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més enllà. “Parlem de la dona per parlar 
també de l’home”, diu Molins. “Parlem 
de l’ésser humà en societat, en aquesta 
societat de l’aparença, dels rols. Fins 
ara, l’educació el que ha fet ha sigut po-
sar-nos límits per fer-nos encaixar de 
manera harmoniosa en la societat que 
marca el sistema. Encara costa acceptar 
que una dona pot ser completa i feliç 
sense tenir parella ni fills. I, en el fons, 
del que parla la Nora és del que costa 
deixar enrere tot això i tirar endavant 
amb les pròpies idees”. 

La Nora decideix marxar de casa, pe-
rò on col·loca el seu marit amb aques-
ta decisió? Què passa amb els homes 
d’aquestes dones imperfectes? “Són 
homes conscients que han de canviar i 
evolucionar cap a l’home del segle XXI, 
però no saben com, no saben situar-se 
en el nou paradigma que els correspon. 
Les dones els ajuden. Des del moment 
en què elles reivindiquen el seu canvi, 
els estan ajudant a canviar també a ells. 
O com a mínim això és el es suggereix, 
perquè a les obres no ho veiem”, diu 
Molins, que fabula amb una continua-
ció de Nora titulada Torvald, on es ve-
gi el nou paper de l’home abandonat. 
“És un home que es queda sol amb els 
nens, i això és una revolució encara 
avui, al segle XXI”. 

Mireia Trias, Patrícia Mendoza, 
Gal·la Sabaté i Oriol Tarrasón són els 
quatre actors dels tres muntatges. 
Elles es reparteixen el paper protago-
nista de cadascuna de les obres. Però 
en l’essencialització respectuosa de 
Molins, assumeixen també algun dels 
personatges masculins. Patrícia Men-
doza és, per exemple, el Krogstad que 
deixa diners a la Nora i després li fa 
xantatge. Es dilueix així la lluita home-
dona per esdevenir un duel entre el po-
derós i el dèbil. El fet de repetir repar-
timent permet a l’equip aprofundir en 
l’ètica i l’estètica del projecte. En ter-
mes formals, Nora i tota la trilogia són 
una barreja de llenguatges on el cine-
ma hi té molt espai. L’ús de la càmera 
permet un joc molt diferent del del te-
atre convencional, i a més dóna joc a 
una diferenciació d’espais present en 
les tres obres: l’espai públic, el menja-
dor de la casa, que és l’espai de les apa-
rences, i un lavabo, la zona reservada 
per a la intimitat. Tots els personatges 
hi acaben passant per ser ells mateixos 
durant una estona. La càmera en desfà 
la dimensió privada. I ajuda a mostrar 

la tesi d’aquest projecte: quan la do-
na imperfecta es trenca, l’ho-

me també es fractura. 
BELÉN GINART 
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‘Nora’ obre la ‘Trilogia de la imperfecció’ de la Sala Atrium. Tres clàssics 

adaptats per Raimon Molins per parlar de rols de gènere i lluites de 
poder en la societat del segle XXI. Teatre amb brots de cinema

TEATRE APOLO (BARCELONA)
‘MOUSTACHE’

Coco Comin i la seva escola són tota una referència en el món del 
musical català. La coreògrafa torna a la creació i direcció d’un gran 
espectacle, ambientat al Londres de principis del segle passat. Una 
peça vitalista en què el claqué serveix de fil conductor a una histò-
ria amable amb flaire de music hall que vol recrear l’ambientació i 
l’elegància dels musicals d’època.

Fins al 15 de gener

GRAN TEATRE DEL LICEU (BARCELONA)
‘ELEKTRA’

Arriba per fi a Barcelona l’últim espectacle que el genial director 
francès Patrice Chéreau va portar a escena abans de la seva mort. 
Aquest drama familiar (Orestes mata la mare per venjar l’assassi-
nat del pare) es presenta sota la direcció musical de Josep Pons, 
amb un muntatge intens i detalls escènics com la presència d’un 
intèrpret de 92 anys, el baix-baríton Franz Mazura.

Fins al 23 de desembre

ESCENES◆ ◆

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

T
é èxit social i familiar. Està 
casada amb un home que 
prospera, té fills, una casa 
bonica, un present sòlid i un 
futur ple de promeses. Però 

la Nora no és feliç. El seu món l’ofega i 
decideix sortir-ne. Deixar-lo enrere, 
nens inclosos. No són el que ella volia. La 
Nora descrita per Ibsen no s’ajusta a 
l’ideal femení de l’època. És una dona 
imperfecta. La Sala Atrium és aquests 
dies la Casa de nines imaginada pel dra-
maturg noruec. O, més ben dit, una ver-
sió lliure. El director Raimon Molins ha 
adaptat el text i l’ha acostat al món d’avui 
sense trair-ne l’esperit. És la primera 
part de la Trilogia de la imperfecció, que 
inclou també la Senyoreta Júlia de 
Strindberg i La gavina de Txékhov. 

La Nora, la Júlia i la Nina de Txékhov 
no són dones comme il faut. Estan “tara-
des”, diu Molins –amb tota la simpatia 
del món–, perquè no s’ajusten a l’arque-
tip del que s’espera d’elles. D’aquí el 
nom de Trilogia de la imperfecció amb 
què des de la sala s’ha batejat el tríptic. 
La Júlia és una noia burgesa que té rela-
cions amb un criat. El classista i miso-
gin Strindberg li recorda que està ocu-
pant un lloc erroni i que, a més, malgrat 
tenir una posició social superior a la del 
servent, ell és un home i, per tant, qui ha 
de portar les regnes de la relació. La Ni-
na de La gavina, per la seva banda, és ca-
paç de marxar a la gran ciutat per perse-
guir el seu somni, i un cop més serà un 
home qui li esguerri les esperances. 

El tríptic, ja s’ha dit, presenta una 
adaptació de les obres originals. No es-
pereu trobar-hi rastres de misogínia. Pe-
rò tampoc us el prengueu com un ma-
nifest feminista perquè no ho és. “A 
l’Atrium sempre volem parlar del que 
passa al món en què vivim. La posada en 
qüestió del rol de la dona a la nostra so-
cietat està a l’ordre del dia”, diu Molins. 
I és cert que la realitat s’entesta a mul-
tiplicar dia a dia els exemples sobre el 
desequilibri entre gèneres. La tenista 
Serena Williams acaba de publicar una 
carta al seu Instagram en què denuncia 
la frustració que li provoca la desigual-
tat salarial i la quantitat de barreres que 
ha de superar una dona només pel fet de 
ser-ho; l’alcalde d’Alcorcón (Madrid) 
s’ha despentinat una mica després que 
unes declaracions seves, ja antigues, ha-
gin tornat a l’actualitat. Hi deia que les 
feministes “a vegades són dones frustra-
des, dones amargades, dones rabioses 
i dones fracassades com a persones”; 
malgrat les reiterades peticions 
s’ha negat a dimitir. 

Raons sobrades per a la 
reivindicació, queda clar, 
però al tríptic de l’Atri-
um la intenció és anar 

‘NORA’ 
SALA ATRIUM (BARCELONA) 
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