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Convençuda que la vida ense-
nya i que de totes les vivènci-
es s’aprèn, l’actriu Blanca Por-
tillo ha estat durant aquesta set-
mana una de la tres professores
(vegeu el desglossament) de la
tercera edició de Juneda inCur-
sió. Parlava sobre la importàn-
cia de la paraula i no és estrany,
ja que la seua veu omple de for-
ça un escenari cada vegada que
trepitja les taules.Amb ella par-
lem del seu treball en particu-
lar i del món de la cultura en ge-
neral.
Ha vingut a Juneda a exercir de
professora. Quin futur augura
als joves a la professió?
Crec que tots els que som aquí
[a Mas Miravall de Juneda, on
se celebrava el curs] creiem en
el nostre treball, en la necessi-
tat que existeixi i en la convic-
ció que ha de continuar. El que
més m’emociona d’aquest pro-
jecte és viure un viatge junts que
té a veure amb el procés de cre-
ació, amb la recerca, amb l’ex-
periment, amb la vivència...
Amb La avería, va demostrar
que també s’atrevia amb la di-
recció. Una bona experiència?
Va ser una de les experiències
més nutritives de la meua vida.
Poder abordar el treball des de
tots els angles, direcció produc-
ció... et dóna molta més visió de
conjunt, més informació sobre
les activitats que suposa un pro-
cés de creació.
Va resultar polèmica la seua sor-
tida de la direcció del Festival de
Teatre deMèrida, al capd’un any
de fer-se’n càrrec. Passat el temps,
com valora aquella època?
De la mateixa forma. Para
aprendre les coses cal viure-les.
No val, d’oïdes. Molta gent es
dedica a parlar del que no ha
viscut i només ho veu des de fo-
ra. Hi ha processos que són do-
lorosos. Uns més que d’altres,
però d’això aprens. És la con-
clusió que trec d’un procés que
va ser molt dur però de què no
em penedeixo.Tornaria a viu-
re’l encara que passés exacta-
ment el mateix.
Què va suposar per a vostè po-
der treballar amb Pedro Almo-
dóvar?
Un xoc! Són aquestes coses que
un mai no pensa que li passa-
ran. Ni tan sols no se’m va pas-
sar per la imaginació.Va ser un
enorme privilegi, un regal en la
vida, que ell acceptés fer una

prova i ja ni et dic que digués
que sí. Una experiència bellís-
sima i una cosa que no m’im-
portaria tampoc que no tornés
a passar mai més. Ho he viscut.
Ho tinc com un tresor i vaig co-
nèixer un ésser humà merave-
llós, a més d’un geni.
Amés, en el cas de Volver, amb
premi a Canes.
És que era un bonic treball. Crec
que Volver és una magnífica
obra d’art.
Ha rebut nombrosos guardons,
però què va pensar al saber que
havia guanyat el Premi Nacional
de Teatre?
Va ser un altre xoc! Sóc huma-
na i una pensa que aquestes co-
ses no li passaran mai.Això sí,
el que em va agradar va ser la
raó per la qual me’l van donar
o l’epígraf que anava en aquest
premi, que no parlava de si era
una actriu bona o dolenta, sinó
que el que es valorava era el
compromís amb una professió.
I això sí que és cert, que el tinc...
a mort.
Pujada de l’IVA del 8 al 21%,
descens d’espectadors en cine i
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L’ACTRIU Blanca Portillo (Madrid, 1953) va exercir de professora
de la tercera edició del certamen Juneda inCursió. De veu pro-

funda i riure franc, Portillo va transmetre als seus alumnes la impor-
tància de la paraula per a un actor. SEGRE va parlar amb ella sobre

les seues facetes d’intèrpret, directora i productora, a més de valorar
l’actual panorama cultural. Portillo es va donar a conèixer per al
gran públic amb la sèrie televisiva 7 vidas. Guardonada en diverses
ocasions, l’any 2012 va rebre el Premi Nacional de Cultura.
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«La cultura és incòmoda
perquè no acostumema callar»

ENTREVISTA

Carles Santos, amb alguns dels seus alumnes a Juneda.
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El lleidatàGalitó-
Cava i Santos, els
altresprofessors

■ Juneda inCursió, que es
va clausurar ahir, va comp-
tar també amb el lleidatà
Javier Galitó-Cava i l’ar-
tista Carlos Santos (a la
imatge). Les classes de Ga-
litó-Cava es van centrar en
la importància d’aprendre
a escoltar per millorar les
interpretacions. Les de
Santos, en la relació de la
paraula i la música.

Demà començarà el
curs social de Sol Picó amb
amateurs i grups en risc
d’exclusió.

teatre... El món de la cultura viu
moments convulsos.
Viu moments terribles, però co-
ses com les de Juneda em do-
nen esperança. Em fan continu-
ar creient que hi ha camins que
existeixen i també persones dis-
posades a construir-los.

Declaracions com les de Cris-
tóbal Montoro acusant els ac-
tors de defraudar Hisenda, són
una forma encoberta d’atacar la
cultura?
És una forma d’agredir el sector
cultural, de la mateixa forma
que durant molt temps hi ha ha-

gut una campanya de despres-
tigi cap a la nostra professió, cap
a tots els que d’alguna manera
ens dediquem a la cultura. El
motiu és sobretot perquè la cul-
tura és incòmoda, ja que no
acostumem a callar i la gent ens
escolta.


