, el
país i les arts escèniques”.

És exactament la mateixa opinió
que van expressar totes les adminis-
tracions que ahir van avalar l’apos-
ta d’una empresa privada amb voca-
ció pública, començant per la con-
selleria de Cultura, el ministeri i
l’Ajuntament de Barcelona. Sobre-
tot van remarcar que l’acord públi-
co-privat és la clau perquè les arts
escèniques puguin expandir-se en
els pròxims anys.

El pressupost estructural del BIT
és de 350.000 euros anuals dedicats
a l’estructura, que cada any s’ampli-
aran en funció dels muntatges que
es produeixin –per ara, dos cada tres
temporades–, tots amb ADN català
(només cal veure l’obra Llull, l’ex-
posició sobre la memòria històrica i
els muntatges de Manrique i Miró).
Aquest 2011 ja té data d’estrena el
primer Bieito, El gran teatro del

mundo, que té un pressupost de
150.000 euros. Els ajuts públics per
al BIT no arriben al 25% del pressu-
post, de manera que Focus recorre-
rà als patrocinadors privats i òbvi-
ament als recursos propis que es de-
rivin de l’explotació dels especta-
cles per tot el món.

Borja Sitjà, que es va confessar
com a “estatista” en la seva concep-
ció de la cultura, va posar d’exemple
els espectacles internacionals de Bi-
eito –sempre d’alt risc temàtic, es-
tètic i conceptual, i amb molt bons
resultats– per defensar aquesta ali-
ança público-privada: “La idea que
el control dels recursos limita el
projecte artístic s’ha demostrat que
és una fal·làcia”. A banda d’altres
empreses privades que donen su-
port al projecte, cinc personalitats
del teatre i el pensament conformen
el Consell Artístic del BIT: l’anglès
Sir Brian McMaster, el francès Pa-
trick Sommier de Bobigny, Josep
Ramoneda del CCCB i Gerardo Ve-
ra del Centro Dramático Nacional.

El BIT no tindrà una seu estable.
Tots els teatres còmplices poden
proposar idees, obres, repartiments,
i poden ser seu d’assajos i d’estrenes,
però ningú no té cap obligació. Ca-
lixto Bieito va dir que és “un projec-
te ambiciós i generós” i la paraula
que més va repetir és complicitat.
Però també va deixar clar que té al
cap una direcció sense concessions:
“Això no és un supermercat de luxe
ni un popurri d’idees, és un espai
d’experiments lingüístics i intel·lec-
tuals, un lloc per al risc, les noves
dramatúrgies, la multidiciplinarie-
tat i l’objectiu d’emocionar i crear
pensament. L’art és l’únic lloc on
s’expressa la llibertat”. ❋

Còmplices
El BIT
produirà
espectacles
amb equips,
circuits i
finançament
internacional

ALIANÇA PÚBLICO-PRIVADA
El president de Focus, Daniel

Martínez, saluda l’alcalde
Trias, al costat de Calixto

Bieito, el consller Mascarell i
els còmplices del BIT. PERE VIRGILI


