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La Generalitat ha demanat amb un escrit a l’Aragó 
poder comprovar que les mesures de conservació dels 
objectes retornats a Sixena són les adequades. Ho 
farien dos dels seus tècnics o els que designés el jutge.

EXAMEN ALS 
BÉNS TORNATS 
A SIXENA

Poc més d’un any després de la seva mort, David Bowie 
podria guanyar dos premis Brit de la música britànica. 
Està nominat en les categories de millor àlbum per 
Blackstar, i millor artista de l’any al Regne Unit. 

CANDIDAT 
PÒSTUM ALS 
PREMIS BRIT

drid perquè la indústria té més pes. 
L’avantatge que tenim ara és que pots 
treballar allà i viure aquí”, afegeix 
Pasqual. Les generacions d’actors jo-
ves han trobat grans oportunitats en 
l’audiovisual espanyol i això ha con-
tribuït a forjar lligams més intensos 
entre les dues escenes. També el fet 
que hi hagi directors catalans al cap-
davant dels teatres madrilenys: abans 
Mario Gas, Pere Pinyol, Jordi Tort; 
ara Joan Matabosch, Carme Portace-
li i Àlex Rigola.  

Però també per als productors és 
un mercat molt interessant per ren-
dibilitzar la inversió de producció, 
encara que els toqui anar a taquilla, 
com passa en la majoria de casos. “Si 
va malament tens més dèficit que si 
ets a casa teva, però si va bé també 
tens més superhàbit”, confirma 
Jordi González, de Focus. L’empre-
sa que gestiona el Romea, tot i que té 
una sala a Madrid, La Latina, aquest 
mes exhibeix dos textos d’Arthur 
Miller en dos teatres públics, una fi-
ta gens habitual. “La marca Catalu-
nya funciona i el segell Romea, tam-
bé”, justifica. A finals d’any encara 
tornaran al CDN amb La autora de 
Las Meninas, que Ernesto Caballe-
ro i Carmen Machi primer estrena-
ran al Teatre Goya. Altres vegades el 
viatge és a la inversa, esclar. “Fa 
il·lusió anar a Madrid, però has de 
trobar les millors condicions, el te-
atre adequat en l’època adequada; si 
no, costa molt –explica González–. 
I és un bon mercat per després 
aconseguir fer gira per l’Estat”. Ai-
xò pot suposar de 20 a 50 bolos més. 

Des del Teatre Lliure aporten 
una altra perspectiva: “Nosaltres 
som una barca grossa per sortir de 

02 

gira i no en traiem beneficis. Potser 
si ets una petita companyia... Però 
compensa perquè la nostra feina no 
és fer molts beneficis sinó fer molts 
espectadors”, afirma Lluís Pasqual.  

Les gires forgen talents 
Míriam Iscla també té un pis per a 
aquest mes que passarà a Madrid. 
Acabades les obligacions de la pro-
moció de Mujer no reeducable, ha 
aprofitat el temps lliure que li brinda 
estar de viatge per visitar el Prado, el 
Reina Sofia i el Thyssen. Lluís Ho-
mar fins i tot s’ha apuntat al gimnàs, 
però també necessita temps per pre-
parar el Ricard III que comença a as-
sajar al Teatre Nacional tan bon punt 
torni, una obra que previsiblement 
farà temporada a Madrid l’any que 
ve. “Ho dèiem amb l’Espert: quan 
sents el teatre de veritat és quan vas 
de gira a Segòvia, Sevilla o Lleida. 
Sembla que la gent t’agraeix l’esforç 
d’anar-hi, i això sempre passa per so-
bre de la incomoditat de fer maletes 
i anar a hotels. Potser és el gen del cò-
mic itinerant”, explica Lluís Homer.  

