
Ha corregut tanta aigua sota el pont 
que el que més temo és la ruptura 
dels teixits en termes amorosos, la 
quantitat d’amics, familiars que te·
nen posicions enfrontades. ¡I ni vull 
imaginar què deu passar als llocs de 
treball i les empreses! Hi ha certs tei·
xits que, quan s’esquincen, és molt 
difícil recompondre’ls. Per això s’ha 
d’anar amb molt de compte, ser més 
amorosos i sensibles, i no permetre 
que s’estripi aquest teixit.

–Parli’m del seu nou film. 
–Estic rodant Todos lo saben, una pel·
lícula amb un director extraordina·
ri, l’iranià Asghar Farhadi, una ex·
periència nova i absolutament inè·
dita. Em va invitar a rodar aquesta 
pel·lícula amb diversos amics cata·
lans i espanyols: Javier Bardem, Pe·
nélope Cruz, Eduard Fernández, 
Barbara Lennie... El tema de què par·
làvem era permanent durant el ro·
datge, com pots imaginar. Tots els 
meus companys estan preocupats. 
Necessiten i volen una sortida i advo·
quen per tenir·la, perquè hi ha gent 
que ho està passant molt malament. 
Tinc col·legues de totes les regions 
d’Espanya i els noto molt preocu·
pats. És un tema que ens toca a tots, 
fins i tot als que no som d’aquest pa·
ís però l’estimem.

–¿Com és l’experiència de treballar 
amb Farhadi?
–Al pertànyer a una altra cultura, 
sota la seva batuta treballem amb 
altres paràmetres que ens obliguen 
constantment a revisar els concep·
tes i la nostra manera d’enfocar el 
treball. És alliçonador, d’un apre·
nentatge diari. Cada dia me’n vaig 
del rodatge amb alguan cosa nova, 
i això, a la meva edat i a aquestes al·
tures del camí, és molt important 
per a mi.

–Pocs aconsegueixen triomfar tant 
a les telenovel·les com en pel·lícules 
d’Oscar. 
–He tingut molta sort perquè vaig es·
capar dels prejudicis, injustos, amb 
què es jutja els actors de televisió, 
mitjà on vaig començar a triomfar 
de jove. També és cert que en un de·
terminat moment vaig tenir visió i 
no em va espantar modificar la me·
va carrera i acceptar nous desafia·
ments. No m’ha agradat mai instal·
lar·me en el que ja és conegut per 
més efectiu que hagi resultat.

–¿És cert que no va fer mai cap clas-
se d’art dramàtic? 
–Vaig començar en diverses escoles, 
però mai vaig acabar res perquè em 
sentia fora de lloc. Moltes coses que 
ensenyaven ja les sabia, me les ha·
vien explicat els meus pares. Jo he 
après actuant. Mai vaig fer escara·
falls de cap treball, de tota mena, 
no només artístics. Vaig heretar de 
la meva mare una energia tremen·
da i potent. Moltes vegades a la nit 
m’he de clavar un cop de martell 
per poder dormir. Vaig fer de tot i 
en el camí he mirat d’incorporar co·
neixements. M’agraden els desafia·
ments. Dirigir pel·lícules està en el 
meu punt de mira. H
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nim una producció teatral a l’any. 
«Aquí sembla que ningú se n’ado-
na, però no importa», confessa. 
 Un es cansa escoltant la seva ti·
rallonga de projectes, internacio·
nals tots. ¿Quin és el seu secret per 
arribar a tot? «Visc per a això. L’es-
cena em fa sentir millor i em dona 
molta llibertat. L’única llibertat ara 
mateix és en la cultura, en l’art». 
No obstant, fins i tot ell s’ha vist 
obligat a fer retocs en el seu famós 
muntatge de l’òpera Carmen, estre·
nat el 1999 a Peralada i recentment 
reposat al Real. En els temps que 
corren, el tracte que al seu dia va 
donar a la bandera espanyola (que 
s’utilitzava com a tovallola i com  a 
capa de toreig) podia aixecar suspi·
càcies i ha preferit evitar·les.
 Tampoc vol aprofundir gaire en 
la seva falta de connexió amb l’es·
cena barcelonina després de la bri·
llant etapa com a director del Ro·
mea i les seves sonades estrenes al 
Liceu. Considerat per molts com 
un enfant terrible per la violència i el 
contingut sexual de les seves versi·
ons, ell sempre ha defugit els que 
l’acusen de buscar polèmica amb 
les seves creacions. No és que se se·
enti incomprès a Catalunya, afir·
ma. «Tinc molt bons records de la 
Barcelona dels anys 90. També n’hi 
ha alguns de dolents, però no im-
porten». A Europa no para. Entre 
els pròxims projectes destaquen La 
Pasión según San Juan i Sueño de una 
noche de verano. H

