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C
alixto Bieito s’es-
tà convertint en
una altra nineta
dels ulls de factu-
ra catalana de la
Bayerische Staat-

soper, arran dels èxits del furer
Carlus Padrissa. Després de cau-
sar sensació a Munic fa un parell
d’anys ambunFidelio que li va va-
ler un premi a Alemanya per la
construcció escènica, l’òpera ba-
varesa ha tornat a sol·licitar els
seus serveis, en una temporada
que té coma leitmotiv “vox pòpu-
li”, la veu del poble. I li ha posat a
les mans un títol que Bieito sens
dubte sabria posar de rabiosa ac-
tualitat: Boris Godunov, la histò-
ria del tsar que es consumeix per
la culpa envoltat de polítics cor-
ruptes i predicadors que ma-
nipulen com volen la massa soci-
al famolenca. Una òpera en
aquell temps revolucionària de
Modest Mussorgski, basada en
un magnífic poema d’Aleksandr
Puixkin sobre la culpa, el poder i
la solitud.

Són les set del vespre al Teatre
Nacional. La sala registra un sold
out com de costum a Munic.
Com que és una première abun-
den les jaquetes de pedreria ne-
gra i les diademes de vellut, però

el look Lauren Bacall d’algunes
no fa presagiar cap escàndol.
Aquí Bieito, un talent català nas-
cut a Miranda de Ebro i aterrat
de molt jove a Barcelona –“el
meu pare va escollir aquesta des-

tinació per la cultura que podia
oferir-los als seus fills”–, és real-
ment apreciat. I quan comença la
funció, a ningú no el sorprèn que
els manifestants, que al llibret de
Mussorgski són obligats per la po-

licia a reclamar aBoris que accep-
ti ser tsar mentre ell es fa pregar
–un dels enganys que travessen
constantment aquesta obra–, por-
tin pancartes amb les fotos dels
seus pretesos líders polítics, una
classe política qualsevol, com l’ac-
tual, d’“actuació lamentable”, afe-
geix Bieito.
Només se sent a la sala un lleu

riure quan apareix a la pancarta
Sarkozy, seguit de Putin, de
Blair, de Berlusconi, de Zapate-
ro, de Rajoy, d’Hollande, de
Bush... I el públic alemany aguan-
ta la respiració pensant que pot-
ser... però no: Merkel no té cap
paper en aquesta obra. “A Mer-
kel ja la vaig posar en un especta-
cle còmic a Le Grand Macabre
–explica Bieito–, però aquí no
em sembla adient, i menys venint
d’un espanyol, acollint-nos com
ens estan acollint ara al seu país”.
A Bieito li interessa la descrip-

ció d’un poble amorf, manipulat,
que no sap gaire bé a qui dóna su-
port. I del tsar Boris l’atreu el ves-
sant humà. “He escollit un can-
tant jove –l’ucraïnès Aleksandr
Tsimbaliuk– per aconseguir un
personatge humà, més vulnera-
ble, perquè elmea culpa s’ha per-
dut, nohi ha consciència, pocs po-
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Enviada especial

El director es converteix en l’altre català predilecte de l’Òpera
de Baviera amb l’actualització del títol deMussorgski
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Sabadell. Teatre M. La Faràndula
20 febrer i 22 febrer a les 21.00h i
24 febrer a les 18.00h

Manresa. Teatre Kursaal
6 març, a les 21.00h

Lleida. La Llotja
8 març, a les 21.00h

Granollers. Teatre Auditori
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Rostres.
Bieito posa

cares actuals
als polítics
corruptes,

enganyosos i
manipu-
ladors de
la Rússia

tsarista del
segle XVI

La culpa.
L’ucraïnès
Aleksandr
Tsimbaliuk
interpreta
un Godunov
especialment
jove i consu-
mit per
la seva
consciència

BIEITO



DIJOUS, 14 FEBRER 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 35

Presentació d’Un antídot contra
l’extrema dreta, de Toni Cruanyes!
Compromesos amb Europa, país de
llibertats i progrés, també al s. XXI!

