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L’excés als escenaris que li demana Calixto Bieito ha

fet virar Mingo Ràfols cap a una interpretació

continguda a ‘Espectres’, de Henrik Ibsen, el text que

la directora Magda Puyo presenta al Teatre Romea de

Barcelona fins al 22 de juny. (Text: Adriana Clivillé.

Fotos: Maider Mendaza)

“El teatre és un
mirall des d’on
hem d’aprendre”
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ingo Ràfols té un discurs
imparable, ben travat, que s’endinsa a valorar la
situació política, econòmica i social del país,
sempre amb el projecte cultural i teatral de
fons. Un discurs que ell considera crític però en
cap cas pessimista i segons el qual, per exemple,
l’existència de companyies estables com les dels
teatres Romea i Lliure de Barcelona creen una
de les situacions més favorables a les que pot
aspirar l’escena catalana avui. “Una formació
estable en un teatre fa pujar la qualitat”.

Forma part de la companyia estable del
Teatre Romea de Barcelona des que la seva
direcció artística està en mans de Calixto
Bieito, un creador que defineix amb la paraula
“sobredosi” pronunciada des dels més grans
respecte i complicitat professionals. Amb
Bieito ha interpretat muntatges excessius que li
demanen una presència física, un evident ús de
la violència i una constant de pulsió sexual. Es
tracta de muntatges com ara Plataforma, de
Michel Houellebecq, Tirant lo Blanc, de Joanot
Martorell, Peer Gynt, de Henrik Ibsen, L’òpera
de tres rals, de Bertolt Brecht i Kurt Weill, i els
textos de Shakespeare El rei Lear, Macbeth, El
rei Joan, La tempesta i Mesura per mesura. El
més recent treball de Mingo Ràfols al Teatre
Romea és Espectres, de Henrik Ibsen, amb
direcció de Magda Puyo, i que està en cartell
fins al 22 de juny. Ràfols comparteix protago-
nisme amb Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas.

Què representa arribar a formar part d’una
companyia estable com la del Romea, després
d’una trajectòria teatral eclèctica com la teva?
És fantàstic, crec que constitueix la màxima del
que ha de ser una companyia: tenir repertori i

M poder fer un Shakespeare, un Pitarra, un
Txèkhov... s’inscriu en els paràmetres europeus
de la normalitat. I una formació estable també
permet que una part pugui sortir i la resta esti-
gui assajant. L’antic Lliure ja era així. Malgrat
tot, és a petitíssima escala del que hauria de ser
una companyia europea. I encara em sembla
més greu i descarat que el Teatre Nacional de
Catalunya sigui una gran infraestructura sense
companyia fixa. Només tenen estabilitat el
director artístic i la gerència, i en un teatre ano-
menat “nacional” està fora de tot sentit comú i
lògica que no hi hagi formació fixa. La crisi ens
ha acompanyat sempre a les arts escèniques.
Sempre, des que treballava amb companyies
petites, en teatre independent, quan em vaig
casar amb la companyia Flotats o amb la del
Lliure. Macbeth és el primer títol que faig amb
la companyia Romea i el primer que surt a l’es-
tranger, al Barbican de Londres, l’any 2003. I
és des d’aquell any que el Romea disposa de
subvenció pública, no abans.

En aquell moment es crea la Fundació Romea,
que desenvolupa una activitat paral·lela vincu-
lada al fet teatral.
La Fundació Romea ha fet una activitat impa-
gable per a les arts escèniques, ha omplert un
buit d’activitats que s’haurien de fer des d’una
postura més normalitzada, més pròpia del tea-
tre públic. El gran vehicle que és el Teatre
Nacional no pot sortir de gira per Catalunya
perquè els seus muntatges són massa grans i
massa costosos. I perquè tot l’esforç s’ha de
dedicar al manteniment de la infraestructura.
Tot i això, el Nacional ara està arribant a un
equilibri, però li falta una companyia, conver-
tir-se en un nucli de documentació ampli...
hauria de passar-hi el millor. És un espai que
compleix un expedient, s’hi destina un pressu-
post, ret comptes... però no té una funció deter-
minada. Hi ha iniciatives, com la Xarxa de
Teatres d’Europa, que estan programant grups
estrangers de manera habitual, però no poden
establir una col·laboració amb el Nacional.

Què cal per reconduir aquesta situació insòlita
que apuntes?
Donar suport a projectes creatius i agilitar els
processos administratius que s’hi vinculen, que
són excessivament burocràtics. El fet artístic
dóna identitat, vida a un poble, a una llengua
però de vegades sembla que l’Administració ho
entorpeixi. Tot és molt complicat i provoca
deficiències en el sector. Per això, s’arriben a fer
les coses de manera artesanal. És similar al que
passa amb la llei del cinema: és cultura? sí; és
indústria? sí, Berlanga i Azcona ja feia temps
que demanaven que es vinculés amb Indústria.

El fet artístic dóna
identitat, vida a un
poble, a una llengua

“

“

Obrir les portes d’un
teatre és un acte de
solidaritat, de treball
en equip amb 
diferents artistes,
equips artístics 
i tècnics, amb 
el públic

“

“

I si ets un productor, el cinema ha de ser com
fabricar cotxes a la Seat: un producte que surti
al mercat. Tenim un sistema raríssim... que no
em fa el pes. S’han impulsat lleis de tipus social
molt interessants, com la de dependència, però
que és d’aplicació lenta. Sembla mentida que
fins al 2007 no ens haguem adonat que el siste-
ma ha canviat, que la dona està plenament inte-
grada al mercat laboral... i que això té conse-
qüències.

