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CRÍT ICA DE TEATRE

‘Filla del seu pare’ actualitza al Teatre Lliure el clàssic d’Ibsen

Hedda ja téFacebook
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Encara que s’acaba des
truint a si mateixa i als
altres, no és la dolenta,
ni l’antipàtica, ni la bo

ja que tantes posades en escena
solenretratar.Oaixòassegurael
director de teatre Pau Miró:
“Tots podem ser Hedda Gabler,
en tant que entre el que som i el
queensenyemals altresnormal
ment hi ha molta distància”.
HeddaGabler, estrenada el 1891,
ésel títold’unadelesgransobres
de teatre del noruec Henrik Ib
sen. I el nom de la seva heroïna,
una dona filla d’un aristocràtic
generalavorridadelseunouma
rit i de la societat que l’envolta. I
lacompanyiaSolitàriahatraslla
datl’obraal’èpocaactual i lapre
senta des d’aquest dimecres al
Teatre Lliure de Montjuïc sota
eltítoldeFilladelseupareenuna
versióonHedda téFacebook.
Al cap i a la fi, explica Miró

(Barcelona, 1974), a l’obra d’Ib
senhiha la temàticade l’aparen
ça, del que volem projectar de
nosaltres mateixos. I en aquest
sentit les xarxes socials actuals
són ideals. Hedda està obsessio
nada a mostrarhi la vida supo
sadament normal que ha triat.
“Té una addicció a l’aparador
quearapodementendremolt bé
comasocietat, unadependència
constant a estar presents a les
xarxes imostrarunapartdenos
altres que tendeix a ser lamillor.
El que a Ibsen era l’aristocràcia i
el volerquedarbédavant la soci
etat aquí es trasllada a Facebo
ok”, explica Miró, a qui la com
panyia Solitària, integrada pels
actors Pol López, Júlia Barceló i
Pau Vinyals i per Aleix Aguilà,
que és l’autor de la nova versió
del clàssic, van anar a buscar
perquèdirigís aquestmuntatge.

Per a Júlia Barceló, l’obra és
com un thriller psicològic que
“etporta a llocs terrorífics.Hed
da és una dona brillant amb una
educació molt rigorosa, militar.
Ve d’una família brillant, amb
molt de poder. I escull Tesman
com amarit de manera pràctica
per tenir una vida còmoda i no

enfrontarse a les seves pors. Es
diu que és covard, jo crec que és
molt valenta. Sapquenovol llui
tar, que no ha nascut per lluitar,
constantment. Imalgrat que sap
que téunsgustos,unesexcentri
citats i un caràcter queno encai
xen amb la societat, vol encai
xarhi perquè creu que és el ca

mí més còmode i fàcil. Això la
portaràa l’autodestrucció.Atra
vésdelsullsdeLövborg,unamic
d’infantesa,veuelquepodriaar
ribar a ser però no és, perquè no
està disposada a lluitar contínu
ament contra la societat,” acaba.
Miró explica que es tracta

d’una versió de Hedda Gabler
desacomplexada, irreverent i
personal. “És Ibsen però hi ha
molt d’Aleix Aguilà. Redueix
l’obraatrespersonatges i l’acció,
que transcorre entre la nit de
Cap d’Any i l’endemà, comença
com una espècie de vodevil i va
avançant cap a la foscor, devo
rant els personatges i l’esperan
ça. L’obra parla de la contradic
ció entre qui és Hedda i qui vol
dria ser. Dels seus ideals com a
ésser humà i la impossibilitat
d’encaixarlos en una societat i
una estructura mediocres. Cada
vegada veu que encaixa menys i
s’esforçamés i aquest esforç per
encaixar acaba sent devastador
peraella ielsque l’envolten”,as
segura.c

JOANOT CORTÈS

Pau Vinyals i Júlia Barceló en una escena de Filla del seu pare

La necessitat de ferse
veure quemostra
l’obra encaixa amb
elmón de les xarxes
socials, diu PauMiró

Veritat pertorbadora
L’ànecsalvatge

Autor:Henrik Ibsen
Director:JulioManrique
Llocidata:LliuredeMontjuïc.
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JOANANTON BENACH

Un drama que acaba en tragèdia:
L’ànec salvatge. Un tret de pistola
que s’endú a l’altre barri l’encar
naciómés tendrade la innocència
és la manera que Ibsen (1828
1906) va trobar per afirmar lame
diocritatdelspersonatges i la seva
ineptitud per redreçar els efectes
negatiusd’antiguesconductes.En
el conjuntde laproducció realista
de l’autor,L’ànecsalvatgeésde les
peces que ofereixen més dificul
tats per durles a escena, una raó
peraplaudirelsencertsquehatin
gut JulioManrique en el muntat
ge que ha estrenat al Lliure. La
qualitat de l’espectacle es manté,
sobretot, fins al moment que el

grup familiar que conforma la ba
sedelahistòriareplasotragadade
notícies inquietants comunicades
perunvisitantdesconegut.
Finsaquestesdevenimentdeci

siu,Manriqueensmostraunsper
sonatgesben instal∙latsenels seus
papers, tocats,aixòsí,d’unagrisor
remarcable.Enelnuclide la famí
liahihalaGina(LauraConejero) i
en Hialmar (Ivan Benet), parella
quegaudeix,sembla,d’unaraona
ble felicitat conjugal; la seva filla
Hedvige (ElenaTarrats), i l’Ekdal
(LluísMarco), pared’enHialmar,
un personatge a estones pinto
resc, amarat d’un gran saber po
pular. EnWerle (AndreuBenito),
el seu antic soci, que havia man
tingutrelacionssexualsamblaGi
na, segons les revelacions d’en
Gregor (PabloDerqui), el nouvin
gut home enigmàtic que ni el di
rector vol definir d’una manera
precisa; en Relling (Jordi Bosch),
metgequeamblesseves interven
cions, sovint sarcàstiques, sacseja
l’existència rutinàriadelgrup...

Hi ha estudiosos convençuts
que a L’ànec salvatge Ibsen es re
tractava de la conclusió d’Un ene
mic del poble, on la societat triava
viure confortablement abans que
acceptar la veritat de les aigües
balneàries contaminadesque cer
tificava el doctor Stockman, que
els hauria arruïnat. Ara, en canvi,
la veritat que el missatger desco
negut planta al mig de la família
del vell Ekdal és una bomba que
pertorbaradicalmentelsprincipis
i sentimentsd’enHialmar.
Efectivament, quan s’assabenta

que la Gina se n’havia anat al llit
amb en Werle, el seu atac de ba
nyesésexplosiu, volcànic. Sembla
comsieldirectorhaguéspermèsa
Benet qualsevol manifestació ex
travertida que pogués il∙lustrar
millor l’enuig. I en això crec que
l’espectacle decau i que calia, ben
al contrari, controlar els excessos
del’actor,elsseuscritsdesaforats,
així comuna reacciómenys soro
llosa però molt infantil: l’ostensi
ble menyspreu per la filla, no fos
cas que no l’hagués engendrat ell
sinó el soci del seupare. Llàstima,
perquè fins aquest tram final l’es
pectacle és excel∙lent, molt ben
muntat,dirigit i interpretat.c
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