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JUSTO BARRANCO

Una escena dels assajos d’El gran teatre del món al Teatre de Friburg
FOCUS

Enviat especial

El Barcelona Internacional Tea-
tre (BIT) es vesteix de gala.
L’aposta del Grup Focus per cre-
ar, produir i distribuir especta-
cles globals estrena la seva prime-
ra obra aquesta nit al cor d’Euro-
pa, a la ciutat de Friburg, al sud
d’Alemanya, a pocs quilòmetres
de la frontera amb Suïssa i Fran-
ça. I encara que en el BIT es vol
que participinmolts directors de
renom, per a l’estrena s’ha elegit
el cap visible, la bandera del pro-
jecte: Calixto Bieito. Un Bieito
que havia compaginat durant
anys la direcció del Teatre Ro-
mea –que gestiona Focus– i la se-
va carrera internacional, però

que ja feia temps que volia dedi-
car-se completament a la produc-
ció d’espectacles capaços de
creuar tota mena de fronteres.
Per aquest motiu Focus ha creat
per a ell el BIT, del qual és direc-
tor artístic i que arrenca amb
una obra d’un dels seus autors
més emblemàtics i que és tota
una declaració d’intencions: El
gran teatro del mundo, de Calde-
rón de la Barca, que es veurà a
Friburg fins al 3 de desembre i
després viatjarà aNovaYork, Pa-
rís i Madrid, on la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico farà una
versió espanyola. I a Barcelona,
on probablement es veurà du-
rant el Grec i és intenció de Biei-
to que es puguin veure la produc-
ció alemanya i l’espanyola.
De qualsevolmanera, l’adapta-

ció d’El gran teatro del mundo

que avui es veurà a Friburg diri-
gida per Bieito i amb música de
Carles Santos ja es representa en
espanyol –idioma que fan servir
els tres cantants, els personatges
divins, el Món, l’Autor i la Llei

de Gràcia– i en alemany, llengua
en què parlen els protagonistes
mortals. I és que Bieito i Santos
han fet de l’acte sacramental de
Calderón una cantata amb 11 in-
tèrprets, entre els quals hi ha el

contratenor català Xavier Saba-
ta, que dóna vida a l’Autor, i la
mezzosoprano sèrbia Leandra
Overmann, que encarna elMun-
do.Tresmúsics interpreten endi-
recte la sòbria música de Santos,
sense instruments de corda, no-
més jocs amb la veu, percussió,
harmònium i orgue electrònic. I
fins i tot un potent trepant.
Una música molt conforme

amb la potent escenografia, crea-
da per Rebecca Ringst i formada
per uns dos-cents tubs d’orgue
d’església. I sota aquesta impo-
nent plèiade metàl·lica transcor-
re l’acte sacramental de Calde-
rón, una obra sobre la condició
humana en la qual apareixen per-
sonatges arquetípics com el po-
bre, el ric, la bellesa, la discreció,
el rei, el llaurador o un nen que
abans de néixer ja mor. I, esclar,

també elMón i l’Autor. Un autor
que ho és de l’obra i del món, ja
que, com diu el text, “aquesta vi-
da és una representació”.
Una obra que Bieito ha trans-

format en una mena de manico-
mi que mostra la bogeria del
món, d’unmón sagnant ambper-
sonatges nus o vestits només
amb un tros de roba que passen
del paradís a la bogeria. I en la
qual no falten imatges que recor-
den la Bernarda Alba o Marat-
Sade... amb profusió de morts i

sang propera a La matança de
Texas. Bieito explicava ahir a la
premsa desplaçada a Friburg
que “és una obra que ja era expe-
rimental per a Calderón, sense
història, molt pessimista,
gairebé nihilista, no és estrany
que fos una de les preferides de
Schopenhauer. Una obra que,
pel títol sembla que hagi de par-
lar de teatre, però que parla so-
bre la comèdia humana com fari-
en Balzac o Zweig”. Una obra
que, prossegueix, “diu que curta
va ser la comèdia, néixer, morir,
abans no se sap i després tam-
poc”. En la seva adaptació hi ha
gairebé tot el text de Calderón
menys un 3%, “el del final, que
era més aviat perquè no li
prohibissin l’obra”. I Bieito ex-
plica que aquesta ha estat la se-
va col·laboració més intensa
amb Santos, i que les àries que
ell ha compost s’intercalen de
forma molt orgànica perquè en
el seu text Calderón ja delimita-
va que certes frases es cantes-
sin”. Tot, conclou, “configura
una obra molt emocional, un
experiment sobre la vida i el sen-
tit de la vida”, i que va en la línia
de les obres essencials, poèti-
ques, gens exhibicionistes, que
vol fer ara.c

Friburg

La nova obra
de Bieito anirà de gira
a París i Nova York,
i probablement es
representarà al Grec

La severa música de
Carles Santos aposta
per jugar amb la veu
i la percussió; fins i
tot hi ha un trepant

El Barcelona Internacional Teatre arrenca a Friburg amb ‘El gran teatre del món’ de Calderón dirigit per Bieito
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