Míriam Iscla havia fet grans gires 
per tot l’Estat en la seva època de les 
T de Teatre i, en canvi, els últims 
anys de crisi havia tocat poc les ma-
letes. “Crec que hi ha d’haver un ter-
me mitjà entre estar un any i mig fo-
ra de casa i fer 20 bolos. A nivell per-
sonal, és un gran repte. Nosaltres 
som bilingües, tenim la sort de parlar 
les dues llengües, però no tenim la 
veritat en les dues llengües i fer 
aquest esforç és molt xulo. Des del 
punt de vista professional fer gira és 
molt enriquidor, et fa créixer i et fa 
dúctil, tot i que tampoc és happy 
world”, assegura Iscla.e 

‘Jane Eyre’, una heroïna 
romàntica i també feminista 

pre la veritat”: “Passi el que passi 
sempre tira endavant i manté el res-
pecte per ella mateixa. No suporta la 
falta de respecte”, diu la directora. 
“És un personatge que hauria de 
caure i no aixecar-se, però ella té 
una moral i uns principis inamovi-
bles. I lluita per la seva felicitat”, de-
fensa Ariadna Gil, que li dona vida. 
La noia aspira a la llibertat però, 
conscient de les seves possibilitats, 
comença aspirant a canviar la ma-
nera de guanyar-se la vida. Per ai-
xò se’n va. I se’n va per acabar conei-
xent el senyor Rochester (Abel 
Folk), un home solitari, brusc i amb 
un passat esquerdat que troba en la 
jove Jane una altra ànima solitària 
però amb una sinceritat, veritat, 
justícia i manca de malícia irresisti-
bles. “És una història de superació 
i d’amor amb un happy end fantàstic 
en què la gent pugui somiar”, sen-
tencia Portaceli. ¿Una revisió femi-
nista de Jane Eyre? “No. És que 
Charlotte Brontë ja ho és”, respon.  

La directora ha esquivat els llocs 
comuns i serà fidel a les posades en 
escena contemporànies que li són 
habituals, amb un treball gestual 
acurat, amb música en directe (aquí 
el violoncel d’Alba Haro i el piano de 
Clara Peya, autora de la música ori-
ginal) i una escenografia no realista, 
en aquest cas pràcticament buida 
però amb projeccions dels agrestes 
paisatges naturals anglesos que pin-
ten l’escena i el vestuari dels actors. 
L’adaptació d’Anna Maria Ricart ha 
tingut en compte el desconeixe-
ment de l’original –a diferència dels 
països anglosaxons, que és lectura 
obligada– i ha donat sentit i profun-
ditat a la misteriosa boja de l’àtic 
que viu a la casa de Rochester.e

Abel Folk i Ariadna Gil –a la foto en un assaig– interpreten Jane Eyre després que Ramon 
Madaula i Clara Segura es despengessin del projecte per altres compromisos. ROS RIBAS

Carme Portaceli dirigeix Ariadna Gil al Teatre Lliure

¿La indòmita Carme Portaceli diri-
gint un dels clàssics de la novel·la 
romàntica del segle XX? No imagi-
neu vestits d’època i decorats de 
camps idíl·lics. La mateixa directo-
ra és la garantia que la Jane Eyre que 
es podrà veure al Teatre Lliure des 
de demà fins al 26 de març no serà ni 
cursi ni dòcil ni sensibloide però, ai-
xò sí, seguirà sent un tractat sobre 
“l’home i la dona i la possibilitat de 
l’amor”. De passada, portarà al tea-
tre el nom d’una autora clàssica 
–que van escasses–, la més gran de 
les germanes Brontë, Charlotte, so-
bre la qual per exemple tot un Llu-
ís Pasqual, el director del Lliure, re-
coneix una llacuna: “No sabia qui 
era Jane Eyre i no sabia que Cims 
borrascosos fos d’Emily Brontë”. 

La fascinació de Carme Portace-
li per Jane Eyre comença precisa-
ment per la vida de les germanes 
Brontë, tres filles d’un pastor angli-
cà que vivien aïllades al ventós West 
Yorkshire i que, tot i no tenir pràc-
ticament cap contacte amb l’exteri-
or, van crear un món literari propi 
des de la cuina de casa seva escrivint 
en trossets de paper. Totes van arri-
bar a publicar novel·les, i ho van fer 
amb pseudònims d’home. “Feien 
d’institutrius en escoles i la Char-
lotte ho odiava perquè deia que cri-
aven les nenes per ser tontes”, afir-
ma Portaceli. Aquest caràcter rebel 
i independent és el que l’autora va 
cedir a la protagonista de Jane Eyre, 
una nena òrfena criada per una tia 
que “s’enfrontarà al món” sense re-
nunciar a “la puresa” i “dient sem-
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Per a 
Portaceli és 
«una història 
de superació  
i amor amb 
‘happy end’»

Principis  
«És un 
personatge 
que lluita  
per la seva 
felicitat», diu 
Ariadna Gil


