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La feble construcció d'una nova 'Casa de nines'

Juan Carlos Olivares

El marit de Laura Kieler va emmalaltir de tuberculosi. La necessitat d'un tractament i un viatge terapèutic
a l'assolellat sud la va portar a demanar ajuda econòmica i a falsificar l'obligada signatura del seu marit
per accedir al salvador préstec. Incapaç de fer front a les quotes i a la troca de mentides per mantenir
amagat el frau, l'engany es va descobrir i el marit va sol·licitar, ferit en el seu honor, la separació i la
custòdia dels fills. Ella va acabar internada en un centre psiquiàtric. Laura Kieler, de soltera Laura Smith
Peterson, s'havia interessat per l'escriptura i admirava Henrik Ibsen. Es coneixien. És més, Ibsen
coneixia la tragèdia personal de Laura Kieler. Una altra dada biogràfica per reafirmar la presumpta
càrrega realista de Casa de nines i situar-la dins del bloc dels drames socials d'Ibsen, junt amb títols
com Espectres, L'enemic del poble o Els pilars de la societat.
Així la veuen i analitzen els qui opten pel caràcter d'obra-denúncia de Casa de nines, abans d'inventar-
se fins i tot aquesta possibilitat social i política de l'art. La biografia d'Ibsen ofereix molts més arguments
en aquest sentit, per les seves declaracions, amistats, discursos. Els entesos fins i tot recorren al
realisme del llenguatge usat per l'autor en aquesta obra per seguir per la senda de la fidelitat social del
drama. Però si es presta atenció a altres veus, Casa de nines és més sòlida com a obra d'art, com la
impressió de l'artista, que com a acurat vehicle per a un determinat posicionament social.
Per col·locar Ibsen dins d'una certa ortodòxia feminista existeixen massa elements discordants, potser el
més significatiu sigui el segon personatge femení protagonista de l'obra. La Sra. Linde no és un arquetip
possible per al feminisme i Ibsen no l'usa com un model alternatiu o opció de vida flagrantment allunyat
de l'statu quo. És cert que Ibsen concedeix a Nora Helmer una identitat com a individu i li obre una porta
-tapiada per la fèrria estructura de convencionalismes de l'Europa de 1879- cap a un futur no ordenat
per la comunitat. Però aquesta porta també queda oberta per a Torvald, el seu marit.
La revolució de Casa de nines radica en un acte més abstracte: el despertar dels seus protagonistes a
una consciència com a individus, però sense etiquetes, encara sense nom, ni forma. Per arribar a
aquest sacsejat final, Ibsen construeix primer un entorn adequat a aquest final i li confereix una
aparença de realitat. Ibsen és l'amo de Mattel i crea un món perfecte per a Barbie i els seus amics. Un
summe creador que es permet l'extravagància de sembrar el dubte sobre aquesta existència sense
fissures -lògica fins i tot en les vides imperfectes de la Sra. Linde o el procurador Krogstad- i empènyer
la seva criatura preferida cap a una nebulosa: ¿les coses poden ser com se suposa que són? I és
Torvald el qui obre la primera esquerda en l'ordre d'aquest univers, incapaç de respondre a la imatge
ideal que Nora té de l'home-heroi, en principi disposat a tot per salvar la seva princesa. Si el seu
protector no compleix amb la seva missió, potser res en aquesta casa de nines es mereixi l'esforç de
mantenir la falsa harmonia d'un fals univers.
Nora primer dubta dels altres i després dubta de si mateixa i d'aquest despertar neix la seva decisió de
començar a trobar respostes, a conèixer-se, a construir-se la seva primera identitat com a individu. Una
nina sense nom que ha estat mare sense sentir l'impuls maternal, amant sense desig, esposa sense
obligacions. Un ésser que es mou per inèrcia, un animal que es reconforta en la seva rutina, que busca
la satisfacció i que només trenca el seu ordre vital per instint, per mantenir el seu estat de feliç
inconsciència. Un despertar brutal que Ibsen col·loca al final d'un drama elaborat a partir de l'estricta
ortodòxia dramàtica. L'aparença formal de Casa de nines és impecable, del tot ajustada a les lleis del
teatre del seu moment. El seu valor revolucionari se circumscriu a detalls quasi imperceptibles, com
l'heterodòxia del personatge del doctor Rank (un aspecte ressaltat per diversos estudiosos d'Ibsen), i a
la radicalitat del desenllaç: l'obra queda oberta i les respostes en mans d'un públic per primera vegada
comminat a posicionar-se davant una ficció que va més enllà del teatral. No hi ha càstig, però tampoc
recompensa. Un acte amoral que va obrir un abisme sota els peus de la burgesa audiència.
