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La Sonrisa del Lagarto mostra la vigència
de l’obra d’Ibsen «La casa de muñecas»

Dramatúrgia de primer nivell.
La força dramàtica i la sensibilitat
social del noruec Henrik Ibsen,
autor del segle XIX, es trasllada-
ran a Igualada aquest cap de set-
mana al Teatre de l’Aurora amb
«La casa de muñecas». Tres ses-
sions, a les deu de la nit del diven-
dres i el dissabte, i a les set de la
tarda de diumenge, oferiran als
anoiencs l’ocasió de gaudir-ho.

L’obra vindrà de la mà de la
companyia asturiana La Sonrisa
del Lagarto, que la va elegir per
«la temàtica de l’obra i perquè un
gran autor com Ibsen sempre té co-
ses per explicar», diu  l’actriu que
interpreta la protagonista, Ave
Fernández. I és que «La casa de
muñecas» tracta d’un tema de tan
dissortada actualitat com la vio-
lència de gènere. «Ara és un tema
de rabiosa actualitat, i sempre és
interessant portar Ibsen als esce-
naris. És un tema que ens preocu-
pa com a dones i com a artistes».
L’argument ens transporta a la
Noruega del segle XIX, on Nora,
una dona com tantes altres, casa-
da i aparentment feliç, ho aban-
dona tot, casa, estatus, família, di-

ners i prestigi per trobar-se a si
mateixa, sense mentides ni en-
ganys, pagant per això el preu d’u-
na llibertat insegura i en soledat.

No deixa de ser curiós que una
obra escrita moltes dècades enre-
rere http://dlc.iec.cat/results.aspre

encara tingui eficàcia, ja que «és
una obra atemporal, només hi
aportem la nostra riquesa, ja que
ho dirigeix una dona i, a més, brasi-
lera. Es pot dir que ens separa un
oceà, però també ens aporta la seva
sensibilitat, la visió d’una altra cul-

tura». En aquest sentit, Fernán-
dez comenta que «ella ha donat el
seu toc i accent a l’escenografia,
que ajuda a situar-se en el tema
amb la atemporalitat que dèiem.
Actualitza Ibsen, però n’hi respec-
ta les directrius». El do del drama-
turg és aquesta lectura social que,
segons l’actriu, «també el fa parlar
de l’estatus econòmic, perquè fa
una autòpsia social, una radiogra-
fia. No jutja, mostra».

La Sonrisa del Lagarto és un
grup amb seu a Gijón però que és
integrat per membres procedents
de molts altres indrets, com és el
cas de la brasilera Marli Santana,
directora; la mateixa protagonis-
ta, d’origen extremeny; i algun
membre catalpa també. Per això,
Ave Fernández, confessa que els
és molt difícil compaginar la vida
personal i la d’actor, per les gires
que sovint els demanen moltes
hores: «és difícil reunir-se, difícil
trobar moments per assajar i man-
tenir la qualitat del que oferim, pe-
rò lluitem perquè així sigui. No és
una bona època per al teatre, però
els actors ens solem queixar sem-
pre. El resultat, un cop ets davant
del públic, però, sempre és gratifi-
cant».
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T. AURORA

Ave Fernández és l’actriu que interpreta Nora

EL DETALL

A la Noruega del segle
XIX, llavors sota la sobira-
nia de la corona sueca, va
néixer Henrik Ibsen el 1828,
en una família de classe mit-
jana. A Henrik Ibsen se’l
considera el gran dramaturg
del seu temps i l'iniciador
del teatre modern, va influir
d'una manera molt especial
en autors com George Ber-
nard Shaw i Luigi Pirande-
llo. I és que, malgrat les se-
ves llargues estades a l’es-
tranger, després de ser un
dels grans directors teatrals
de Cristiania), Ibsen va ser
també un home de món,
amb llargues estades a l’es-
tranger. Allí va escriure
obres tan anomenades com
«Peer Gynt», de la qual el
seu compatriota Grieg en
faria una simfonia tant o
més famosa. «La casa de
muñecas» es va estrenar el
1879 i des del primer mo-
ment ja va ser una bandera
del feminisme. «Ibsen tenia
un do especial per entendre
la psique femenina, era un
home preocupat per l’en-
torn», diu Ave Fernández.

Ibsen, una obra
diàfana, avançada
al seu temps


