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ARIADNA GIL ES FICA EN LA PELL DE JANE EYRE, LA PROTAGONISTA D’UN CIM ABSOLUT DE LA

NOVEL·LA ROMÀNTICA QUE ARA ADOPTA FORMES TEATRALS DE LA MÀ DE CARME PORTACELI

Permeteu-me que, abans d’en-
trar a la mansió del senyor de
Rochester en la qual la senyo-
reta Eyre exerceix el mateix
ofici que va exercir puntual-
ment l’autora de la magistral
novel·la que protagonitza, faci
un recordatori que, aparent-
ment, no té res a veure amb la
institutriu. Els cinemes Icaria
acaben de posar enmarxa una
nova temporada de projecci-
ons d’espectacles sensacionals,
enregistrats en directe a Lon-
dres pelNational Theatre:
unes projeccions que haurien
d’estar sempre plenes de gom
a gom (quelcom que lamenta-
blement no acostuma a passar
mai, teatrers despistats!) i que,

sense anar més lluny, el prò-
xim 16 demarç ens permetran
gaudir del ja mític muntatge
de Panorama des del pont sig-
nat per Ivo vanHome.
I ara tornem a lamansió Roc-

hester, que, a la nit, s’omple de

sorolls estranys d’aquells que
ja no et deixen tornar a agafar
el son. L’any passat, vam poder
gaudir, precisament als Icaria,
de l’estupenda versió escènica
de Jane Eyre dirigida per Sally
Cookson al National. I asse-
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connectats per les seves ferides
i els seus estigmes. Aques-
ta Eyre que ara veurem inter-
pretada per AriadnaGil, cal
no oblidar-ho, témolt d’alter
ego de lamés gran d’aquelles
tres germanesBrönte uni-
des, entre altres coses, per la
seva vocació literària. Publica-
da l’any 1847, elmateix en què
la germana Emily publicava la
no menys excepcional Cims
borrascosos (en els dos ca-
sos, fent servir un pseudònim
masculí), la novel·la va ser
rebuda inicialment amb for-
ça hostilitat pels sectors més
conservadors de la societat.
Quelcom fàcilment compren-
sible: aquesta Jane, d’aparença
discreta, és en realitat un es-
perit inquiet ben disconforme
amb el rol que la vida ha assig-
nat a les dones com ella!

gura Portaceli que va estar
dubtant sobre les possibilitats
de portar al teatre l’obra mes-
tra de Charlotte Brönte, fins
que la gran acollida rebuda per
aquell muntatge va fer-la aca-
bar de decidir.

L’amor és un acte de llibertat
Així ho veu Portaceli en casos
com els d’Eyre i Rochester, dos
personatges que provenen de
mons socials bendiferents,
però que estan íntimament

Les passions d’una institutriu rebel

Abel Folk i Ariadna Gil viuen un amor turmentat. FOTO: ROS RIBAS
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JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFIA

A PARTIR DE CHARLOTTE BRONTË. ADAPTACIÓ: ANNAMARIA RICART. DIR.: CARME
PORTACELI. INT.: ARIADNA GIL, ABEL FOLK, JORDI COLLET, GABRIELA FLORES, PEPA
LÓPEZ,MAGDA PUIG.MÚSICS: CLARA PEYA-LAIA VALLÈS, ALBA HARO. TEATRE LLIURE
GRÀCIA.MONTSENY, 47.METRO: FONTANA (L3). TEL.: 932 387 625. FINS AL 26/3.

PREU: 15-29€. HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 19H; DG., 18H.• Teatrelliure.com

Et preparem per al futur
que has triat.

Uneix-te a l’experiència!

10 itineraris diferents

Llengües estrangeres:CIC Escola d’Idiomes

Doble titulació
Batxillerat - Baccalauréat

Via Augusta, 205 I 08021 - Barcelona

Visites personalitzades T. 93 200 11 33

Sessions
informatives
1 i 8 de març

a les 19h

www.iccic.edu/batxillerats


