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recordaaquellaexperiència?
Ambmoltalluita!Laóperadecuatro
cuartos va fer temporada a París i
vam anar també a Alemanya. Vam
portarMacbethaLondresencatalà.
ElRomea teniaunacompanyia gai-
rebé fixa i anàvematotarreu...

Quèquedad’això?Comveuara
Barcelona?
És una ciutat que adorava i adoro.
És fantàstica. Culturalment, qual-
sevol cosa que jo pugui afegir no
ajudarà. Hi ha molt de frontisme a
tot arreu, això és el que m’arriba.
Vaig estar molt orgullós quan vaig
rebreelpremiCiutatdeBarcelona i
l’hi vaigdedicar almeupare, queva
morir jove i creia que aquesta era
unaciutat culturaldeprimerordre.
Un dels motius pels quals va venir
va ser la utopia que Barcelona era
una ciutat d’Europa.Cadascúhade
fer les seves reflexions sobre això.
Quan arribes a Basilea veus que és
realment una ciutat cultural. I pel
quefaalRomea,nohosé.Esticfoca-
litzatenaltrescoses.Lamevacarre-
ra és sòlida, però hi ha alguna cosa
enmiquefaquesemprevulguimés.

Doncs per quan la Tetralogia
deWagner?
Peral2020.Nopucdiraquinteatre
però no n’hi ha gaires que puguin
fer 15 hores d’espectacle en una
temporada. I faré una trilogia de
Verdi aHamburg:Otello,Rèquiem i
Falstaff.QuinaporemfaFalstaff!

Janoelxiulena lesestrenes...
ALondresemvanxiularunamica, i
amb Jerusalem a Freiburg també.
No m’agrada, però ho accepto. La
gent diu que ja no sóc tan violent,
però no és el mateix fer La horza
queTannhäuser. En els anys que fa
que sóc fora he fet coses molt dife-
rents,depèndel’obraidelqueetco-
muniqui la música. Però intento
comprendre l’autor ielcompositor.
Al final tot l’art és interpretació. Si
sents els Mozart de Karajan dius,
ostres, elpaio se l’inventa!

GerardMortierlivaenviaruna
cartael2013 lloantel seuParsifal.
Des de William Wagner que no
havia vist una interpretació tan
intel·ligent i impecable,deia.
Esveusinceraaquestacarta, oi?

Desconfiadelsafalacs?
Perquè en la nostra societat la gent
nodiu laveritat.Noésquenecessiti
protegir-me, de fet estic molt sol.
M’aïllo. A Basilea m’agrada molt el
riu i veure córrer l’aigua. És una
sensació agradable. Em poso allà, i
si sento els pitufos [els seus fills] ju-
gant a les màquines ja és perfecte.
“Escolta,noetposisnostalgic-futu-
rístic”, emdiuen,haha.

Quan va ser que va prendre
consciènciadelpasdel temps?
Elsúltimsdeuanys.Vaigfercrisials
40idevegadespateixodemalenco-
nia, o por del no-res. Diuen que els
escorpíópensemmolten lamort.!

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Amb 52 anys ha dut a
escena prop de vui-
tanta títolsoperístics i
vuitanta més de tea-
trals.Éseldirectores-

panyol que més ha entroncat amb
unamaneradefer idepensar lacul-
turaalcord’Europa.EstablertaBa-
silea,onésartistaresidentdelacasa
d’òpera, l’aventura espanyola de
Calixto Bieito (Miranda de Ebro,
1963) es redueix ara aBilbao, ondi-
rigeix el teatreArriaga, si bé el Real
s’ha afanyat a contractar-li dos tí-
tolsquesóndelsegleXX:DieSolda-
ten, de Zimmermann, que tant va
agradar a Zuric i a Berlín, i Lear,
d’Aribert Reimann, estrenat la pri-
maverapassadaaParís.
Quant aBarcelona, la seva ciutat,

l’últimacosasevavaser lareposició
el 2010 de Carmen, un muntatge
que va sorgir el 1999 per encàrrec
del Festival de Peralada, aleshores
dirigit per Luis López Lamadrid i
que s’està convertint en la produc-
cióespanyola–arajadelLiceuiMa-
astricht– més representada de la
història. Es veurà a París el 2017. I
aquest és només un dels múltiples
projectes de Bieito aquesta tempo-
rada:elRèquiemdeBritteniToscaa
Oslo; Jerusalem aFreiburg,Otello a
Hamburg, Oresteia de Xenakis a
Basilea i, alerta, L’àngel de foc de
Prokófiev a Zuric. Amés conqueri-
rà la Metropolitan Opera de Nova
York amb la seva Forza del destino.
“Als EUA volien adaptar Carmen
traslladant-laa la fronteraambMè-
xic, i elsvaigdirqueno”, explica.
BieitoconversaambLaVanguar-

diadurant el seu fugaç pas perBar-
celona per anar a una dinar-col·lo-
qui del Cercle del Liceu. El dia
abans era a Bilbao, passejant amb
l’escriptorBernardoAtxaga...

