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El gran teatro del mundo
TEATRE LLIURE
20 de juliol

SANTI FONDEVILA

Va ser amb Calderón de la
Barca i aquella accelerada
i vitalista versió de La vida
es sueño amb el que Calix-

to Bieito va començar l’ascensió al
cel dels grans directors internacio-
nals. Bieito ha volgut tornar al gran
autor espanyol amb un acte sacra-
mental, una metàfora de l’existèn-
cia. És cert que el que va pensar i es-
criure Calderón segueix sent vigent:

Crítica

Xavier Sabata és l’Autor, el Déu que crea els humans i els abandona al Món sense ni un
assaig previ ni la possibilitat d’obtenir respostes. KORNEL PICTURES

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

Amb el Barroc el teatre as-
sumeix la màxima res-
ponsabilitat filosòfica.
L’escenari és el lloc on
s’intenten dirimir les

granspreguntessobrelavidailamort.
La temptació d’adoctrinar i moralit-
zar existeix i es fomenta des dels esta-
mentsquecontrolenelpoderterrenal
i l’eternitat. Però el teatre també és la
privilegiada tribuna per expressar un
estatgeneraldecrisi.¿Pothaver-hial-
guna cosa més contrària a la fe en el
que vindrà que la novel·la picaresca
espanyola? El pensament i l’art del
Barroc no s’entenen sense aquesta
agitació nihilista que corroeix per
dins la sòlida arquitectura d’un siste-
ma absolutista enmig d’un gran des-
plegament escenogràfic.

¿Seria, doncs, l’acte sacramental
l’instrument triat per consolidar
dogmes en una societat que viu un
implícit conflicte entre el determi-
nisme i el dubte? Depèn qui sigui
l’autor, com han descobert Calixto
Bieito i Marc Rosich amb El gran te-
atro del mundo. Calderón de la Bar-
ca és el gran renovador d’un gènere
que parteix dels misteris medievals,
és adoptat per la Contrareforma
com un potent instrument propa-
gandístic i acaba reivindicat en
obres com Jedermann d’Hugo von
Hofmannsthal, tan calderonià en la
seva intenció d’usar l’al·legoria per
explicar la metafísica del present.

La complexa personalitat de Cal-
derón (jesuïta i soldat, cortesà i lliu-
repensador) trenca servituds i
transforma l’acte sacramental en
una sofisticada peça que anticipa
l’obra total que –com sosté Gerhard
Poppenberg, filòleg i traductor a

Bieito descobreix el misteri existencialista

l’alemany de Calderón– perseguiria
Richard Wagner dos segles més
tard, encara que sense la precisió i
austeritat filosòfica de l’espanyol.
L’autor de La vida es sueño i El alcal-
de de Zalamea fa servir el gènere per
experimentar amb la música, per
utilitzar l’escenografia com un ele-
ment actiu de la dramatúrgia i així
oferir una nova dimensió de l’espec-
tacle barroc. Que fàcil que és llavors
encaixar en un actualitzat acte sa-
cramental la inquietud litúrgica del
compositor Carles Santos i l’em-
premta artística de l’escenògrafa

Rebecca Ringst, creadora d’un mo-
numental cel tubular.

Calderón revoluciona la forma i el
fons. Quan Rosich despulla El gran
teatro del mundo de la seva epider-
mis moral deixa al descobert un text
descarnat, impúdic en la seva bru-
tal resposta al misteri de l’existèn-
cia: no n’hi ha. En el seu curt camí
entre l’úter i la sepultura, l’ésser hu-
mà no rep el ressò de Déu, per molt
que cridi a l’infinit. L’acompanyarà
en el seu sospir el silenci. L’autor de-
lata el seu pessimisme existencialis-
ta amb la fortalesa que li confereixen

els seus estudis de lògica, una solide-
sa intel·lectual que va fascinar fins i
tot Schoppenhauer.

En aquesta obra, Déu no és no-
més l’autor que fecundarà el Món
perquè pobli d’actors el seu teatre
terrenal, també n’és el director i el
principal espectador. Bieito és clar
en el missatge: un cop concedit el
lliure albir sense assaig previ, Déu
abandona l’escenari per limitar-se a
observar i gaudir passivament del
seu experiment dramàtic, adornat
amb la magnificent sonoritat d’un
oratori fúnebre. Tampoc oferirà el
seu consol últim quan Llei de Grà-
cia els condueixi a la tomba un cop
prescrit, com un replicant de Phi-
lip K. Dick. S’enduran amb ells les
mateixes preguntes existencials.

