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Juan Carlos Olivares El ‘Tirant lo Blanc’ de Bieito és un viatge
pel món privat dels salons, un espai
sensual dominat per les dones

L’univers de les dames

C
rear és, també, prendre
decisions. Marc Rosich i
Calixto Bieito potser van
haver d’enfrontar-se’n a
moltes i difícils per adap-

tar el Tirant lo Blanc, la magna
obra –per importància, significat i
extensió— de Joanot Martorell, a
les costures d’un escenari. El relat
detallatde lesvicissitudsamoroses,
bèl·liques, diplomàtiques i ètiques
d’un cavaller exemplar. Una proli-
xa estructura d’enunciats, llistats i
epístoles que podria haver crescut
fins a l’extensió d’un muntatge riu,
un nou Mahabarata.

Tirant és un viatger privilegiat
per una època convulsa, un cronis-
ta d’un moment clau en la cons-
trucció de la imatge moderna d’Oc-
cident i dels seus codis d’expressió.
Un món complex que el cavaller re-
corre sense descans i sense aixecar
fronteres entre l’esfera privada i la
pública. I aquí es produeix la pri-
mera decisió important del mun-
tatge. A Bieito li interessa més el
que passa als salons que als camps
de batalla de la cristiandat. Hi ha
una opció clara pel viatge interior
de Tirant lo Blanc. Però en aquest
itinerari, el cavaller és un perso-
natge secundari davant les figures
femenines, autèntiques propietà-
ries d’aquest espai de les emocions.

Bieito no ha sabut o volgut subs-
traure’s a aquest influx –ajudat per
un Tirant de Joan Negrié de dèbil
presència escènica— i ha erigit els
puntals de la seva posada en esce-
na sobre les seductores arts i estra-
tagemes de les dames de la sofisti-
cada cort de Constantinoble: l’em-
peradriu (Begoña Alberdi, exultant
de llibertat), la princesa Carmesi-
na (Beth Rodergas, amb ganes de
ser reconeguda com a actriu), la
Vídua Reposada (nova superació

El domini de les dones que Bieito ha dibuixat en la seva versió del ‘Tirant lo Blanc’ porta una sorprenent modernitat a un text escrit al segle XV ■ FOCUS

interpretativa de Victòria Pagès) i
Plaerdemavida, una fantàstica
Roser Camí que s’apropia dels tres
grans moments dramàtics de la
funció amb la majestuosa col·labo-
ració de l’exquisida prosa de Mar-
torell. Un exquisit repòs de llunya-
nes paraules enmig de la voràgine
visual del gran retaule barroc aixe-
cat per Bieito i Carles Santos.

Un espectacle abocat sobre la
sensualitat, amb el galant cavaller
reduït a tràgic titella de l’escriptu-
ra eròtica de Martorell. Una di-

mensió en què Carles Santos
també es desenvolupa en tota la
seva magnitud com a creador, i no
només com a autor de la partitura.
Més d’una escena traspua aquesta
sexualitat atàvica –de vella religió
amb deesses de la fertilitat— que
apareix sovint en la seva obra.

El domini de les dones aporta
una sorprenent modernitat a un
text del s. XV, però la mirada rendi-
da de Bieito sobre aquest descobri-
ment trenca la implícita coherèn-
cia de posar en escena una novel·la

de cavalleria amb un cavaller des-
cavalcat. Però quan el seu protago-
nisme és ineludible, la seva manca
dedefiniciórepercuteixenl’alèdra-
màtic de la funció. El contrari del
que passava a Peer Gynt, on l’equi-
libri entre el protagonista i la cort
escènica reunida pel director fun-
cionava com un mecanisme sense
fissures. Davant d’aquesta debili-
tat, l’eficàcia dramàtica d’una gran
maquinària escènica. La brillant
creació d’un espai propi on desen-
volupar tot un univers dels sentits.

Elcavallerésun
personatge
secundaridavant les
figuresfemenines,
propietàriesd’aquest
espaid’emocions

Quadern de teatre

L’atracció del desconegut
@ És difícil creure a cegues en la
universalitat de l’art. L’específic
també té un valor considerable, tot
i que no sigui copsat en la seva to-
talitat per aquest paladar abstrac-
te que igual assaboreix un especta-
cle a Hèlsinki que a Ciutat del Cap.
Però els malentesos no condueixen
necessàriament al fracàs.

Les repetides referències a Luis
Buñuel en les crítiques alemanyes
de Tirant lo Blanc fan sospitar
d’aquesta barrera, camuflada amb
un clixé culte, un comodí d’alta vo-
lada com Kafka, Brecht o Beckett.
A Kafka, a Alemanya se l’ha d’uti-
litzarambmoltdetactepernoque-
dar en evidència. Buñuel, en canvi,
és un tòpic meridional que serveix

per a tot cada cop que s’ha de pas-
sar per damunt d’un encegador
barroquisme meridional.

La fascinació que provoca Bieito
a Alemanya (s’ha quedat a un punt
de ser elegit el millor director d’es-
cena d’òpera del 2007) és deguda
precisament a la interessant com-
binació entre elements coneguts
del Regietheater –el teatre passat
pel fi sedàs personal del director
d’escena— i els desconeguts d’un
creador que es recolza en l’impac-
te de la icona, amb un imaginari
propi del qual potser només intuei-
xin una mínima part.

Bieito és un creador d’imatges,
un demiürg del sud, als antípodes
de l’abstracció del nord. La grollera

desfilada organitzada per Bieito a
Tirant lo Blanc (solució perfecta
per resumir el detallat afany de cro-
nista de Martorell) és un clar exem-
ple de la capacitat de seducció que
té el que no es comprèn. Una visió
per recordar-se de Fellini. Aquí es
va detenir la crítica alemanya, però
per a un espectador català és evi-
dent la connexió amb una tradició
escènica compartida per Els Jo-
glars, Comediants o La Cubana.
Tots, inclòs Fellini, formen part
d’una mateixa matriu, aquella que
des de Grècia, passant per la Com-
media dell’Arte, concep el teatre
com una suma de ninots humans
–amb o sense màscara– al servei
d’una intenció dramàtica.Bieito és per als alemanys un dels millors directors d’escena ■ XAVIER BERTRAL




