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Nora i el cop de porta

ÀLEX BROCH

El cop de porta de Nora crea una frontera i una ruptura. Hi ha un dedins i un defora 

L’espetec del cop de porta de Nora al final de Casa de nines encara ressona. Però no sé si de la
mateixa manera i intensitat o si el soroll té el mateix to i sentit.
És una lliçó simple de manual d'història dramàtica dir que el teatre contemporni neix a partir del cop de
porta de Nora. Dit menys simbòlicament, que el drama naturalista i realista, fonament del teatre
contemporani, té en el teatre d'Ibsen -com en el de Strinberg i Txékhov- un caràcter fundacional.
Deixem enrere els personatges heroics del teatre romàntic que, en el vessant de drama històric, estan
abocats a destins transcendents per acararar-nos amb personatges de la qüotidianitat amb situacions
de més versemblança, molt més a prop de la vida possible i real. Passem, si ho voleu en termes
cinematògràfics, dels grans exteriors, èpics i majestuosos, als interiors dels salons o menjadors de les
cases de la nova burgesia del segle XIX.
Si aquest és el marc, la revolta de Nora, la seva fugida -com el crit de la Colometa/Natàlia de La plaça
del Diamant- és un acte d'alliberament i l'afirmació d'un nou ordre de prioritats personals. Que això ho
faci una dona, en un procés de recerca interior, inevitablement té una connotació especial. El cop de
porta de Nora crea una frontera i una ruptura. Hi ha un dedins i un defora. A dins deixa la tradició,
l'aparença i les lleis acceptades de comportament social. A fora, s'obre el dubte, l'enigma i el misteri.
Que el cop de porta trenca l'ordre social establert és tan evident que, si no fos així, no s'entendria per
què el mateix Ibsen a Alemanya -i per les pressions de Hedwig Niemann, l'actriu que interpretava Nora-
es va veure obligat a canviar el final i, malgrat la traïció a l'obra que ell reconeix, fer que Nora, davant la
visió del seus fills, pronunciï un "no puc abandonar-los", es quedi a casa del seu marit i restableixi un
ordre -una aparença- que es trencava. Com tampoc s'entendria que a l'Espanya franquista Nora tampoc
marxés, tal com ens recorda Alberto Adell en el pròleg a l'edició espanyola de l'obra. Per això, malgrat
les idees d'Ibsen manifestades davant la Lliga Noruega dels Drets de la Dona el mes de maig del 1898,
en el sentit que l'obra tracta més d'uns drets humans genèrics que no pas d'uns concrets de
reinvindicació dels drets de la dona, malgrat que no hi ha, com diu, una primera intenció feminista i que
sigui l'opinió de l'autor, la crítica havia fet bandera del famós cop de porta i havia ideologitzat el gest i
havia fixat la interpretació de l'obra.
Però algunes opinions manifestades en la bibliografia que ha generat la recent estrena al Teatre
Nacional de Catalunya, i en algunes opinions crítiques que he llegit, sembla com si sorgís una distinció
conceptual fina i sibil·lina que estableix una diferència entre la revolta com a dona i la revolta com a
individu. En aquest punt Nora no té gènere i així es deixen de tenir en compte les circumstàncies
concretes i socials que operen sobre la seva biografia i el seu procés. Em pregunto si les reacccions
que l'obra va tenir haurien estat les mateixes si qui abandona els fills hagués estat l'individu pare en lloc
de l'individu mare. No ho hauria estat. Per això el cop de porta de Nora és diferent d'un possible i
hipotètic cop de porta de Torvald Helmer, el marit. Serien dues obres de significació diferent.
Casa de nines no planteja cap revolta-recerca-alliberament d'un subjecte-individu asexuat, sinó
clarament sexuat, i cal assumir totes les conseqüències que això planteja. Fins i tot contra el criteri i les
afirmacions del mateix autor. El text és massa clar.
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