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PER QUÈ NORA?
Les estadístiques afirmen que Ibsen és el segon autor més representat després de Shakespeare. Fins i
tot és possible que Casa de nines sigui per a un aficionat mitjà al teatre una obra molt més pròxima i
coneguda que moltes de les tragèdies o comèdies de Shakespeare. La majoria tindria dificultats a l'hora
de resumir l'argument de La tempesta o Treballs d'amor perduts, però es mostrarien disposats a
reproduir l'essencial del drama de Nora Helmer.
Una familiaritat que suposa una responsabilitat afegida per al director que accepti deixar la seva
empremta personal en una nova posada en escena de Casa de nines. Rafel Duran va recollir l'oferiment
del Teatre Nacional de Catalunya i a 72 hores de l'estrena, l'espectador encara busca una resposta a
aquest sí. No ajuda a resoldre el misteri una lectura minuciosa de les seves notes en el programa de
mà. La seva exposició teòrica està ben argumentada, amb apunts interessants i reflexions ajustades a
l'esperit que batega en l'obra d'Ibsen. Totes, excepte el seu anàlisi que Casa de nines és un cant al
matrimoni des de l'amor. Per introduir el factor emocional en aquesta peça, primer Nora ha d'aprendre a
sentir i això és possible que ho faci en el llimb de les prolongacions no escrites de les vides de ficció.
L'espectador es podria conformar fins i tot amb un indici de l'exposat sobre el paper. Però a l'escenari
només es manifesta la solvència professional de les produccions dissenyades i finançades pel TNC.
Rafael Lladó aixeca un blanc saló hivernacle, amb ecos de l'arquitectura pura i refinada de la burgesia
nòrdica recreada per Bergman. César Olivar adorna la posada en escena amb un vestuari exquisit,
teles, patrons, costura i detalls dignes d'una producció d'època britànica. Una candidatura als Max. La
il·luminació d'Albert Faura acompanya l'evolució dramàtica de la peça, des de la lluminositat del primer
acte a les ombres de l'últim, amb finals exquisidament concentrats sobre el cos dels protagonistes en
cada fase del drama. I Rafel Duran introdueix detalls amb intenció, com ara vestir Nora a la vista del
públic mentre l'equip de regidoria prepara l'escenari per al següent acte, com un element més de la
producció.
Una suma d'excel·lències professionals per a un muntatge que durant les primeres dues hores
transcorre per la fressada senda de la "peça ben feta" -un teatre avorrit per Ibsen- i a l'acte clau
s'ensorra com un castell de cartes que ni tan sols ha assolit la mínima altura del risc. Un projecte abatut
quan les primeres cartes comencen a insinuar la idea d'una efímera construcció. Una Casa de nines
ben moblada, vestida i il·luminada, però sense un clar propòsit que justifiqui la seva resurrecció al TNC.
Quina és la Nora de Duran? Forçosament hauria de ser alguna cosa més que el posat d'"actriu
obnubilada per la responsabilitat del paper". Laura Conejero en el paper de "jo estic interpretant Nora
Helmer". Qui és el responsable que ella no hagi interioritzat el personatge, que l'ofereixi sense treure-li
dos dits de pols, a l'antiga, com si el seu model de Nora no estigués ara i aquí, sinó en una pel·lícula de
principis de segle. Un estil anacrònic que queda encara més en evidència pels esforços de Sol Picó per
estilitzar la seva tarantel·la. I un cop recuperada de l'èxtasi del gest contemporani, retorn a la
interpretació-antosta.
On és el director per donar-li un sentit -el que sigui- i una guia a la posada en escena i als actors. On era
Duran per dir-li a Francesc Garrido que Torvald pot ser un personatge complex, deixant de banda la
ganyota crispada que simula malament dolor i sentiment. Aquesta Casa de nines és una obra
abandonada, amb el seu màxim responsable en parador artístic desaparegut. Va donar el primer pas
d'acceptar l'encàrrec i allà s'hi va quedar. Poc per a una obra que existeix sense la tirania del rescat
obligat. Quan s'invita Ibsen a sortir a un escenari és per enriquir un important llegat d'excel·lents
reinterpretacions del text original. Per no fer res o posar-li un bonic llaç, és gairebé millor dir que no i
buscar altres horitzons.
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ROBERT RAMOS / Laura Conejero en el paper de “jo estic interpretant Nora Helmer”.
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