Lo peor de la dimisión del Papa
es que Cospedal y Sáenz de
Santamaría están desempolvando
sus toquillas

Episodis de la lluita de classes
contemporània: la corrupció
s’atrinxera dins l’Estat per evitar
que la reacció l’ocupi

Ana Prieto Escriptora

¿Ya les dije que el último disco de
Nick Cave and The Bad Seeds es
tan bello como adictivo?

#tuitsdecultura Santi Vila Conseller de Territori
@SantiVila

Pablo Carbonell Cantant

lítics surten a reconèixer la culpa.
En canvi, Boris pateix un trastorn
d’ansietat i depressió, fins i tot de
paranoia, per haver matat l’hereu
natural del tsar. En el fons ésmolt
romàntic. Et fa sentir simpatia pel
personatge. Per això no trec imat-
ges del seu turment, és al seu cap.
No se sent estimat i està envoltat
de polítics corruptes”.
Ara que el reconeixement in-

ternacional sembla l’única sorti-
da del talent de les arts escèni-
ques de l’Estat espanyol, ve de
primera aquestBoris Godunov in-
tens en els aspectes musical i in-

terpretatiu, que fuig de ser unRei
Lear o un Macbeth.
“En realitat, no sóc tan polí-

tic, perquè el tema dels serfs,
del sistema social, de lamanipu-
lació de les masses ja està dit. A
mi m’interessa el vessant de la
malaltia de la psique”. I afegeix:
“Hi ha qui diu que aquesta és
una òpera amb un final esperan-
çador. No ho crec: el poble con-
tinua estant avui manipulat i no
veig que lesmasses europees als
països complicats hagin de reac-
cionar. A Espanya ens han tin-
gut com a bens, amb una llei de

silenci després de la dictadura
que no ajuda”.
Fa 18 anys que Bieito treballa

fora d’Espanya. La seva residèn-
cia a Barcelona la trepitja uns 20
dies l’any... Només a Alemanya
té ara mitja dotzena d’òperes a
la cartellera, però també a Itàlia,
Àustria, Anglaterra... i als Tea-
tros del Canal està a punt d’es-
trenar Paquita Gómez.
“A Espanya arrosseguem se-

gles de desinterès per la cultu-
ra. Sempre ha estatmolt discuti-
da i molts artistes van haver
d’anar-se’n per poder treballar.
I com que no hem copiat cap
model cultural, ni el francès, ni
el centreeuropeu ni l’escan-
dinau, aprofitant les èpoques de
bonança, està clar que no ho
farem”.
S’acaba la vetllada. Grans

aplaudiments per a Ken Naga-
no, el director musical, i l’or-
questra de la Bayerische, i per al
baix-baríton. A Bieito i el seu
equip també els aclamen. Enca-
ra un quart d’hora després sur-
ten a saludar els incondicionals.
Els nostres respectes.c

@Carbonellsg
Julià de Jòdar Muñoz Escriptor
@julidejdarmuoz@anaprieto
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PARAL·LEL ISME AMB EL PRESENT

Bieito retrata
un poble amorf,
manipulat, que no sap
a qui dóna suport

LLEGIU ALTRES ENTREVISTES
A CALIXTO BIEITO A

El foll traductor
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L’
estiu del 1985, Agustí Pons, que dirigia
l’Avui del Diumenge, em va enviar al carrer
Francesc Carbonell, a entrevistar Xavier
Benguerel que acabava de fer vuitanta anys.

Benguerel em va rebremolt cordialment, jom’havia pre-
parat a fons l’entrevista i vam estar xerrant força estona.
Li va fer gràcia que fos un noi del Poblenou, perquè se
sentia del barri, on se situava l’acció de moltes de les
seves novel·les, tot i que en aquella època vivia a Pedral-
bes. Quan vaig començar a escriure a les pàgines d’Ideas
de La Vanguardia, cada cop que sortia un article meu,
em telefonava de bonmatí. Anàvem a dinar al restaurant
de la mateixa finca, que estava reservat als veïns. “Aquí
on seus tu ara, ahir hi havia assegut l’escriptor tal”. I deia
uns quants penjaments de l’escriptor. Estava bastant de-
cebut del tomb que començaven a fer les coses i de la
poca cura que hi havia amb tot. Després de dinar, pujà-
vem al pis i conversàvem entre els llibres de la bibliote-
ca, edicions franceses comprades a Santiago de Xile i
obres catalanes dels anys trenta, de quan es va donar a
conèixer com a novel·lista i autor teatral.
La família va voler donar els llibres a una biblioteca,

