
El Congrés dels Diputats va ratifi-
car ahir definitivament la llei Sin-
de gràcies als vots del PSOE, el PP 
i CiU, partits que a finals de ge-
ner van pactar una esmena al Se-
nat que va permetre ressuscitar 
una normativa que va ser fulmi-
nantment tombada al Congrés 
al desembre. El passeig parlamen-
tari del text –que pretén acabar 
amb la pirateria a internet– es va 
acabar ahir. Però això no signifi-
ca que entri en vigor avui mateix. 
S’haurà d’esperar que el Govern 
redacti el reglament que desen-
volupi la llei. Segons les  previsi-
ons més optimistes, les del Minis-
teri de Cultura, la nova normati-
va podria començar a aplicar-se 
abans de l’estiu.
  La llei Sinde (que va provocar la 
dimissió d’Álex de la Iglesia com 
a president de l’Acadèmia de Ci-
ne i que ahir va tornar a provocar 
una monumental protesta a in-
ternet per part de col·lectius crí-
tics amb la regulació a la xarxa) 
preveu la creació d’una comissió 
de propietat intel·lectual. Aquest 
organisme dependrà de Cultu-
ra i tindrà vocals d’altres minis-

teris: Indústria, Economia i Pre-
sidència. Els creadors o les socie-
tats de gestió es podran dirigir a 
la comissió per denunciar pàgi-
nes que permetin la lliure descàr-
rega de material subjecte a drets 
d’autor. Segons Cultura, hi ha 
unes 200 webs d’aquesta mena.

D’AQUÍ UNES SETMANES / A partir de 
la denúncia, la comissió podrà, 
en qüestió de setmanes, bloque-
jar els continguts denunciats des-
prés d’un procés que tindrà tu-
tela judicial però en què els ma-
gistrats no entraran en el fons 
de l’assumpte sinó en la forma. 
El Ministeri de Cultura està con-
vençut que, gràcies a la norma-
tiva, també es podran bloquejar 
continguts a Espanya encara que 
les pàgines estiguin ubicades a  
l’estranger.
 En la votació d’ahir, el porta-
veu d’ERC, Joan Tardà, va recor-
dar les paraules d’Álex de la Igle-
sia a la gala dels Goya: «Internet 
no és el futur, és el present». I va 
afegir: «La llei Sinde és el passat. El 
Govern ha optat per la repressió». 
Mentrestant, CiU va recordar que 
el text aprovat en cap cas castiga 
l’usuari –tal com passa en altres 
països– i el PP va destacar que, 
gràcies a l’esmena pactada al Se-
nat, la llei «no s’assembla gens a 
la que al seu dia va presentar el 
Govern». H
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El Congrés 
ratifica la llei 
que intentarà 
lluitar contra 
la pirateria

OLGA PEREDA
MADRID

El Govern ara  
ha de redactar 
el reglament que 
desenvolupi la norma
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un final propi d’una faula moral 
que obre la porta al penediment. 
David Bagés, Cristina Flores, Ma-
nel Sans, Albert Pérez, Nao Albet i 
Neus Bernaus interpreten una «his-
tòria brutal i divertida a la vegada», 
segons la directora, armada amb el 
potent vers de Shakespeare. «Entra 
com si no hi fos», diu Portaceli.
 Aquest vers arriba, a més, amb 
l’acompanyament en directe dels 
saxos de Dani Nel·lo i Jordi Prats, 
altres companys de viatge habitu-
als de Portaceli. Ells també formen 
part d’aquest llenguatge escènic 
personal que defineix a la FEI. H

33 Hermione i Leontes d’avui 8 Gabriela Flores i David Bagés, en una escena de l’obra.

Quan es parla de gelosia i Shakes-
peare és inevitable que vingui a la 
memòria Otel·lo, una de les seves 
grans obres. Però no va ser l’única 
en què aquest desesperat impuls 
porta a la tragèdia. També és el mo-
tor de Conte d’hivern, la penúltima 
obra del dramaturg no inclosa en 
la llista dels seus imprescindibles. 
Potser per això ha suscitat l’interès 
d’una directora tan inquieta com 
Carme Portaceli i els seus còmpli-
ces de la Factoria Escènica Interna-
cional (FEI). El que és el seu segon 
shakespeare, estrenat al festival Tem-
porada Alta, arriba avui al Romea i 
està en la línia del primer, Ricard II 
(una altra obra de segona, si és que 
es pot dir així, de l’autor), que es va 
estrenar a la Nau Ivanow.
 Portaceli ha arribat a un clàssic 
universal com Shakespeare, a la ve-
gada que ho feia amb un altre clàs-
sic català (L’auca del senyor Esteve que 
va estrenar al TNC), després d’una 
vasta trajectòria en el teatre con-
temporani europeu. La directora 
valenciana explica que aquest ca-
mí li ha servit a la FEI per definir 
un llenguatge escènic propi, «amb 
la idea de connectar amb el públic, 
no de fer un laboratori».