La responsabilitat ètica
El dramaturg Josef Mackert desta-
ca en una carta adreçada a Bieito,
publicada a la revista del Theater
Freiburg (escenari de l’estrena ab-
soluta del muntatge), com un acte
sacramental del segle XVII guarda
una sorprenent lectura contempo-
rània: les responsabilitat ètica de
passar de l’homo faber a l’homo cre-
ator. ¿Els homes estan preparats
per ser déus creadors?

Mackert també destaca la singula-
ritat del llenguatge poètic de Calde-
rón, marcat per la presència inelu-
dible de la mort. Un determinisme
que Bieito assumeix sense la seva ha-
bitual rebel·lió escènica. Com sub-
ratlla la crítica alemanya, el director
ha superat la seva fase del Sturm und
Drang –el moviment preromàntic
que es va enfrontar a la racionalitat
clàssica– i en col·laboració amb San-
tos actualitza l’estètica barroca amb
un muntatge molt plàstic i equilibrat.
L’essència existencialista té un pri-
mer impacte gairebé de llenguatge
furero, però la força pictòrica dels
cossos sofrents evoca una dimensió
entre realitat i somni, com figures es-
capades d’una il·lustració de William
Blake: L’infern de Dante. e

Déu abandona l’escenari d’‘El gran teatro del mundo’ i observa un oratori fúnebre desconsolat

Un artifici
molt ben presentat

la recerca del sentit de la vida. Però
el que en el seu temps resumia el
món i, en forma d’al·legoria, descri-
via la humanitat, no pot tenir avui les
mateixes ressonàncies sense una
tasca d’aproximació –teatral, es-
clar– al món global on el naixement
determina, com una condemna lute-
rana, el destí de les vides de tants és-
sers humans.

Bieitohafetdelasevallibertatcre-
ativaunabandera.Iésprobablement
aquesta gosadia el que l’ha situat me-
rescudament on és. Però amb aquest
Calderón el director es mostra extre-
madamentrespectuósambl’original,
esporgat dramatúrgicament per
Marc Rosich i brillantment musicat
per Carles Santos. A la fi, l’obra es re-
sumeix entre el néixer i el morir, sen-

se vida al mig, perquè tot està
previst. Bieito se centra en la
posada en escena. Els tubs
d’orgue que jeuen da-
munt de l’escenari en
desordre a l’inici són el
caos que, quan l’Autor
decideix que el Món li
faci una comèdia, s’ai-
xequenperestablirun
ordre. Una imatge me-
tafòrica, estèticament
potent, que, a més, em-
marca una funció bàsica-
ment estàtica on només hi
ha les paraules, en vers en
l’original, de cadascuna de les
categories humanes que el Món va
creant per ordre de l’Autor. Neixen
en una placenta sagnant i despullats,
i despullats seguiran ja sigui el Rei
ambcoronadellautó,elPagèsquere-
menalaterraolaBellesasobrelaqual
cauen flors. Els textos parlats es di-
uen en alemany mentre que les parts
cantades són en castellà. Aquestes

Claudia
Schneider és
l’artista total
del muntatge,
que recorda
el llenguatge
furero. M. KOLLODZIEJ

Calderón
Transforma
l’acte
sacramental
en una obra
d’art total

parts donen una volada i una
emoció que desapareix en els

parlaments, per més que els
intèrprets hi aportin la se-

vagestualitat.Alfinal,lle-
gint els subtítols, es fa
una mica avorrit. Qui
regna realment a la
funció és el Món, Clau-
dia Schneider, per la
seva veu, energia i pre-

sència escènica. Habi-
tual dels espectacles de

Santos, ella és de debò
l’artista total.
Calixto Bieito ha fet un ar-

tifici utilitzant recursos que li
són propis: bon decorat, bona direc-
ció d’actors i amb una mètrica ajus-
tada que, passada la mitja hora, amb
una llarga introducció de l’Autor,
aconsegueix involucrar-nos una mi-
ca. Però a la fi, la revisitació del clàs-
sic no ens dóna gaire més i ens que-
dem amb el context formal d’una po-
sada en escena impecable.e


