
38 AVUI
DIMARTS, 12 DE FEBRER DEL 2008

&CULTURA
ESPECTACLES

L’escriptorparla
delterrorque
portemdinsa
l’obraqueva
rebreelpremiPla

La maldat
segons
Melcior
Comes

La cantant
britànica triomfa
via satèl·lit, però
Hancock li roba el
de millor àlbum

Els
Grammy
premien
Winehouse

Entrevista: Marc Rosich Ha fet amb Calixto Bieito la desafiant dramatúrgia del
‘Tirant lo Blanc’, que arriba al Romea avui i compta amb música de Carles Santos

“ElnostreTirantés
volgudamentexcessiu”

Andreu Gomila
BARCELONA

Marc Rosich es capaç d’en-
frontar-se al més difícil. Si
ja ho era traslladar al tea-
tre la novel·la Plataforma
de Michel Houellebecq,
ara, de nou amb Calixto Bi-
eito, ha ordit la dramatúr-
gia de Tirant lo Blanc, una
de les grans novel·les de la
història de la literatura uni-
versal. Han sigut deu
mesos d’una feinada que,
després de veure’s a Berlín,

Frankfurt, Madrid i Vilade-
cans, arriba finalment al
Teatre Romea.

Vargas Llosa diu al precís
‘Carta de batalla por Tirant
lo Blanc’ que l’obra de Joan
Martorell és eminentment
teatral. És així?
La gràcia de la novel·la és
que té uns personatges que
s’aixequen per sí sols.
Tenen una gran teatralitat,
unes relacions entre ells
molt interessants. Tota la
cort femenina de Constan-

boca un personatge és
brutal. Hi ha passatges on
hi ha un monòleg de cinc
pàgines contra un altre
monòleg de sis pàgines
contra un monòleg de qua-
tre pàgines. El muntatge
ha de ser excessiu per ne-
cessitat. I més si vols ex-
plicar-ho tot. Ens hem
centrar més en la totalitat
de l’obra que no en la
trama precisa, en la
causa-efecte, en l’evolució
dels personatges, sinó en
tot el perfil del Tirant.

tinoble i totes les relacions
que s’hi estableixen... Quan
ho llegeixes, indefectible-
ment veus les escenes. El
nostre gran repte era fer
front a tota aquesta gran
teatralitat, que hi és, i
aquest gust de Joanot Mar-
torell per la descripció d’es-
cenaris, de vestuaris,
d’olors. És una obra im-
mensa, no te l’acabes mai. I
a l’hora de fer una drama-
túrgia has de prendre deci-
sions. I potser les que hem
pres en aquest cas han

els nostres clàssics.
No ens hem tallat en res. La
crítica ha dit que era un es-
pectacle excessiu. Però és
que és volgudament exces-
siu. No és que el volguéssim
fer contingut. Volíem fer
una festa dels sentits, un
espectacle hedonista, sen-
sual i ple d’imatges, i fins i
tot embafador.

El Tirant, precisament, si
té una cosa és que és ex-
cessiu...
Cada vegada que obre la

Marc Rosich, espasa en mà al túnel del metro Diagonal, ha batallat durant deu mesos amb Calixto Bieito per portar el Tirant al teatre ■ JOSEP LOSADA

estat dràstiques, molt, per
anar en una línia. Hem se-
guit les pistes deixades per
Vargas Llosa i altres estu-
dis que hem llegit per fer
una cosa nova. No volíem
aixecar la novel·la de mane-
ra shakespeariana, a escala
clàssica, ni fer una drama-
túrgia de cinc actes com al-
guna de les tragèdies histò-
riques de Shakespeare. Vo-
líem sacsejar l’original.

Aquí sembla com si hi ha-
gués certa por a abordar
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Fem una passa
més enllà per
esprémer el
clàssic de
manera
irreverent però
documentada

Com creus que reaccionarà
el públic?
Entenc que potser el pú-
blic se senti sobrepassat
per un excés d’imatges. La
primera part, que són
dues hores, és una metra-
lladora d’imatges que
apunten a mons molt di-
versos. Hem treballat amb
el concepte de collage,
d’estils, de gèneres, cosa
que ja apareix a la
novel·la. És una enciclopè-
dia sobre els llibres de ca-
valleries, és una novel·la
psicològica, eròtica...

Us heu contingut, però, lin-
güísticament?
No l’hem descafeïnat. Sí
que hi ha una estratègia
des de la dramatúrgia de
fer el text més entenedor
per a l’espectador d’ara.
En moments en què és un
català més dur a l’oïda,
hem introduït petites
trampes, però sempre
hem actuat des del respec-
te a la llengua i al gran festí
lingüístic que és el Tirant.
El que proposem nosaltres
és una passa més enllà per
exprimir el clàssic de ma-
nera irreverent, però do-
cumentada.

