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Entrevista: Lluïsa Castell Interpreta la
NoradeJelinek,quearribademàaReus

Lluïsa Castell és la Nora, sempre maltractada pel capitalisme i els seus cànons ■ DAVID RUANO

“Portemtatuada
unaculturainoens
enpodem desfer”

Teresa Bruna
BARCELONA

“Sóc la Nora, la d’Ibsen, i busco feina... Però
no es pensi que em va deixar el meu marit:
vaig marxar jo!” Aquesta és l’essència de les
primeres paraules que va pronunciar
aquesta heroïna universal, després de sor-
tir del llibre de Ibsen i entrar en el de Elfrie-
de Jelinek a Què va passar quan Nora va
deixar el seu home o Els pilars de les socie-
tats. És la primera obra dramàtica d’aques-
ta autora dura i visceral, premi Nobel de li-
teratura 2004. Ens arriba en un espectacle
“potent”, producció del CAER de Reus i el
TNC. S’estrena demà al Teatre Bartrina de
Reuson,s’estaràfinsaldia26.Després(el8
de maig) anirà al TNC. És una gran produc-
ció amb escenografia de Paco Azorín, direc-
ció de Carme Portaceli, molts intèrprets,
entre ells Manel Barceló, Gabriela Flores,
Carlota Olcina, Llorenç González, música
endirectecompostai interpretadaperDani
Nel·lo i el seu grup. I la Lluïsa Castell, que in-
terpreta la nova Nora.

Ibsen va presentar una dona lluitadora per-
què va abandonar marit i fills. Però encara
costa admetre que s’abandonin els fills...
Això la va convertir en personatge univer-
sal, és el paradigma d’una dona en procés
d’emancipació i alliberació. En la Nora de
Jelinek entenem que ho fa perquè no està
preparada, no és una dona feta, no els pot
educar. Avui hi ha moltes dones que han
de deixar els fills al marit i són conscients
que és el més dolorós, però no tenen altra
opció. Això, però, no està gens entès.

La Nora / Jelinek torna a caure en mans
d’un home que la domina. ¿Els sentiments
són el punt feble de la dona?
De fet ella no pot evitar-ho, entra com en
un globus. Ell té el poder del diner, de la
seducció... Ens ve a dir que quan t’ena-
mores, hi ha una força que t’arrossega,
digues-li química o biològica, que no té
explicació ni remei. I això que ell la utilit-
za, la maltracta i, és clar, la decep.

Hi ha moltes dones a l’obra...
Sí, hi ha les dones de la fàbrica on ella va a
treballar... Es mostren diferents realitats:
una sindicalista, l’Eva, que és més avança-
da però que no poden ser amigues perquè
no pertanyen a la mateixa classe social...
També hi ha la Linde [Montse Pérez], que
és una amiga de la Nora que s’enamora de
l’Helmer, l’exmarit [Albert Pérez] i ell la
rebutja perquè la vol jove. Es parla molt
del físic, del fet que les dones sembla que
tinguem obligació d’estar estupendes.

Si per a Ibsen era la revolució, per a Jeli-
nek, Nora és una perdedora...
Jenilek la matxuca molt però té raó, per-
què les coses passen. Per exemple, els
maltractaments. Com és que s’aguan-
ten? I les valentes que ho denuncien en
surten sovint molt malparades! Portem
tatuada una cultura de la qual no ens
podem desfer. Ens surt. El text és enre-
vessat però molt ric. I lúcid. Diuen que
Jenilek és inestable psicològicament, té
agorafòbia, no vol agafar l’avió... Però és
molt lúcida, tant que fa angúnia.

És una obra feminista?
No. Parla del sistema capitalista. Diu que
és el sistema que no deixa que les perso-
nes es desenvolupin d’una manera ade-
quada, ni les dones ni els homes. El que
passa és que les dones som una part molt
nombrosa i important de la societat.