la biblioteca no els va voler i ara són a casa. He fet fer
una llibreria nova, que ocupa tot un pany de paret. El
fill petit de Benguerel, Leopold, va preparar una cin-
quantena de caixes, molt ben fetes. Les vaig estibar al
passadís, i mentre el fuster treballava, jo anava tafane-
jant. D’una caixa sortien dos volums enquadernats de
la Revista de Catalunya del 1938, publicats per la Insti-
tució de les Lletres Catalanes. D’una altra, la primera
edició d’Aloma deMercè Rodoreda, amb una dedicatò-
ria coqueta: “Al foll traductorXavier Benguerel (aques-
ta g, la de Benguerel, fa molt bonic), amb tota la meva

simpatia”. Més enllà,
la Vida interior d’un
escriptor de Puig i
Ferreter, dedicada
als redactors de la re-
vista Joia, on Xavier
escrivia als anys vint.
O un Carner editat a
Bèlgica el 1964, Lli-
gam. “A Xavier Ben-

guerel, en record d’una tarda a Brusel·les”. Però potser
el més emocionant és la relació amb Joaquim Ruyra. El
1930 era un home de setanta-dos anys, Benguerel en
tenia vint-i-quatre. Es van conèixer a Blanes, en uns
Jocs Florals. Benguerel explica a les memòries que
l’anava a veure al carrer Bretón de los Herreros, a Grà-
cia, amb la intenció d’escriure’n la biografia. Ruyra li
dedicava, amb mà tremolosa, els llibres que publicava
en aquella època: La moral universal i la moral cristia-
na, La Cobla (tria de poesies originals),Molière i ‘L’esco-
la dels marits’. “Estimat amic meu, gentil escriptor en
període de formació i creixença”, “Al gentil poeta i bon
amic meu”, “Al jove poeta i bondadós amic meu”.
És difícil explicar la sensació tan intensa d’anar desem-

balant aquests volums i anar-los endreçant a la llibreria.
Hi ha el record de l’amistat, que reviu en contacte amb
els llibres estimats. Hi ha el testimoni viu d’un moment
excepcional de la cultura del país i el sentiment de for-
mar part d’una cadena. Gràcies, Xavier i Leopold.

TEATRE POLÍT IC

“En realitat no
sóc tan polític,
m’interessa més el
problema psicològic”

Unaversió
austera, breu
imés barata La biblioteca no va

voler els llibres de
Xavier Benguerel
i ara són a casa

]No és de les produc-
cions més cares de la Ba-
yerische, una de les cases
d’òpera més ben dotades
d’Europa. Bieito ha apos-
tat per una escenificació
austera, centrada en un
búnquer grandiós que es
transforma en estances
diverses. L’acció transcor-
re gairebé com un orato-
ri, sense attrezzos més
enllà d’un Philippe
Starck que decora les
cambres del tsar i resulta
tan fosc com lluminós. A
més, Bieito ha optat per
la versió inicial de Mus-
sorgski, de set escenes,
més breu i econòmica.
Paradoxalment, l’últim
muntatge que d’aquest
títol s’ha vist a Espanya
ha estat en la versió ex-
tended que Mussorgski
va realitzar el 1872: nou
escenes, més la de la cate-
dral de Sant Basili que es
va eliminar de la versió
original del 1869. Tot era
poc per a Gerard Mortier
i el Real, però aquesta
aposta s’havia fet en èpo-
ca de bonança i quan es
va presentar fa escassos
mesos es va parlar d’un
Boris Godunov “abaratit”.
El Palau de les Arts de
València també el va
posar en solfa el 2011,
a l’inici de la caiguda
econòmica.

Julià Guillamon


