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ARTS ESCÈNIQUES // PROJECTES

Bieito prepara una adaptació de 'La Celestina' ambientada a BCN 

El Teatre Romea té pensat augmentar les coproduccions internacionals

JORDI SUBIRANA / BARCELONA

Calixto Bieito estrenarà el 16 d'agost del 2004 al festival d'Edimburg una adaptació de La Celestina
ambientada a Barcelona. Bieito és el director espanyol de teatre i òpera més internacional, un fet que
vol aprofitar, amb la productora catalana Focus, per ampliar la projecció a l'estranger del Teatre Romea,
un espai escènic del qual és el director artístic. Durant els pròxims tres anys la sala augmentarà les
coproduccions internacionals i la presència de companyies foranes.
Fa temps que Bieito vol versionar el clàssic de Fernando de Rojas. La Celestina és un dels textos que
més bé s'ajusten a la seva concepció radical del teatre. Aquesta tragicomèdia sobre "el consum de
sexe" explica els intents que fa Calixto d'aconseguir els favors de Melibea a través d'una alcavota.
L'obra, que s'estrenarà en anglès i es representarà al Romea en català el curs 2005-2006, transcorrerà
al Raval, Bellvitge i Castelldefels.
El rapto del serrallo i El rei Lear són els altres projectes nous que Bieito té aquest any. L'òpera de
Mozart, que és "una reflexió sobre el perdó i la bondat", s'estrenarà el 21 de juny a la Kosmiche Oper
de Berlín, mentre que el text de Shakespeare es veurà des de l'1 de juliol al Romea dins del Fòrum.
José María Pou protagonitzarà la tragèdia en què s'aborden les relacions entre pares i fills, l'ambició de
poder, la crueltat i la incomunicació.

UN 80% D'OCUPACIÓ
Bieito, que portarà la seva versió anglesa de Hamlet als EUA i la Xina, compagina aquestes aventures
artístiques amb la direcció del Romea, un teatre que sota el seu timó arriba aquest any a una ocupació
mitjana del 80% i s'ha convertit "en el més viatger d'Espanya". Són diverses les produccions que a
hores d'ara la sala té per Europa. La ópera de cuatro cuartos, per exemple, ja s'ha vist a París i
Estrasburg, i del 12 al 16 de maig s'escenificarà en l'innovador festival del Ruhr.
Però sens dubte un dels espectacles més ambiciosos és Homage to Catalonia, una coproducció del
Fòrum i els teatres Romea, Northern Stage de Newcastle, West Yorkshire Place de Leeds i Bobigni de
París. El muntatge, que està basat en el popular text de George Orwell i amb versió i dramatúrgia de
Pablo Ley i Allan Baker, vol retratar la Barcelona d'esquerres abans i durant la guerra civil, "una
Barcelona utòpica, en què gairebé tot era possible", afirma Bieito.
La peça, dirigida per Josep Galindo i interpretada per la companyia del Romea i actors anglesos,
arribarà al carrer de l'Hospital el dia 20 de maig després de passar per Leeds (del 15 de març al tres
d'abril), París (del 14 al 16 d'abril) i Newcastle (del 22 d'abril al 8 de maig). Segons afirma Bieito és difícil
que hi hagi gira espanyola. "Pel tema i el clima polític conservador suposo que tindrem
problemes".
La idea de Bieito és augmentar les col.laboracions del Romea amb altres teatres estrangers. "Ens
agradaria que fossin coproduccions verdaderes, en què tots compartim riscos artístics i
econòmics". Bieito també vol apostar per radicalitzar les obres, "tant a nivell estètic com de
continguts". La temporada que ve la sala programarà en català Celebració, de Thomas Vinterberg, el
primer film Dogma, un dur i fosc drama sobre les relacions familiars. 
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Calixto Bieito.
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