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Francesc Massip Ibsen segueix reptant l’espectador amb
un teatre que incideix en els fonaments de
la societat occidental i els qüestiona

El tren de la llibertat

S
i fa un segle 45 escrip-
tors van publicar un
Homenatge dels cata-
lans a Enrich Ibsen
arran de la mort del fun-

dador del drama modern, el 1906,
ara, la celebració del centenari ha
estat més aviat escarida. És cert
que l’Any Ibsen es va inaugurar
oficialment a Bergen en català,
gràcies al muntatge de Peer Gynt
signat per Calixte Bieito. Un es-
pectacle que va entusiasmar els
noruecs acostumats a revisitar
una i altra volta el seu dramaturg.

Un mes després va obrir el Fes-
tival Grec sense aixecar tantes
efusions, potser perquè del por-
tentós drama ibsenià només se
n’havia vist una versió fa 25 anys
al Romea i la relectura de Bieito
més que aclarir embolicava la
troca. Tanmateix, la construcció
del protagonista quedarà com un
dels millors treballs de Joel Joan,
d’una intensitat fulgurant. Un
altre Ibsen obria La Torna del
Grec, programació alternativa al
festival barceloní: una adaptació
de John Gabriel Borkman versio-
nada i dirigida per Jordi Coca, on
destacava una expressiva i con-
tinguda Carme Callol.

Però la celebració del centenari
ha tingut una feliç prolongació, i
ahir acabava a la Sala Muntaner la
Nora de Jordi Pons Ribot. Ja és sig-
nificatiu que s’elevi el nom de la
protagonista a títol de l’obra, com
es va fer el 1893 amb la primera
peça d’Ibsen estrenada en català.
Es tracta, esclar, d’una versió de
Casa de Nines, obra emblemàtica
del gegant noruec, la més repre-
sentada i traduïda, i la que més
controvèrsies ha suscitat. Només
cal recordar la radical actualitza-
ció que en feia Ostermeier el 2005

Pep Miràs, Gemma Sangerman i Ester Bové a ‘Nora’, d’Ibsen, que s’ha representat a la Sala Muntaner ■ SALA MUNTANER

al Lliure, que mostrava una Nora
hiperactiva en un dúplex fashion
presidit per un aquari que queda-
va inundat de sang quan la prota-
gonista cosia a trets l’espòs. La pre-
sent Nora del Teatre Principal
d’Arenys tampoc no dóna el cop de
porta: comença a la sala d’espera
d’una rònega estació de ferrocar-
ril, exposa en un cinematogràfic
flash-back les circumstàncies que
l’han conduït a marxar i acaba aga-
fant el tren de la llibertat individu-
al en un viatge que l’ha de dur a

construir la seva personalitat lluny
de la tutela paralitzadora del
marit. La potència dramàtica de la
peça i la saviesa escènica es troben
a la base de la seva vigència, per no
parlar de la persistència de situa-
cions de dominació paternalista i
humiliant en el món d’avui de tan-
tes persones i de tants col·lectius
sotmesos.

Gemma Sangerman es revela
com una actriu esponjosa i dúctil,
que fa créixer Nora de l’entusias-
me ingenu a la resoluda presa de

consciència i la necessitat de for-
jar el seu destí de cap i de nou.
Perquè ja se sap que la llibertat no
es demana: es pren. Sempre ha
estat així. Pons prescindeix de
personatges secundaris, sintetit-
za l’acció i deixa només esbossats
els complexos caràcters del doc-
tor Rank, un amable Pep Miràs,
de Kongstad, tèrbol i eficaç Pepo
Blasco, del mateix Torvald, san-
guini Jordi Puig, i de l’enigmàtica
Kristine Linde, una esmunyedis-
sa i suggerent Ester Bové.

Amb l’espectacle
‘Nora’, Gemma
Sangerman es
revela com una
actriu esponjosa
i dúctil

Quadern de teatre

Quan la democràcia esdevé demagògia
@Demà passat desembarca al Tí-
voli l’última producció del Centro
Dramático Nacional amb la més
política de les peces d’Ibsen, Un
enemigo del pueblo, versionada
per l’incisiu Juan Mayorga. El dra-
maturg madrileny potencia allò
que, insinuat per Ibsen el 1882,
ara adquireix unes dimensions
extraordinàriament preocupants:
la perversa pràctica política que,
amb el concurs de certs mitjans
de comunicació sense escrúpols,
desfigura la veritat en benefici
d’interessos inconfessables i ma-
nipula descaradament l’opinió pú-
blica, arrossegant-la a irrespon-
sables enfrontaments i crispaci-
ons construïdes sobre la mentida

i la mistificació. És l’assetjament
que dia rere dia pateix la demo-
cràcia occidental, i particular-
ment l’espanyola, encara tan
prima i tan precària, a mercè de
qui més crida i millor empastifa.

El 2003 vam veure una eficaç
versió en català de la peça dirigi-
da per Carme Portacelli (Romea)
i protagonitzada per Manel Bar-
celó en el paper d’incorruptible ci-
entífic que es queda tot sol de-
fensant la veritat. La posada en
escena que s’estrena dimecres és
de Gerardo Vera, autor també de
l’escenografia, i el doctor
Stockmann l’interpreta un altre
actor català de gran volada, Fran-
cesc Orella, mentre Elisabet Ge-

labert i Olivia Molina fan d’espo-
sa i filla, respectivament.

Caldrà veure com, des de l’ull
de l’huracà de la demagògia, es fil-
tra aquesta obra directa i desvet-
lladora d’aquest “teatre d’idees”
ibsenià, premonitori i lúcid, que
encara té, creiem, la capacitat de
generar inquietuds i paradoxes
en l’esperit de l’espectador. Per-
què la màscara de mentida vital
que identifica la societat capita-
lista no ha fet més que consoli-
dar-se i esdevenir més polièdrica
i cínica per tal de dissimular, amb
l’argument de l’opinió pública
emparada en les majories eixides
de les eleccions, els vicis endè-
mics que la sostenen.Joel Joan fent de Peer Gynt a Noruega ■ VEGAR VALDE