El segle XV era molt més
bèstia que el XXI. Heu pre-
tès un cert realisme?
No. Hi ha imatges que ens
recorden la violència i la
duresa d’aquell temps.
Són, però, una barreja
d’imatges d’aleshores i
d’avui. Tirant, per exem-
ple, va vestit d’armadura, i
Flordecavalleria, un perso-
natge nou, que ve a ser
l’ànima guerrera de Tirant,
també. Però la reina de
l’imperi grec va vestida de
fallera major, les cortesa-
nes van com les cortesanes
d’El sí de las niñas. Carme-
sina és Beth d’Opera-
ción Triunfo. El Min-
go Ràfols, que és el
duc de Macedònia,
és un boxejador. O
l’Hipòlit, el Nao Al-
bert, va en xandall
tota la funció.
Cada personatge
té el seu tracta-
ment propi dins
aquest collage.

El Tirant és, so-
bretot, una
novel·la eròtica?
En el nostre
muntatge això hi
ha pesat molt.

Allunyar-nos d’una visió
shakespeariana ens ha fet
prendre distància dels
camps de batalla. Les bata-
lles són més suggerides
que reals. Ens interessava
què passava en aquesta
cort de Constantinoble,
aquesta cort femenina. Ti-
rant és víctima d’un grup
de dones totalment embo-

❝ Tirant és
víctima d’un
grup de dones
totalment
embogides en
un imperi grec
on els homes
han mort

❝
El ‘Tirant lo Blanc’ de Bieito i Santos barreja teatre, òpera i circ, i esdevé, segons Rosich, un collage d’estils i de gèneres ■ DAVID RUANO / MARTA PÉREZ / XAVIER BERTRAL

gides en un imperi grec on
els homes han mort al
camp de batalla. Estan ne-
cessitades d’homes... Ti-
rant és víctima de tot el
que passa al seu voltant,
fins i tot de la seva decisió
de ser heroi. Aleshores ens
ha quedat un Tirant molt
perdut, molt quixotesc i
gens heroic.

Tindrem orgia o l’explicarà
Plaerdemavida?
L’explica Plaerdemavida.
Fer-la en escena seria un
error. La gràcia del monò-
leg de les bodes sordes és
el punt de vista de Plaer-
demavida, sobre què està
passant. És un dels grans
moments de l’espectacle.

Per què creus que hem
hagut d’esperar tant per
veure una proposta agosa-
rada del Tirant?
Perquè és una empresa di-
fícil. Hi havia referents
molt clars, que havien dei-
xat una empremta molt
clara, com el muntatge de
Benet i Jornet o el de la
Maria Aurèlia Capmany.
En el moment que eren
necessaris ja es van fer.
Ara és l’hora de trencar.

La gran festa musical
Carles Santos
i Calixto Bieito
‘volen’ junts
“L’obra és una gran festa.
Hi ha parts delirants. O no
ho és batejar 5.000 moros?
És polièdrica, surrealista,
és un gran collage d’estils,
és la gran enciclopèdia del

món medieval, és... tea-
tre total!”. Ho diu Calix-
to Bieito amb els ulls
brillants d’entusiasme

sincer. El Tirant caval-
ca cap a la ciutat des-
prés de recórrer un
camí d’èxits pel qual
ha escampat la músi-

ca de la llengua cata-
lana. “Si us dic que a

Frankfurt hi havia famí-
lies que venien cada

dia!”. Però no ha estat
l’única música. Carles San-
tos és el pare de l’opereta
feta expressament per fer

vibrar aquesta gran epo-
peia. “Amb Santos
hem treballat molt,

molt, però no hem parlat
gens, no ens ha calgut. La
creació del Tirant ha estat
un exercici de llibertat ima-
ginativa. Nosaltres plante-
jàvem una acció dramàtica
i ens miràvem als ulls. No
calia res més, en Carles ens
entenia perfectament i es-
crivia la partitura. Aquesta
comunió flueix clarament
amb el personatge de l’or-
ganista cega”. La partitura
de Santos vola al mateix
ritme que la inesgotable
imaginació de Bieito en una
versió que el director titlla
d’inacabada: “M’agraden
els espectacles inacabats
perquè no s’acaben mai, els
pots fer diferents cada dia.
No l’he volgut polir per
donar-li aquestes ales. Pot-
ser algun dia em tornaré
essencial, però ara vull
fluir”. De moment no hi ha
intenció de traduir-la.
“Hem tingut ofertes inter-
nacionals, però s’han de
valorar perquè és una bo-
geria”. Teresa Bruna




