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#tuitsdecultura
@BlancaLlumVidal
Blanca Llum Vidal Poeta

Josep Tarradellas i el seu acte
performatiu davant de Suárez: he
vingut perquè sóc el president de la
Generalitat. Per aprendre’n.

@BelenBermejo
Belén Bermejo Editora

Hoy se celebra el #DíadelaBiblioteca
en recuerdo de la destrucción de la
Biblioteca de Sarajevo, incendiada
en la guerra serbobosnia.

@martaflich
Marta Flich Actriu

Cadavezque leoigodecir aalgún
político “quiero trasladarunmensaje
de tranquilidad”séque loquequie
renesquememetaabeberalbar.

@maximhuerta
Màxim Huerta Periodista i escriptor

Oye, nos podrías escribir un texto
para tal. Y una lista de cual. Y venir
a tal programa gratis. RESPUESTA
A TODO: no. El trabajo se paga.

El director presenta al Lliure en eusquera la seva adaptació de la novel∙la de Bernardo Atxaga

CalixtoBieito tornaaObaba

J. BARRANCO Barcelona

C alixto Bieito va do
nar durant bastants
anys gairebé tants
titulars com el pro
cés i tot i això ja fa

unbontempsqueestàdesapare
gut de la cartellera barcelonina.
Fins i tot elLiceu, onva triomfar
tant, ha preferit portar ara una
producció d’Un ballo inmasche
ra de França que reposar les po
lèmiques tasses de vàter bieitia
nes que van propiciar tants co
mentaris. Es tracta d’un silenci
barceloní que resulta clamorós
–incomprensible?– si es consi
dera que les òperes i muntatges
teatrals de Bieito –Miranda de
Ebro, 1963, arribat amb la famí
lia a Vilanova i la Geltrú als 15
anys– continuen triomfant per
tot el món. Ara mateix prepara
per al Barbican londinenc amb
actors britànics una versió de la
monumental Anatomia de la
malenconia de Robert Burton i

col∙labora amb l’autor de moda,
KarlOveKnausgård,enunapro
ducció que estrenarà d’aquódos
anys, escrita pel gran autor no
ruec:L’esperadeSolveig.
“Suposo que que les meves

obres no arribin a Barcelona és
una qüestió de calendaris, no en
tincni idea.Tincmoltesproduc
cions en gira, continuo treba
llant en els millors teatres i casa
d’òpera,noempucqueixar”,diu
Bieito, que fa ja sis anysqueviua
Basilea: també li van oferir ser
director resident a Berlín i Oslo,
però va preferir la ciutat suïssa,
que és just al centre d’Europa i
on viu davant el Rin. A més a
més, l’any passat va assumir la
direcció artísticadel teatreArri
aga de Bilbao: va pensar que si
els directors d’orquestra podien
serhodedosotresauditoris,ell,
amb la seva llegendària capaci
tatde treball, també. I justament
torna avui a la cartellera barce
lonina, al Lliure de Montjuïc,
amb la primera obra quehadiri

git a l’Arriaga: l’adaptació del
gran llibre de Bernardo Atxaga,
Obabakoak.
Seran només cinc dies i en

eusquera subtitulat en català, i
ha hagut de treure el temps que
no tenia per durla a terme, però

Bieitoésfeliç.Voliaqueladirigís
unaaltrapersona,peròenunde
terminat moment va veure que
no l’entenia bé, i la va agafar ell.
“Tincunacomplicitat,unaafini
tat personal, literària molt forta
ambenBernardo.Ésungranes
criptor. I m’he enamorat de la
novel∙la, l’adoro, és una de les
novel∙les més grans dels últims

30 anys. Amb una estructura no
realista, atonal, molt particular.
Amb unes històries que ho to
quentot.Ambunprofundconei
xement de les persones. És Ber
nardo Atxaga 100%. Ell l’ha vist
dues vegades, tot i que no hi ha
participat perquè no feia falta:
tenim afinitats electives. Quan
te’n vas a passejar amb algú per
lesmuntanyes i només parles de
literatura, poesia i després d’a
quella casa, d’aquell que es va
tornarboig,d’aquellquenohiva
ser, d’aquell que va caure de la
bicicleta i es va matar... això et
toca. L’obra, amés amés, reflec
teix part molt important de la
meva infantesa i les meves ob
sessions. Miranda de Ebro és
molt a prop de Bilbao, té hàbits
semblants. Ell diu que veia molt
reflectit el món de la nostra in
fantesa a les bicicletes. Jo estava
amb la bicicleta tot el dia”, diu
Bieito.
I prossegueix. “Obaba ho és

