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UNA DÈCADA DE COMPROMÍS J. BORDES

rear una xarxa dels diferents
agents culturals de les arts escèni-
ques de bell nou. Aquest era el

repte inicial de la Factoria Escènica Inter-
nacional (FEI). Sorgia després que la pro-
ducció Mein Kampf al Tantarantana
(1999) hagués tingut una vida notable a la
cartellera. Carme Portaceli era el pal de
paller d’una idea que ajuntava actors i ac-
trius amb directors, però també músics,
ballarins o autors per provocar una nova
revolució, després que les alternatives ja
fossin una realitat consolidada. Si els anys
noranta havia estat la dècada de l’eclosió

C

Damià Barbany repassa en un llibre la trajectòria
de la directora Carme Portaceli, ànima de la
Factoria Escènica Internacional (2006-2016)

La feina més
àrdua de la FEI

de les petites sales, al 2006 es plantejava re-
novar el concepte de companyia. La Nau
Ivanow passava a ser el motor del projecte,
un espai on es podrien fer temporades es-
cèniques, tot exhibint el resultat de les in-
vestigacions dels diferents equips. La pre-
sència de personalitats com Marta Carras-
co insinuava un notable pes del moviment
i la dansa en aquestes creacions, així com
la del saxofonista Dani Nel·lo pel que fa al
protagonisme de la música en directe. La
vinculació de Paco Azorín en la FEI també
convidava que la complexitat de la sala fos
atacada sempre amb formats diferents.

El llibre Carme Portaceli i la FEI, de Da-
mià Barbany, editat per Arola Editors (que
es va presentar fa uns dies a la Biblioteca
Francesca Bonnemaisson de Barcelona)
assenta bé els antecedents del projecte,
fent una incursió en l’evolució de Portace-
li. Ella va voler impregnar-se de l’esperit
del Lliure oferint-se d’ajudant de direcció.
Si Portaceli havia quedat seduïda per la
manera de fer del Lliure, ella volia seguir
respirant aquesta ona però partint de les
seves pròpies reflexions. Portaceli és, per
exemple, la primera directora que presen-
ta un Koltès a Catalunya: Combat de negre
i de gossos (1988). Ho pot fer gràcies que 
coneix l’obra poètica del dramaturg i s’hi
llança a dirigir-ne un primer treball.
L’agent del dramaturg li va demanar,
d’arrencada, uns drets d’autor inassumi-
bles. Per sort, l’empenta de Portaceli va
fer que ella mateixa contactés amb l’au-
tor, que li acabaria regalant els drets d’au-
tor. 

La FEI comença deixant petja del seu
teatre amb L’agressor (2006, sobre l’abús
d’un mestre a una alumna) i Fairy (2007)
un joc cínic de creació col·lectiva. També
en el seu primer Nadal aposten per un es-
pectacle nadalenc, de personatges ben
anodins: Josep i Maria, a la Ivanow. Ricard
II (2009) serà el darrer treball amb seu a la
Ivanow. Posteriorment, la companyia es
trasllada a altres escenaris com són Nit
d’hivern (Romea, 2010), Prometeu (Grec,
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La FEI reuneix
un grup
d’artistes que
entén el teatre
com a punt de
trobada amb
l’espectador
d’avui i camp
d’experimen-
tació des de la
paraula, el
moviment,
l’espai i la
música
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2010), La nostra classe (Lliure, 2011), El vi-
deo no el veu ningú (Mercat de les Flors,
2012), Televisor & misèria de la II transició
(Romea, 2013), Krum (Lliure, 2014); No-
més són dones (TNC, 2015), Esplendor
(Romea 2016).

