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man Theatre, Robert Falls, recor-
dant El rapte de Berlín– i la seva
obra em va xocar. Durant la funció
una persona del públic va cridar:
«Pareu! Atureu aquesta porqueria!»
Alguns van aplaudir, alguns van
buar. Va ser una de les coses més ex-
citants que he vist mai, veure gent
que intervé amb la seva resposta en
una obra”.

Camino real de Williams (1953)
és una al·legoria ambigua i ambi-
ciosa que barreja personatges fan-
tàstics amb personatges de la his-
tòria i la literatura –Casanova, El
Quixot, Lord Byron– en una ciutat
frontera vagament llatinoamerica-
na els habitants de la qual esperen
ansiosos, incapaços d’escapar-ne.
Va ser la segona col·laboració de

Williams amb Elia Kazan, sis
anys després de la pro-

ducció de Broadway
Un tramvia anome-

nat desig (1947), i
la va fer just des-
prés de La rosa
tatuada (1951).
Però la posada
en escena natu-
ralista i imper-

torbable de Ca-
mino real va to-

par amb el lirisme
al·lucinatori de Wi-

lliams, i va confondre
el públic. L’obra ha que-
dat fora del cànon tennes-
sià. Bieito, braç a braç
amb el seu dramaturg ha-
bitual, el brillant i prolífic
Marc Rosich, ha tingut via

lliura dels hereus de Williams per
esborrar escenes senceres i afegir-
hi altres materials com ara poesi-
es i cançons de l’autor. En un pas-
satge de les seves memòries, Willi-
ams defensa que la llibertat és l’ob-
jectiu final d’escriure, amb unes
paraules que subscriu el director:
“Si no pots ser tu mateix, quin sen-
tit té ser?”

L’obra de Bieito és tan personal
com política. Aquell sexe oral d’El
rapte, per exemple, denunciava el
tràfic d’éssers humans i els lavabos
d’Un ballo in maschera mostraven
la part fosca dels processos polítics.
Aquests detalls, trets de context,
poden semblar cridaners, però no
grinyolen gens dins l’espectacle.
Fins i tot a Camino real, en què hi ha
oportunitats de sobres per clavar

punyalades sarcàstiques a la soci-
etat americana, Bieito no ha optat
per fer cops baixos. “No tinc aquest
sentiment antiianqui. Molts euro-
peus el tenen. Jo, al contrari: sen-
to molta admiració per un país que
és tan multicultural i obert”, diu el
director. Falta veure si el públic
nord-americà li tornarà tanta ad-
miració, però almenys s’ha guanyat
el dret a tornar-hi perquè es facin
una idea de la complexitat i la pro-
funditat de la seva visió. L’obra aca-
ba amb un moment intens, silenci-
ós, emocional, amb Kilroy, el jove
actor que interpreta les esperances
perdudes d’Amèrica, mort, gairebé
nu, amb sang brollant del seu cos.
Un personatge l’elogia. Un altre, el
Somiador, recita el passatge de les
memòries de Williams.e

UNA MIRADA PERSONAL I POLÍTICA
El públic nord-americà pot descobrir per primer cop la mirada personal, política i estèticament potent

d’un Calixto Bieito que estripa i porta al límit el Camino real de Tennessee Williams. La premsa diu:
“Aneu més enllà de l’orgia, fixeu-vos en la seva mirada”. LIZ LAUREN
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L’orgia americana de Bieito
El director debuta a Chicago amb l’adaptació de ‘Camino real’ de Tennessee Williams
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CHICAGO. Si els americans han sen-
tit a parlar del director Calixto Bi-
eito, probablement és per la brutal
producció d’El rapte del serrall de
Mozart (Berlín, 2004), en què els
treballadors d’un bordell simulaven
masturbacions i sexe oral a l’escena-
ri. O per l’escena d’obertura d’Un
ballo in maschera de Verdi al Liceu,
amb una colla de conspiradors po-
lítics asseguts en uns lavabos d’ho-
mes ronyosos. Ara hi ha una altra se-
qüència a afegir en aquest rodet de
hits: el de la desconeguda i poètica
Camino real de Tennessee Williams,
obra que va estrenar al Goodman
Theatre de Chicago dissabte passat
i que estarà en cartellera fins al 8
d’abril.

Sona música. Una dona es balan-
ceja i fa com qui cus la vagina de la
seva filla quasi nua. El veterà actor
André De Shields es passeja per da-
vant seu i gruny: “T’he fet un encan-
teri”. I comença una orgia. Aquests
pocs minuts ofereixen prou sexe, vi-
olència i brutícia surrealista per jus-
tificar la reputació de Bieito de con-
trovertit i provocador. Però just des-
prés ve una escena d’amor menys
vistosa, menys gran, menys... Bieito.
La tensió entre la incitació morbosa
i la tendresa apassionada és un ele-
ment crucial de l’estil Bieito, però
fins ara el públic nord-americà no-
més n’havia vist el vessant incendi-
ari. Tot i que el català és un dels di-
rectors amb més requesta del món,
als Estats Units només hi havia es-
trenat una producció salvatgement
divertida de La vida es sueño de Cal-
derón (a la Brooklyn Academy of
Music el 1999). Camino real és, de
fet, el seu debut.

En realitat, els moments contem-
platius de l’obra són molt més inqui-
etants que els de l’orgia cridanera.
“No pots fer aquest text si no veus
la foscor dins de Tennessee Willi-
ams –deia Bieito en un assaig–. Bus-
cava sempre amor, llibertat, es-
perança. Jo a vegades sóc
molt pessimista, es-
tem vivint moments
molt difícils. Pen-
so en quin futur
espera als meus
fills i aquesta
sensació és la
que intento po-
sar a l’escenari”.
“No vull fer una
broma tonta –ex-
plicava el director
als actors–, prefe-
reixo que sigui molt
emocional. És una fanta-
sia. És un somni”.

O més aviat un malson.
“Penso que el xoc és una
cosa molt bona –opinava el
director artístic del Good-

Un Shakespeare per a l’Olimpíada de Londres

Una altra de les grans produccions
teatrals de Calixto Bieito d’aquest
2012 serà l’estrena de Forests a
l’Olimpíada Cultural de Londres i
dins el World Shakespeare Festi-
val. Bieito, de nou amb Marc Ro-
sich (el tàndem de Tirant lo Blanc,
Plataforma o El gran teatro del
mundo), construirà l’espectacle a
partir de les referències als boscos
de les obres de Shakespeare i amb
l’estructura de la Divina Comèdia.
Bieito, que ja ha posat en escena
La tempesta, Macbeth, Hamlet i El
rei Lear, entre d’altres, a Forests
barrejarà fragments de Titus An-

drònic, Somni d’una nit d’estiu, Al
vostre gust o El rei Lear, i altres
boscúries. L’obra es representarà
en català i anglès, amb els subtítols
corresponents, perquè el reparti-
ment serà mixt. L’encapçalen Jo-
sep Maria Pou, Roser Camí i Geor-
ge Costigan. L’espectacle –produc-
ció del Barcelona Internacional
Teatre (BIT) de Focus, amb el Bir-
mingham Repertory Theatre i la
col·laboració de la Royal Shakespe-
are Company– s’estrenarà el 31
d’agost a Birmingham i després
sortirà de gira. Passarà pel Barbi-
can de Londres al novembre.

Calixto Bieito
als assajos
al Goodman
Theater de
Chicago. LIZ LAUREN