T’atreveixes a fer una carta als reis per esme-
nar-les?
És important que no baixem el llistó i evitem
emmirallar-nos en la mediocritat, i això impe-
ra. Vivim en la cultura del no, la cultura de l’“a
mi ja m’està bé”, on la societat no demana un
mínim de qualitat; per això la televisió té el
nivell que té. El cinema està treballant per no
caure-hi i el teatre fa anys que intenta que el
llindar estigui per sobre de la mitjana. Cal tre-
ballar, comptar amb un pressupost, disposar
d’espais adients i comptar amb continuïtat:
obrir les portes d’un teatre és un acte de solida-
ritat, de treball en equip amb diferents artistes,
equips artístics i tècnics. Crec que la cultura ha
de ser promocionada, no necessàriament sub-
vencionada. Si s’adeqüés la llei de mecenatge,
potser pujaria el sostre de 2 milions d’especta-
dors de teatre que tenim a Catalunya, i podria
ajudar projectes museístics, de dansa, teatrals,
de circ... En una societat del benestar hem de
ser conseqüents.

Una visió una mica pessimista...
Realista, en diria jo. La realitat és fotuda. I crí-
tica també. Jo sóc un optimista nat: fins i tot en
els moments de crisi creativa i de feina que he
passat, sempre he defensat el tipus de teatre
que vull fer. La mitjana d’ocupació del Teatre
Romea cada vegada és millor, això vol dir que
ho anem fent més bé cada vegada i tenim con-
tinuïtat. S’està començant a crear un segell
propi: abans passava al Lliure, ara també passa
al Romea. Els polítics tenen una visió minvada
de la realitat: no cal saber què val el metro si no
l’agafes, però sí que han de baixar al carrer, han
d’entrar al supermercat, assistir al teatre i viat-
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jar en autocar. Si no, no fan política per voca-
ció, com a servei públic i tot plegat es malen-
tén. Un cas seria la creació del Consell de les
Arts tantes vegades anunciat: permetria
recol·locar la política cultural d’aquest país, i
crec que el conseller Tresserras en té una visió
més clara i probablement més rica.

Quin és el teatre que vols fer? El que sempre
has defensat?
Un teatre públic d’avui, per a un espectador
d’avui. Això implica que s’ha de conèixer què
necessita i com se li transmet avui un text
d’Ibsen, per exemple. Hem de fugir del teatre-
museu. La força d’Ibsen com a home de teatre
és que el seu text –adaptat i amb un llenguatge
actual– pugui arribar a mantenir plenament la
seva essència. Avui es confia molt més en les
dramatúrgies i, en el cas d’Espectres, Magda
Puyo i Carles Mallol han fet una adaptació més
que pulcra. Magda Puyo com a directora ens ha
demanat un tipus d’interpretació molt contem-
porània, d’avui. Hi ha una màxima de Calixto
Bieito que és “fes les coses com vulguis, però no
avorreixis”, una frase de Luis Buñuel. I això a
vegades és molt difícil. Si hi ha sentit de l’hu-
mor, traspassarà. I si hi sumem el sentit comú i
el sentit de la qualitat, aportem un criteri, fer
un espectacle per a públic d’avui.

Espectres, el text d’Ibsen que estrenes al Romea,
què aporta a la cartellera catalana d’avui?
Es manté la idea de com reflectir la por, la dei-
xadesa, com els espectres no ens abandonen i sí
ens condicionen en forma de valors morals,
correcció política. Tot el que fa que l’individu
no digui o faci el que creu. L’adaptació de l’ori-
ginal està molt ben feta i confronta l’escàndol
que va representar a la seva època amb el posi-
cionament davant d’actituds i condicions
morals d’avui. Aborda el que podria molestar
avui de valors religiosos o polítics. El teatre ha

de servir per a moltes coses, és un mirall on la
societat s’ha de poder veure reflectida, apren-
dre, rectificar i enriquir-se... sempre mitjançant
els sentits.

Uns sentits que Magda Puyo utilitza com a
recurs interpretatius ben diferent de com ho
deu fer Calixto Bieito.
Calixto Bieito és més d’estómac; Magda Puyo
té un posicionament intel·lectual però també
molt emocional. Crec que el públic sortirà de
veure Espectres valorant moltíssim el que li han
dit des de l’escenari. Calixto Bieito sovint diu
que cal tocar... el cap, l’estómac, el cor, les sen-
sacions... i això Espectres ho fa. Permet canviar
o, almenys, ampliar. El que fem serveix, i ho
crec fermament. Crea complicitats, emoció,//
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remou... Serveix encara que sigui per pur entre-
teniment. És una molt bona teràpia, com ho
són la pintura, l’escultura, el circ, la dansa...

Quin paper juga Calixto Bieito a la teva carre-
ra? És el director amb qui has treballat els
darrers anys.
Una sobredosi. Sap treure tot allò bo d’un
intèrpret, i tot allò dolent també. I això a un
actor li agrada molt perquè permet provar-se
contínuament. Bieito no em demana mai coses
que ja he fet. Però buscar constantment la
sobredosi és perillós, perquè sempre va a més, i
ara té una època gamberra, barroca, exuberant i
això és un alt risc. Magda Puyo demana una
interpretació completament diferent, m’obliga
a recórrer a altres llocs on explorar.

Si s’adeqüés la llei 
de mecenatge, potser

pujaria el sostre de
dos milions 

d’espectadors de
teatre que tenim 

a Catalunya

“

“