tot. Pertany a un món primitiu
on les personesmostrenuna au
tenticitat que fins i tot pot ser
mesquina. És elmónde la recer
ca, de labogeria, de les llegendes
que ens explicaven de petits. No
facis això que et quedaràs borni.
Totes leshistòriesqueensexpli
caven els nostres pares per ex
plicar coses que no podien dir
nos... Obaba sónmoltes coses”.
“Com es porta a escena? Dei

xantse arrossegar, agafant les
històries a l’atzar, pensant en els
actors que tenia... ‘El que l’atzar
hareunit,quel’autornohoorde
ni’, com diu en Bernardo. Però
s’haordenatbastant.Ésunacan
tata per a 11 veus i 11 bicicletes.
Veiem les persones amb les se
ves pors, explicant contes dels
que entren i surten, les mesqui
nesesd’unpoblepetitperòsense
mostrarho, els trens, jo em vaig
criar entre trens... tot aixòhi és”.
Així doncs, és molt Bieito, més
que altres de les seves obres?
Somriu: “Com diu en Bernardo,
som un tipus de persones que
necessitem filtrarho tot per
nosaltres, perbéopermal”.c

Prefereixel teatrealcinema?
Sento que l’exercici de la professió
ésmésatractiu sobre l’escenari.No
tincrescontraelcinema,esclar, so
bretot si tinc sort de fer una bona
pel∙lícula. Però l’inherent a la dinà
mica de l’actor és l’escenari, sense
tecnologia, a lacara,onesprodueix
aquell fenomen de reunió inimagi
nableentreunmuntdepersones, si
hi ha sort, i un elenc. Aquest inter
canvi d’energia no es pot produir a
l’estudi. El que arriba a pantalla ha
estat editat, l’escenari és l’entrega
mésdespulladade l’ofici.

Ha rebut fa poc el premi Do
nostia; l’ha fet pensar sobre la se
vatrajectòria?
Vaserunpremimolt importantper
mi, que han donat a gent comDus
tinHoffman,unallistaqueespanta.
T’obliga a intentar una espècie de
balanç, una mirada enrere. I mal
grat lluitar contra la pròpia supèr
bia i l’ego, i certsnarcisismes ivani
tats, acabes pensant que alguna co
sa bona deus haver fet. És una
sensació inquietant, perquè sabem
que perquè passi una cosa així s’ha
de tractar d’una trajectòria de
moltsanys.

Enquinmomentesveu,ara?
Ara estic més atent i concentrat en
lamevavidaqueen lamevaprofes
sió. En tots dos sentits, en tots dos
corrents, em sento molt d’anada,
contràriamentaunreconeixement
comelDonostia,quesembladetor
nada.Enlamevavidapersonalestic
molt bé amb lameva família, tenim
molts projectes. Estic tan content
com es pot estar en un món com
aquest amb tantes coses al voltant
que no deixen ser gaire feliç. Segur
quehapassatentotselstemps,però
amb la informació i les xarxeshiha
unasobrecàrregad’informacióque
ens aclapara. I veus que les vel∙leï
tats, els interessos personals, eco
nòmics,guanyenlapartida,iaixòés
trist, lamentable, perquè al mig hi
haelséssershumansiel futurdeles
societats.

Com li va el rodatge de la seva
pel∙lículaambBardem,Penélope
Cruz iAsgharFarhadi?
M’il∙lusiona treballar amb en Javi
er i la Penélope, que conec de fa
molt de temps.Ell ha estatmolt ge
nerós ambmi.A lapel∙lícula faigde
marit de la Penélope, un argentí, i
venimaEspanya. I l’Asgharésmolt
intel∙ligent, fantàstic, expert direc
tord’actors,emcol∙locaenunasitu
ació d’absolut aprenentatge. Vull
aprendre.c

E.MORENO ESQUIBEL

Una escena deObabakoak, que es presenta des d’avui fins diumenge al Lliure deMontjuïc

“Obabaéselmónde la
recerca,de labogeria,
de les llegendesque
ensexplicavende
petits”,diuBieito
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Fins diumenge 29 d’octubre viu a Badalona

Ellls 10 dies més curts!
Els millors curtmetratges del moooment es projecten al Teatre ZZZorrilla,,,
Teaaatre Principal, Teatre Blas Infante i a l’Institut français de Baaarcelonnna

Consulta tota la programaccció a festival"#!&$%.cat
Del 20 al 29 d’occctubre 2017

Televisió de Badalona

Amb el suport de: Patrocinadors principals: Patrocinadors:


