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Nora o la qüestió no resolta

Juan Carlos Olivares

'Nora (Casa de nines)', de Henrik Ibsen. Dramatúrgia: Beate Heine, Maja Zade. Direcció: Thomas Ostermeier.
Escenografia: Jan Pappelbaum. Intèrprets: Lars Eidinger, Jörg Hartmann, Agnes Lampkin, Jenny Schily, Kay
Bartholomäus Schulze, Anne Tismer, Milena Bühring, Constantin Fischerm Robin Meisner. Sala Fabià Puigserver,
Teatre Lliure, 8 de gener.

Nora Helmer porta 120 anys donant un cop de porta a la seva vida de perfecta burgesa. Una
persistència acceptada pel públic en el context de l'entorn vuitcentista que per a ella va crear Ibsen.
Thomas Ostermeier ha volgut provar que el gest revolucionari de Nora és vàlid en el segle XXI, en un
apartament high-tech de Berlín, en un matrimoni amb assistenta estrangera i rols perfectament integrats
en l'estil de vida de la classe alta urbana.

Ostermeier planteja que el dilema Nora -o les seves moltes variants- perviu enmig dels canvis propiciats
per la llarga història del feminisme. Una lectura radical que el director alemany força amb tota la
intenció, amb un desenllaç portat al límit. Nora -abans de tancar la porta- buida el carregador de la
pistola sobre el seu marit. Un final impossible? Una solució plausible. Potser no l'única, però possible
dins d'una lògica de desesperació de gènere que més d'un cop acaba per marcar tràgicament el debat
social.

El perfil de dona que correspon a Nora no té gaires possibilitats de supervivència fora de la seva illa de
confort material. Dones sense preparació intel·lectual o professional. Tancades en la seva gàbia d'or,
només existeixen per ser la perfecta amfitriona, acompanyant o mare. El perfecte reflex del seu estatus.
Una existència que les buida, sempre al caire del col·lapse psíquic i amb la permanent amenaça de ser
substituïdes per una versió més jove i lluent de si mateixes.

Nora assassina podria ser només el capritx d'un director d'escena amb afany de polèmica. Però el
treball de dramatúrgia és tan conscienciós, tan ancorat en profundes reflexions prèvies, que el debat
sobre l'adaptació no incideix sobre l'avaluació dramàtica del muntatge i sí que entra directament a
discutir les moltes realitats d'una Nora contemporània.

A més de confirmar la qualitat de la concepció dramàtica d'Ostermeier i el seu equip d'actors, aquesta
Nora és un exemple de concordança entre escenografia i missatge (un espai-illa que canvia la seva
perspectiva amb cada nou gir del text) i el producte d'una investigació conscienciosa sobre cada
personatge. Kristine Linde i l'advocat Krogstad ja no són purs satèl·lits de Nora, sinó individus amb el
seu propi univers dramàtic, apuntat per l'autor i delicadament il·luminat pel director.

Una Nora ancorada en la fermesa del teatre que es basa en la credibilitat dels intèrprets. Perfecta la
degradació psíquica de la Nora d'Anne Tilmer, amb una serenor física que s'imposa a mesura que
avança la tragèdia. Insuperable la fragilitat cínica de Rank, eloqüents les mirades de la criada i la
violenta inestabilitat de Krogstad. Un conjunt d'interpretacions adreçades a crear una atmosfera pesant
de tensió humana, enmig d'una posada en escena que per ritme i lleugeresa imita una peça d'alta
comèdia que fa inevitable el final previst pel director. Un melodrama amb classe i amb picades d'ullet
intencionades com la disfressa de Nora de Lara Croft o els subtils missatges que arriben des d'una
banda sonora carregada de lectures, com aquest Why que es demana Anni Lennox, mentre Nora deixa
enrere l'illa de la seva llar.
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