Hi ha moviments musicals, Marta Carras-
co ha treballat el moviment. ¿Li ha costat
preparar el personatge? O ha fet dansa?
El moviment està marcat en les acotaci-
ons. Jelinek juga amb els malabarismes
físics com una metàfora dels malabaris-
mes que ha de fer la dona per sobreviure.
Jo vaig estudiar pantomima i m’agrada
molt el teatre físic, estic preparada i
sempre m’ha servit per al teatre de text.
I ballar... Bé, vaig ballar un tango d’exhi-
bició amb Mingo Ràfols a Dancing, eh!
És un projecte molt ambiciós i volem ser-
vir-lo de la millor manera. ■

MÚSICA
Enrique Morente i
Lagartija Nick tornen
per presentar ‘Omega’
Enrique Morente i Lagartija
Nick tornen per presentar
Omega, l’àlbum de rock i
cante que van gravar el 1996,
amb la poesia de Lorca i qua-
tre cançons de Leonard
Cohen. Entre els escenaris tri-
ats hi ha el Primavera Sound
de Barcelona (31 de maig), i
el FIB Heineken de Benicàs-
sim (20 de juliol). La reedició
digital de l’àlbum ha propiciat
una tornada als escenaris
dels seus autors, batejats per
a l’ocasió com a ‘Morente
Omega amb Lagartija Nick’.
12 anys després de la seva pu-
blicació, Morente ha remaste-
ritzat l’àlbum, només disponi-
ble en format digital.

CINEMA
‘El orfanato’, premi
Sant Jordi de
cinematografia
La pel·lícula El orfanato, del di-
rector català Juan Antonio Ba-
yona, va rebre ahir a la nit el
guardó Rosa de Sant Jordi com
a millor pel·lícula espanyola
dels premis Sant Jordi de cine-
matografia, promoguts per
Ràdio Nacional d’Espanya.

TAQUILLA
‘Elegy’ s’apropa als
100.000 espectadors
en un cap de setmana
La nova pel·lícula de la direc-
tora catalana Isabel Coixet,
protagonitzada per Penélope
Cruz i Ben Kingsley, Elegy, ha
sigut l’estrena més taquillera
a l’Estat d’aquest cap de set-
mana, amb 94.917 especta-
dors i una recaptació de
593.370 euros, per davant
d’altres estrenes com l’espa-
nyola 8 citas, de Peris Romano
i Rodrigo Sorogoyen (50.182
espectadors), i el film de ter-
ror Las ruinas, de Carter
Smith, (46.392 espectadors).

Cultura
enbreu

Rubianes
suspèn
L’actor cancel·la les
representacions de
‘La sonrisa etíope’
per un càncer

M.P.
BARCELONA

Irònic, càustic, crític i fu-
mador empedreït, Pepe
Rubianes ha hagut de fer
front a un cop inesperat, el
diagnòstic, la setmana pas-
sada, d’un càncer de pul-
mó. Així ho va comunicar
ahir, alhora que decidia
suspendre les funcions i la
gira del seu espectacle La
sonrisa etíope.

Segons la productora de
l’artista, Fila7, l’estat de
salut de l’actor no és greu,
però des d’avui se sotmetrà
al tractament, que està
previst que duri entre 3 i 6
mesos, després dels quals
la intenció de Rubianes “és

que, recuperat plenament,
pugui reprendre les funci-
ons a partir del mes de de-
sembre d’aquest any”.

La sonrisa etíope, que
s’estava representant amb
una ocupació del cent per
cent a la Sala 1 del Club Ca-
pitol de Barcelona, tenia
previst sortir de gira
aquest estiu, amb més de
60 actuacions ja contracta-
des per Catalunya i Mallor-
ca. Fins a aquest diumen-
ge, en què va fer l’última ac-
tuació, l’han vist més de
41.000 espectadors en 83
actuacions.

Val a dir que la producto-
ra Fila7 es va fer ressò de
les moltes mostres de su-
port rebudes per donar
ànims a l’actor i desitjar-li
una ràpida recuperació, un
recolzament que Pepe Ru-
bianes també va rebre fa
un parell de mesos quan va
morir el seu pare. ■

Pepe Rubianes ha hagut de cancel·lar les funcions de ‘La
sonrisa etíope’ en ser-li diagnosticat un càncer ■ CLICK ART FOTO


