
| Cultura i Espectacles | 43EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE DEL 2011

La singladura internacio-
nal de Calixto Bieito va fer
un tomb a partir de la di-
recció de La vida es sueño
al Festival d’Edimburg
(2000). Avui Bieito torna a
un nou text de Pedro Cal-
derón de la Barca per ar-
rencar una nova etapa
amb la productora Focus,
la del Barcelona Interna-
cional Teatre (BIT) que
pretén formalitzar les co-
produccions i les gires in-
ternacionals. El gran tea-
tro del mundo es represen-
tarà en castellà i alemany
per 60 escenaris diferents,

des de Friburg a Nova York
passant per Barcelona,
París, Madrid i Almagro.
Compta amb la música ori-
ginal de Carles Santos (un
altre dels valors segurs per
a Bieito en els projectes in-
ternacionals, només cal

pensar en Tirant lo Blanc)
així com amb el seu drama-
turg de capçalera dels dar-
rers temps: Marc Rosich.

No és casualitat la tria
d’aquest títol: aquesta obra
és un auto sacramental
que uneix dues tradicions
barroques europees pre-
ponderants: l’alemanya i
l’espanyola. La música de
Santos manté viu el vers de
Calderón. Rosich ha fet
una adaptació en què ha
netejat l’element doctrina-
ri original, descartant rè-
pliques de l’Autor (que
s’identifica amb Déu en de-
cidir els papers que inter-
pretarà cada mortal). El
dramaturg explicava ahir

a aquest diari que l’interès
de la dramatúrgia actual
és constatar que la vida
és un episodi molt breu
en el qual ningú no té possi-
bilitats d’assajar. Si Calde-
rón de la Barca tanca
l’auto sacramental en què
l’autor, un cop morts tots
els personatges, castiga i
premia cada intèrpret pel
seu treball a l’escenari del
món, aquesta producció
talla l’acció abans. Rosich

ha comprovat l’eficàcia
d’un text del segle XVII
que va servir a García Lor-
ca, per estrenar la seva
primera obra amb la com-
panyia La Barraca: “El
gran teatro del mundo
exposa de manera essen-
cial el pas de la vida.”

El treball de Bieito, molt
reconegut també en el
camp de la direcció escèni-
ca operística, s’està tras-
lladant a un estadi de con-

fluència de disciplines.
Només cal pensar en els
dos darrers treballs de Bi-
eito a Barcelona, en
aquest darrer festival
Grec: la cantata Voices i
l’adaptació de Poe amb la
cantant magnètica Maika
Makovski fent d’acompa-
nyant de la veu i la inter-
pretació de Juan Echano-
ve a Desaparecer (que va
debutar amb Bieito amb
la lúcida Plataforma). ■

El món com a
nou escenari
Jordi Bordes
BARCELONA

Bieito engega el projecte BIT avui amb
‘El gran teatro del mundo’ a Friburg

Calixto Bieito, en un instant de l’assaig a Friburg ■ M. KORBEL

La versió
d’aquest auto
sacramental
elimina el
maniqueisme
catòlic original
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