IdequèparlavenambAtxaga?
Deliteratura,delescosesquetenim
en comú. Vam anar al poble on va
néixer, vam visitar el cementiri.
M’agradaanaralscementiris, el an-
tics sónbonics, sempre faig fotos.

Quèliaportenelscementiris?
Pau, tranquil·litat. No hi vaig a visi-
tarningúenconcret.AldeFreiburg
hi ha una tomba d’una noia que es
deiaCarolina.Vamorirel 1860amb
16 anys i li van fer una tomba molt
gran i bonica. El primer cop que hi
vaig ser li vaig comprar flors i de fet
sempre té flors fresques. D’això en
vamparlartambéambenBernardo.
Emva estar explicant coses del seu
poble, de la dona que de nit es con-
vertia en gat. Vam dinar i després
se’n va anar a una conferència que
tenia sobre Pío Baroja. Sóc un en-
amoratde lacultura i la literatura.

Hi ha una part espiritual que
buscaenaquestscontactes...

Sí,perònoésaposta.M’agradamolt
mirar alsullsde lagent i ésmoltbo-
nic entendre’s i compartir gustos, i
discutir, en el sentit britànic de la
paraula.Lagentsàviaésmoltsenzi-
lla. EnBernardodiu queCiceró era
una personamolt senzilla. I aquest
tipus de coses donen esperança. I
forçapercreureen lagent.

Els títols d’òpera... els escull
vostèo l’elegeixenellsavostè?
He tingut molta sort. La Roser, la
dona, em diu que sempre he fet el
que he volgut.Die Soldaten la volia
fer fa 15 anys. Ho vaig proposar al
Liceu i Joan [Matabosch] emvadir
que era una bogeria, calia una or-
questra molt gran. I ara ho he fet a
Zuric, aBerlín iho faréaMadrid.

Nom’hodigui:elLiceunecessi-
ta recuperar-se econòmicament
abansde llançartítolsdel s.XX.
No sé com està el teatre ni quina lí-
niaté.Notincofertesd’aquíinotinc
no n’he de tenir, en tinc de moltes
bandes. Però a Die Soldaten està
compendiattotelsegleXX.Vaigar-
ribar a aquest títol primer pel seu

autordramàtic, i va ser després que
vaigdescobrir l’òpera.Joeraunen-
amoratdel romanticismealemany i
quan lavaigdescobrir esvaproduir
una intuïció: allí s’explicavaunaco-
samoltgraniimportant.Defet,des-
criu tot el dolor del segle XX, les
guerres, el comunisme, el nazisme.
Sort que no ho vaig fer 15 anys
abans; ara sócmésmadur.

Perquèencomençarambelte-
atre musical, als anys noranta, ja
novapoderdeixar-lo?
El primer viola del Liceu és cosí de
lamevamare, encara que no tenim
contacte.Elmeugermàésmúsici la
mevamare canta en cor, i volia que
jo fos pianista. Erauna cosanatural
a casameva. Vaig fer La verbena de
la Paloma i Pierrot Lunaire i va ser
fàcil.Totiaixò,continuofentteatre.
Tincduesproduccionsa lacartelle-
ra alemanya, unaaltra aOslo... Però
l’òpera laveigcomunartdel futur.

Ah,sí?
Sisabemcomunicar-ho ieducarbé,
sí. Ara hi ha coses més avantguar-
distes estèticament i plàsticament

sobre l’escenaoperísticaquenopas
en l’escriptura teatral. No sé per
què, l’escriptura teatral s’ha tornat
extremament tonal.No emvull po-
sarestupendo,peròhihamassanar-
rativa lineal. Això en l’òpera con-
temporània no passa. Passa en els
musicals,peròaixòésdiferent.

Quan va dirigir el Romea en
la dècada dels 2000 va portar
el teatre català a tot arreu. Com

PEDRO MADUEÑO

Bieitoenplenaconcentracióperformàticadurant lasessiódefotosa lasaladelsCasasdelCercledelLiceu

“L’òpera la veig com
unart del futur”

Calixto Bieito, director d’escena, convidat al Cercle del Liceu

TEATRE DAVANT ÒPERA

“L’escripturateatral
s’hatornatmolt tonal i
aixònopassaenl’òpera
contemporània”

A BASILEA, ON RESIDEIX

“M’agradaveurecórrer
elriu. ‘Noetposis
nostàlgic-futurístic’,
emdiuenelsmeusfills”

ENTREVISTA


