
aquest director d’escena de marcada
tendència a agitar el pati de butaques, amb
una capacitat constant per capgirar els
clàssics, ha portat alguns dels seus crítics
a veure’l com una franquícia de la pro-
vocació. viu fora d’espanya des de fa 15
anys, però la llunyania i el món no han
aconseguit esborrar els seus orígens,
també visibles al cap despullat i rotund,
que li imprimeix «una melancolia de
vaca gallega». tampoc els cinc idiomes en
els quals es mou amaguen del tot un to ga-
laic que a vegades se li escapa, encara que
ell ho atribueix a l’ús continuat de l’anglès.

Amb tanta mobilitat, no acaba tenint la
sensació que mai toca a terra?

Ara tinc una casa a Basilea, on sóc artis-
ta resident. Em queden tres anys, i després
ja veurem on vaig a parar. És un bon lloc per
viure, per als meus dos fills, als quals intento
donar una bona educació i oferir-los tota la
cultura possible, perquè rics no seran. Ba-
silea té la fira d’art contemporani més im-
portant del món. Sóc al centre d’Europa. El
mateix tramvia em porta a Alemanya, a
França i tinc a prop un aeroport que em co-
munica bé amb tots els països en els quals
treballo.

tot això desborda les expectatives que
tenia en els seus inicis?

No recordo bé les meves expectatives,
però això sí que em desborda. A vegades dic
que la vida em dóna més que no esperava,
però també tinc els meus moments baixos,
encara que no obeeixen a qüestions pro-
fessionals, en els quals m’assalta una me-
lancolia de vaca gallega.

en l’àmbit professional, considera que
ja ha arriba a un estadi difícil de superar?

No tant. Sóc molt curiós, m’agrada fer co-
ses molt diferents. Faig òpera i teatre, però
també escenografia i il·luminació. Llegeixo
moltíssim. M’agrada escriure, només per  a
mi. Això em dóna un certa pau.

existeix un estil Calixto Bieito o el seu
estil consisteix que l’espectador sap que
es trobarà alguna cosa imprevisible?

No sabria dir-ho. Amb els anys, un té ca-
pacitat de veure les coses d’una forma glo-
bal o més abstracta. Aquest és un dels
avantatges de fer-se gran, un procés que té
molts desavantatges que no cal explicar. El
que busco és una certa autenticitat en el que
faig. El de l’estil pot tenir el sentit pejoratiu
que busques una repetició del que estàs fent.
Els meus espectacles canvien molt, faig
coses molt diferents, encara que a Espanya
es veuen d’una manera molt reduïda. In-
tento ser lleial amb mi mateix i crear algu-
na cosa de veritat a l’escenari.

De manera més agradable o desagra-
dable, segons qui ho jutgi, però el seu tre-
ball no deixa indiferent...

Una cosa molt important per a un direc-
tor, per a algú que treballa en les arts escè-

niques, és aconseguir que, encara que es
tracti del muntatge d’una obra de sempre,
el públic tingui la sensació d’assistir a una
estrena, que no presencia la repetició d’al-
guna cosa que ja ha vist. Aquest gust per allò
ja vist abans és més característic del sud
d’Europa que del nord, propi d’un tipus de
públic que s’anirà acabant amb els anys. Les
noves generacions d’espectadors tenen
més curiositat. Tot l’art en general és una re-
interpretació. Quan algú afirma que es limita
a fer el que està escrit, recorre a un argument
amb poc pes intel·lectual. El que està escrit
moltes vegades no se sap qui ho ha fet. Sha-
kespeare no puntuava els seus textos, això
ha estat obra dels editors, el que ja suposa
una forma d’interpretar-lo, perquè la pun-
tuació pot alterar completament allò escrit.

vostè no és dels que es casen amb el
client, amb l’espectador.

Mai especulo amb la reacció del públic,
i només deu minuts abans de sortir a salu-
dar penso en el que pot passar. Rebutjo pro-
jectes perquè no puc fer una cosa en la qual
no cregui o quan la música no em commou.
No puc renunciar al que vull fer. És una qües-

tió de caràcter, gairebé genètica. Això no sig-
nifica ignorar la resta de persones amb les
quals treballo, una òpera funciona bé quan
tots els elements que hi intervenen són crea-
tius i aporten alguna cosa.