Quan en són titulars, cedeixen l’escena-
ri per a espectacles de la mateixa línia amb
directors com Carles Fernández Guiua
(Venedors, El muntaplats i Macbeth); Juan
Carlos Martel (God is a dj, Camp de bata-

lla); Mercè Vila i Godoy (Las chicas de las
tres y media Floppies); Marta Gil Polo (Tot
blanc o el príncep de Nepal). També Dani
Nel·lo té l’oportunitat de fer temporada
del seu Massa soroll per a Shakespeare. La
FEI reuneix un grup d’artistes que treballa
incansablement i que entén el teatre com a
punt de trobada amb l’espectador d’avui i
camp d’experimentació des de la paraula,
el moviment, l’espai i la música. ❋

Sempre reconstruint
empre està tot per fer. O quasi tot.
A la insubornable idea de treball i
recerca artística de la Factoria Es-

cènica internacional (FEI) li costa man-
tenir-se en cartellera. La dècada de la seva
cursa és de fons. Si la seva intenció era la
de construir una companyia estable en
un espai on poder-hi fer les seves tempo-
rades, només l’empenta i la fidelitat ha
permès continuar amb les fidelitats. La
directora (i fins ara administradora única
de la FEI), Carme Portaceli, ha cedit el
càrrec institucional a l’actriu i vicepresi-
denta Gabriela Flores. Era una raó indis-
pensable des que Portaceli va guanyar el
concurs per dirigir les sales del Teatro Es-
pañol (tot just fa una setmana va presen-

tar el seu programa per als pròxims sis
mesos). La situació és d’interinitat? A ho-
res d’ara, no es pot saber els anys que
Portaceli dirigirà el teatre municipal a
Madrid (el concurs marca un mínim de
tres anys prorrogables).

La FEI continua amb una oficina a la
Nau Ivanow. Però ja no té la mateixa
disponibilitat per fer temporades. Por-
taceli recorda com a fets insòlits que, des
de la primera representació, hi hagués
una cua d’espectadors que donaven la
volta a l’illa per entrar a veure l’especta-
cle, en una nau de la Sagrera, ben allu-
nyada del centre de la ciutat. Avui, com
a fàbrica de creació, l’equipament es
mou per uns paràmetres amb els quals
costa més fer coincidir la voluntat inicial
de la FEI. Per això, ja són habituals les
seves representacions en sales d’arreu de
Barcelona (paradoxalment més conven-
cionals del que inicialment es preveia).
Han estat habituals als festivals Grec al-
hora que actuen a sales privades (Ro-

S mea) i públiques (Mercat de les Flors,
Lliure i TNC). Portaceli voldria que totes
les fàbriques de creació responguessin a
paràmetres com els de la Graner en què es
dóna visualització dels processos d’assaig
amb el suport del Mercat de les Flors. Pro-
bablement, el cas de Sixto Paz i d’Obske-
né, a la nova Beckett, també són exemples
que Portaceli avali.

Fa uns dies, admetia Portaceli que no
havia estat possible mantenir ben coordi-
nats els calendaris amb la ballarina i co-
reògrafa Marta Carrasco que, de mica en
mica, ha anat realitzant els seus projectes
socials i artístics cada cop més allunyats de
la FEI. Fins al punt, per exemple, que el
muntatge Només són dones el va protago-

nitzar Sol Picó i no la Carrasco. Ara, la di-
rectora prepara Jane Eyre: una autobiogra-
fia per al Lliure de Gràcia (del 23 de febrer
al 26 de març). Al repartiment, hi ha Flo-
res i també Pepa López i Jordi Collet
(també present a Krum). No es considera
una peça de la FEI però són innegables les
aliances. També és el cas de Les troianes,
que fa temps havia lligat amb el Festival de
Mérida i l’Español. Ara, el muntatge (tam-
bé repetiran Flores i López) no apareixerà
(per raons institucionals) com a produït
per la FEI, tot i que la dramatúrgia i la ma-
nera de donar veu a aquestes dones vexa-
des que recull Eurípides beu clarament de
la denúncia constant de Portaceli i el seu
equip fidel d’artistes de la FEI. La precarie-
tat cultural endèmica de Catalunya obliga
que, contínuament, s’hagi de reconstruir.
Això no treu que Portaceli tingui clares les
denúncies (no es pot exigir la mateixa ocu-
pació per a un autor contemporani desco-
negut que per un Shakespeare) i “el cafè
per a tots [els artistes] és inviable”. ❋

Violència i acord.
La FEI va arrencar
amb ‘L’agressor’,
que il·lustra la
notícia. Al costat,
Carme Portaceli i
Gabriela Flores: la
primera ha cedit
recentment el
càrrec
d’administradora de
la FEI a la segona.
DAVID RUANO/ORIOL
DURAN

Teatre obert
a visualitzar
conflictes
d’avui




