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OPINIÓ // MEMÒRIES D'ESTRENA

Amb la mirada posada en Bergman 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Torna Ibsen a un escenari de la ciutat. El mes de novembre passat una de les seves obres majors, Un
enemic del poble, també ho va fer, i es va instal.lar al Teatre Romea. Ara es produeix el retorn de Casa
de nines (traducció de Feliu Formosa), possiblement el seu drama social més reconegut. L'obra, escrita
per l'autor de Peer Gynt el 1879, no és una estrena absoluta. Precisament va ser aquest el primer text
de l'autor noruec que va arribar a Catalunya en català; el Teatre Gran Via el va posar a l'escenari el
1893.
Però la història més recent d'aquesta heroïna d'Ibsen té dues dates destacables: el 1997 i el 1990. El
mes de gener d'aquell any es va veure l'obra per última vegada a Barcelona. Va ser un muntatge firmat
per la noruega Juni Dahr (també intèrpret), que es va presentar a la Sala Ovidi Montllor del Mercat de
les Flors, en una traducció de Formosa. Mercè Managuerra, Josep Minguell i Albert Pérez van
formar part d'un bon repartiment al servei d'una lectura que volia fugir de tot naturalisme per recolzar-se
més en el simbolisme. Va ser una producció de la qual Managuerra era la principal impulsora i que va
comptar per a la direcció amb Dahr, que, com a actriu, havia donat vida al seu país a les principals
figures femenines del teatre d'Ibsen.
Però la gran referència de Casa de nines entre nosaltres és l'extraordinari muntatge que Ingmar
Bergman va presentar al Romea, l'octubre del 1990. Ett dukkehjen / Casa de nines va arribar en una
producció del mític Dramaten Teatern d'Estocolm i va ser rebuda amb un públic entregat que es va
posar dret. Bergman, que no va assistir a l'estrena, va deixar l'obra en l'essència, en el que colpeix més
un públic dels nostres dies i va posar sens dubte el llistó molt alt per als posteriors muntatges d'aquest
text. Va fugir del crescendo emocional de l'escena final de l'original per mostrar tot el dolor de la decisió
de Nora en aquesta frase: "No he sigut mai feliç al teu costat; simplement estava alegre".
En castellà (Casa de muñecas) Barcelona ha acollit altres representacions d'aquesta esplèndida obra.
El 1961 Prat Gay va firmar un muntatge que comptava amb actors com María Cuadra, Enrique
Diosdado i Margarita Lozano. I el 1983 va circular per províncies un muntatge amb actors com Anna
Maria Barbany i José María Pou. Altres peces d'Ibsen s'han vist a Barcelona aquestes últimes
dècades; les últimes van ser Un enemic del poble (2003), Solness, el constructor (2000), La dama del
mar (1996), Espectres (1988) i Peer Gynt (1982).
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