Calixto Bieito (Miranda de Ebro, 
1963) torna a Barcelona després 
d’una llarga absència amb Obabako-
ak, un muntatge en basc amb sub·
títols en català que adapta l’obra 
homònima de Bernardo Atxaga. 
El Lliure de Montjuïc acull aques·
ta ambiciosa producció amb 11 in·
tèrprets estrenada la setmana pas·
sada al teatre Arriaga de Bilbao. 
Bieito és el nou director artístic 
de l’espai, càrrec que compagina 
amb el seu càrrec com a director re·
sident al teatre de Basilea (Suïssa). 
 La seva primera intenció era en·
carregar a un altre la posada en 
escena del primer gran èxit edi·
torial de la literatura basca, una 
col·lecció de contes arrelats en 
els paisatges i folklore d’Euskadi. 
«No volia dirigir jo l’obra però, des-
prés de conèixer Atxaga, no vaig 
tenir més remei. Vam connectar 
de seguida perquè és un gran hu-
manista. Vam parlar de literatu-
ra, de poesia i d’altres coses gens 
transcendents», confessa amb veu 
cansada Bieito, el director més in·
ternacional de l’escena espanyo·
la. També va quedar fascinat amb 
la novel·la. «Obabakoak ho té tot: 
amor, desamor, desesperació, so-
ledat, paisatges, cossos humans, 
infància, bogeria, la lluita de l’ar-
tista i el sentit de la vida». L’autor, 
que va confiar cegament en Bieito 
i no va voler presenciar cap assaig 

per no interferir en el seu treball, 
ja ha acudit dues vegades a veure 
l’obra. «M’ha escrit un text mera-
vellós», diu content el director. «Li 
ha agradat perquè ens hem acos-
tat a un món més centreeuropeu». 
 El director, que va dirigir al Lliure 
muntatges com Amfitrió, ha dedicat 
moltes hores a adaptar la novel·la, 
composta de 26 contes entrellaçats. 
«El principal repte ha sigut transme-
tre tota la humanitat dels contes. 
M’he deixat portar per l’atzar i la in-
tuïció a l’hora escollir-los».

Records sense folklore

Ha mantingut tot allò de la novel·
la que va despertar els seus records, 
com la seva infància a Miranda de 
Ebro, el principi de la seva adoles·
cència, el cotxe que el seu pare te·
nia amb matrícula de Bilbao, les se·
ves passejades en bici... Aquells ve·
hicles de dues rodes són per a Bieito 
«el mirall en què tots ens reflectim». 
I ha descartat l’element pintoresc. 
«He deixat fora la tradició i el folklore 
de la novel·la. Per a mi això s’ha mal-
interpretat. Obabakoak és senzilla-
ment un paisatge del món. És una 
novel·la de paisatges amb molts ma-
tisos i molt expressionista».
 Bieito estarà a l’estrena d’aques·
ta nit, però se n’anirà al cap de poc. 
La seva agenda treu fum, per va·
riar. Entre els seus projectes se·
gueix dominant l’òpera, encara 
que ell intenta dirigir com a mí·
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33 ‘Obabakoak’ 8 El muntatge que dirigeix Calixto Bieito, durant una representació al teatre Arriaga de Bilbao, la setmana passada. 
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El principal repte 
del muntatge ha 
sigut «transmetre 
tota la humanitat
dels contes»

L’‘Obabakoak’ de Bieito 
El director torna a Barcelona després d’una llarga absència amb una ambiciosa adaptació 
del llibre de Bernardo Atxaga H Onze actors l’interpreten en basc, amb subtítols en català

«Visc per a 
l’escena. L’única 
llibertat ara  
mateix està en la 
cultura, en l’art»


