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EL PRESIDENT DEL GOVERN
TRIARÀ EL PRESIDENT DEL LICEU
El president de la Generalitat escollirà el
president del Gran Teatre del Liceu. Serà
una persona de la societat civil per un
període de 5 anys –i no rotatori entre les
administracions com fins ara–. El nou pla
director vàlid fins al 2017 exigeix més
ingressos i menys despeses d’estructura.

ESTIU

Calixto Bieito
estrena a casa

El Grec acosta al públic català ‘El gran teatro del
mundo’ de Calderón, un dels grans treballs del director

El Grec estrena l’acte sacramental
El gran teatro del mundo de Calde-
rón de la Barca, reconvertit en una
cantata contemporània. És un dels
pocs espectacles de Calixto Bieito
que es veurà a Barcelona.

LAURA SERRA

BARCELONA. Els pròxims quatre o
cinc anys, Calixto Bieito té l’agen-
da completa. Volarà molt. Ara mar-
xa a Birmingham –on estrenarà Fo-
rests, dins el festival Shakespeare de
l’Olimpíada Cultural–, després a
Buenos Aires, després a Londres,
després a Berlín. Calcula que l’últim
any ha passat 20 dies a casa, a Cas-
telldefels. “La meva feina no es veu
aquí”, diu com un lament. Per això,
que el festival Grec programi dos di-
es la monumental cantata El gran
teatro del mundo de Calderón és ex-
cepcional. Ramon Simó va ser a l’es-
trena a Friburg (Alemanya) el no-
vembre passat i va decidir comprar-
lo malgrat que havia perjurat que no
faria clàssics. “No em vaig sentir
gens al·ludit –deia ahir Bieito– per-
què vaig entendre que el que no vo-
lia eren coses que ja es fan”.

El que proposa Bieito no ho fa
ningú més. Una dècada enrere els
diaris internacionals destacaven els
nus, les armes, el sexe, l’escatologia,
les vísceres, la irreverència. I nor-
malment era una crítica. Fa temps
que s’ha guanyat l’admiració del
món. S’han mogut els altres: Bieito
ha continuat investigant i aprofun-
dint en el teatre sensorial. “El que
faig últimament són espectacles
molt oberts on es combinen dife-
rents disciplines, text i cant”, diu.
En l’últim article que li va dedicar
The Wall Street Journal afirmava
que els seus referents van d’El
Bosch i El Greco a Walt Disney i
Luis Buñuel. Per explicar El gran te-
atro del mundo, en comptes de citar
Shakespeare quan deia que “el món
és un escenari, i els homes i dones
simples jugadors”, Bieito ho compa-
ra amb Matrix i El xou de Truman.

L’obra d’art total
L’espurna inicial del muntatge la va
posar el Teatre de Friburg i va servir
per inaugurar el BIT (Barcelona Te-
atre Internacional), la branca inter-
nacional de la productora Focus.
“Calderón de la Barca va patir un pe-
ríode d’ostracisme a Espanya i va ser
redescobert a Alemanya als segles
XVIII i XIX. Per mi, és un precursor

del que Wagner anomenaria després
l’obra d’art total. Fa un experiment
formal, amb música i sense argu-
ment. Això li dóna una volada, una
dimensió poètica, al·legòrica, filosò-
fica, amb moltes lectures. Per mi,
Calderón està al nivell de Racine o
Shakespeare, o al nivell d’una pintu-
ra de Rubens o Velázquez”.

“A El gran teatro del mundo va ser
la primera vegada que es va fer el tò-
pic barroc del món com una obra
–explicava el dramaturg Marc Ro-
sich–. Els mortals arriben despu-
llats i hi ha l’Autor que els dóna ei-
nes per viure la vida. Els llança dins
d’una obra molt curta, com la vida,
sense possibilitat d’assaig i sense
respostes”. “L’obra és una reflexió
de l’home, de si és lliure de prendre
les seves decisions, de si està deter-
minat”, explicava Bieito. El text de
Calderón hi és íntegrament des-
til·lat, excepte les diatribes moralit-
zants que estava obligat a posar-hi
per alliçonar i que no anul·len el seu
existencialisme pessimista. “Un ac-
te sacramental era una obra propa-
gandística”, recorda Rosich.

Com passa en les últimes obres
de Bieito, s’hi parlen diverses llen-
gües. Els intèrprets principals –des-
taquen el contratenor Xavier Saba-
ta i, aquí, la mezzo Claudia Schnei-
der– són veus d’òpera que canten en
espanyol i la resta són actors que re-
citen en alemany. La raó: que perta-
nyen a la companyia resident del
Teatre de Friburg. De fet, han man-
tingut l’obra al repertori aquesta
temporada i ho faran la que ve.

Carles Santos va compondre una
vintena de números musicals nous
per a l’espectacle. Rebecca Ringst
ha instal·lat a l’escenari una gran es-
tructura tubular que recorda els or-
gues de les catedrals, i que alhora
serveix d’instrument de percussió
i de connexió inútil dels mortals cap
al cel. Els personatges són al·lego-
ries barroques. El component mà-
gic, rítmic i musical del vers va més
enllà del significat. “Entendre tot el
text és impossible. Recomano no se-
guir-lo gaire i estar pel que passa a
l’escenari. Calderón no escrivia per
a intel·lectuals. Els seus actors eren
analfabets”, diu Bieito. El vers tam-
bé pot entrar pels ulls.e

Un autor d’alta volada
“Per mi, Calderón està al nivell
de Racine o Shakespeare, de
Rubens o Velázquez”, diu Bieito

“Vivim un moment molt barroc”

“El primer contacte amb El gran te-
atro del mundo va ser a l’escola amb
els jesuïtes. Em va commoure i em
va fer bastanta por. El Nen encara
em genera desassossec i em provo-
ca preguntes sobre la felicitat, la
predestinació, si som un producte
genètic envoltat de circumstànci-
es...”, reflexiona Bieito. “Vivim un

moment que té molt de barroc:
l’home perdut en la foscor. Nosal-
tres tenim llum i només veiem fos-
cor. Això ens converteix en tite-
lles”. Malgrat tot, Bieito diu que vol
fer espectacles més a prop de la po-
esia, no teatre polític: “No vull pro-
vocar un debat, vull provocar un
pensament, emocions”.

L’escenografia
tubular
s’inspira
en les grans
catedrals.
M. KORBEL