Hi ha un públic que té un sentit patri-
monial de les obres, que les considera se-
ves i no admet que ningú les toqui?

Hi ha dues grans tradicions, la italiana i
la centreeuropea. El públic canvia molt en
aquests dos circuits, és molt diferent. Sí que
és cert que hi ha qui vol veure un Tann-
hauser d’una forma determinada. Potser es-
tic equivocat, però aquest és un públic en via
de desaparició. També existeix un perfil d’es-
pectadors que valoren l’òpera com a esde-
veniment social i no l’associen amb l’art. Això
és més una cosa de final del segle XIX i prin-
cipi del XX, quan es dóna un contrast més
obert entre burgesia i avantguarda. Al final,
el que ha fet avançar l’òpera han estat les
avantguardes. Admiro molt el director d’es-
cena Wieland Wagner, a qui, com és lògic,
només conec per les seves notes de treball.
Va convertir les obres del seu avi Richard
Wagner en una cosa profundament psico-

lògica i, alhora, va recórrer a l’abstracció en
l’aspecte plàstic.

els clàssics ho suporten tot?
Shakespeare aguanta molt i pots reinter-

pretar-lo amb amplitud; de fet, Verdi ho feia.
Facis el que facis, al final és Shakespeare.
Comprendre el passat és una part important
del meu treball, entendre el context en el
qual sorgeix l’obra que tinc entre mans. Els
grans compositors ajuden molt. Les obres
d’Alban Berg, per exemple, tenen una dra-
matúrgia perfecta, el director només ha de
posar el seu paisatge perquè l’obra funcio-
na gairebé sola. Els directors d’escena tam-
poc som tan importants, és un treball apas-
sionant perquè et fa tocar moltes tecles, però
s’ha de valorar en la seva justa mesura. Fa
poc, Plácido Domingo deia que s’ha acabat
l’època dels divos, i és cert, el divo avui re-
sultaria ridícul en un assaig.

espanya es troba, ara, en una atonia cul-
tural que pateixen de manera especial els
qui es dediquen a les activitats escèniques.
Des de fora, vostè ho percep així?

Els alemanys diuen que el que es retalla
en cultura mai torna a la cultura, i això es
compleix, però em costa no parlar bé d’Es-
panya. D’acord amb el que percebo pels mit-
jans, no tinc gaire més per aportar. L’error
dels successius governs és no haver construït
la base sòlida d’un sistema, de tall liberal o
estatal, com es decideixi, però que impedeix
que caigui tot quan ve una crisi molt forta.
Una de les catàstrofes del país és la de l’e-
ducació. Rafael Chirbes ho explica millor que
jo,  sobretot en la seva última novel·la. La fra-
se de Machado «em fa mal Espanya» ara co-
bra un altre sentit. Espanya és un país de
molt talent, però també hi ha idees arrela-
des, que vénen de molt enrere i que se subs-
tancien en el discurs dels qui consideren que
la cultura és prescindible. En el meu cas, jo
no sóc cap emigrat cultural. D’emigrant
ho era el meu pare. Jo em sento un privile-
giat per ser on sóc.
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La barreja i la mobilitat formen part de la vida de Calixto Bieito des del seu mateix origen. Fill de pare gallec i mare sevillana, nascut a
Miranda de Ebro (Burgos) el 1963, recriat des dels 15 anys a Catalunya, es mou amb la facilitat pròpia de qui té vincles de pertinença
molt lleugers. Viu fora d’Espanya des de fa més de 15 anys. Ara és artista resident a la ciutat suïssa de Basilea, on viu amb la seva esposa
i els dos fills, en una casa des d’on veu el Rin els pocs dies de l’any que no està treballant en un altre lloc. Andrés Montes

«el que es retalla en cultura no
torna a la cultura, això es compleix»

Calixto Bieito
DIRECTOR D’ESCENA
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«En el meu cas jo no sóc cap

emigrat cultural. D’emigrant ho era

el meu pare. Jo em sento un privilegiat

per ser on sóc»

«Rebutjo projectes perquè no

puc fer una cosa en la qual no crec o

quan la música no em commou. És una

qüestió de caràcter, gairebé genètic»

«Una cosa molt important per a

qui treballa en arts escèniques és que,

encara que es faci una obra de sempre,

el públic assisteixi a una estrena»

Calixto Bieito

ARXIU PARTICULAR