Audàcia i respecte

Aquesta visió es concreta en una 
actualització de Conte d’hivern amb 
«audàcia i respecte», com diu el tra-
ductor Joan Sellent, que no presen-
ta els reis de Bohèmia i Sicília en la 
seva trama, ni palaus, sinó grans 

empresaris dels que avui fan fusions 
en una sala de juntes. El respecte a 
Shakespeare arriba amb els perso-
natges i un text sols alleugerit. Així, 
Leontes vol que el seu amic Políxe-
nes, de visita, es quedi uns dies més 
amb ell. Però el reclamen la família i 
els negocis, així que declina l’oferta. 
A la desesperada, demana el suport 
de la seva dona, Hermione, per con-
vèncer-lo. Políxenes accepta.
 Però aquest canvi origina en Le-
ontes una gelosia que el porta a la bo-
geria, amb conseqüències devasta-
dores. Dolor, abús i maltractament 
se citen en aquest shakespeare amb 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Shakespeare i la gelosia

XAVIER BASIANA

Carme Portaceli adapta ‘Conte d’hivern’, una peça sobre l’abús de poder, el dolor  
i el penediment H Els reis del text original són dos grans empresaris en la revisió

PRESENTACIÓ AL ROMEA DE L’ÚLTIMA PROPOSTA DE LA FEI

“És una història 
divertida i brutal 
alhora”, diu la directora 
de la versió, que té 
música en directe

DANSA 3 ESTRENA

La futurista ‘Coppélia’ del ballet 
de Víctor Ullate arriba a l’Arteria

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

De les nines del clàssic als androi-
des. El Víctor Ullate Ballet va revisar 
fa un lustre Coppélia, coreografia cre-
ada el 1870 per Arthur Saint-Leon i 
represa una dècada després per Ma-
rius Petita, amb una adaptació futu-
rista que avui s’estrena a Barcelona, 
a l’Arteria Paral·lel, on serà fins al 27 
de febrer. El coreògraf i director ad-
junt de la companyia, Eduardo Lao, 
va voler treure pols i dramatisme a 
la història portant l’acció a un labo-
ratori cibernètic, en comptes de la 
fàbrica de nines del llibret original, 
i subratllant el to humorístic. «L’ar-

La catalana Diana 
Miqueo interpreta 
l’androide protagonista

gument no m’agradava, massa fosc 
amb aquest assassí que treia els ulls 
als humans per posar-los a les nines, 
i em va semblar una bona idea por-
tar-la al futur i que fossin robots», 
va explicar en la presentació de la 
peça.
 Per a la seva recreació, Lao es va 
inspirar en l’imaginari de Metrópolis 
i La guerra de les galàxies. En l’esceno-
grafia dominen les projeccions i el 
vestuari inclou un tutú quadrat per 
a la protagonista, paper que assu-
meix per primera vegada la barcelo-
nina Diana Miqueo. «Es tracta d’una 
peça molt difícil tècnicament», va 
indicar la ballarina, que té el doble 
repte de combinar els moviments ro-
botitzats i secs de l’androide amb els 
més orgànics i naturals quan es con-
verteix en humana. L’artista, que 
únicament havia actuat una vega-

da a la seva ciutat, juntament amb 
el ballet de Zuric, va rebre els elogis 
d’Ullate: «És una androide especta-
cular; és preciosa, femenina, amb 
força i tècnica». 
 En el nou argument de Coppélia, 
que manté la música de Leo Delibes 
i interpreta un elenc format per 22 
ballarins, el Doctor Coppelius fabri-
ca un revolucionari androide amb 
aparença femenina. Franz, respon-
sable de servei de neteja, queda fas-
cinat pel prototip, al qual dotarà 
d’emocions un ésser màgic: la diva 
espectral. 

FINALISTA AL MAX / La presentació del 
muntatge va coincidir amb la nomi-
nació al premi Max de la coreogra-
fia d’Ullate Wonderland i del ballarí 
Dorian Acosta, que participa també 
a Coppélia. «Em fa molta il·lusió per-
què és un espectacle molt especial, 
el vaig fer de tot cor pensant en el 
meu germà i en tots els malalts tan-
cats en un centre psiquiàtric. Vaig 
passar moments molt durs però a la 
vegada molt feliços», va confessar el 
director. H33 Una escena del ballet.


