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EL CELLER D’ESPECTACLES

Dos dels intèrprets de ‘Casa de nines’, de L’Agropecuària.

M
ig segle abans, ha-
via estat Madame 
Bovary. Feia tot just 

dos anys, Anna Karenina. El 
cop de porta de Nora Helmer 
al marxar de casa, es diu, va 
sentir-se a tot Europa. Casa 
de nines (1879), d’Ibsen, és 
considerada sovint com la 
bandera del feminisme del 
segle XIX. De fet, es tracta 
del mutis menys discret de la 
història del teatre (si deixem 
de banda el de Medea, a bord 
d’un drac, després de matar 
els seus fills). Va remoure les 
plaques tectòniques sobre les 
quals reposava plàcidament 
la moral petitburgesa –la mo-
ral aristocràtica sempre ha 
tingut un altre raser. Tant va 

trasbalsar aquest sotrac els 
sismògrafs que, a fi de man-
tenir la pau domèstica, es va 
popularitzar la inscripció a 
les targetes de visita de “Es 
prega no tractar el tema de 
Nora”. Una reacció immuno-
lògica molt més virulenta que 
la dels llacets grocs, atès que 
el nociu exemple de la Sra. 
Helmer podia encomanar-se 
a la pròpia llar com la sífilis 
d’Espectres, del mateix autor. 
Ibsen, a l’igual que Eurípides, 
era terrible. Ben mirat, amb-
dues obres (Casa de nines i 
Medea) no són tant una de-
fensa de la dignitat de la dona 
com un atac demolidor a unes 
societats farisaiques i roïnes. 
Tant la “petita alosa” com la 
bruixa són colpistes –o fins i 
tot terroristes– perquè amb 
la seva reacció dramàtica fan 
trontollar uns fonaments so-
cials. Són perilloses.

Nora a Lleida

EMILI BALDELLOU
CRÍTIC I DRAMATURG

OPINIÓ

‘Casa de nines’, icona 
feminista del XIX, 
diumenge a Lleida

ARTS ESCÈNIQUES REPRESENTACIÓ

DRAMA
‘CASA DE NINES’

De Henrik Ibsen. Companyia L’Agropecuà-
ria. Direcció: Emili Baldellou.

Lleida. Teatre Municipal Julieta Agustí. 
Dg., 11 de març. 18.00 h. Preu: 10 €

❘ LLEIDA ❘ Coincidint amb la set-
mana del Dia Internacional 
de la Dona i la vaga de dones 
prevista per demà dijous, la 
companyia teatral lleidata-
na L’Agropecuària posarà 
en escena diumenge vinent 
al Teatre Municipal Julieta 

Agustí tot un clàssic de finals 
del XIX, Casa de nines, del 
dramaturg noruec Henrik Ib-
sen, en un muntatge dirigit 
per Emili Baldellou i prota-
gonitzat per Estefania Rius, 
Fernando Pomares i Iolanda 
Viladrosa. Baldellou expli-
ca (vegeu l’article de sota la 
foto) que Casa de nines, po-
lèmica en el seu dia quan es 
va publicar el text, s’ha con-
siderat habitualment com la 
bandera del feminisme del 
segle XIX.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El Festival Músiques 
Disperses-MUD 2018 de Llei-
da no arrancarà demà dijous, 
tal com estava previst, amb 
l’actuació de Maria Arnal i 
Marcel Bagés. El duo revelació 
en els últims anys en el panora-
ma folk no només a Catalunya 
sinó també a l’Estat va anunci-
ar ahir que s’afegirà a la vaga 
de dones convocada per demà 
per diverses organitzacions 
feministes en països de tot el 
món. L’organització del festival 
va buscar ràpidament una nova 
data per a aquest concert, que 
no arribarà fins al mes que ve, 
el 5 d’abril, davant de la difi-
cultat de quadrar el calendari 
d’actuacions de la sala, el Cafè 
del Teatre, amb l’agenda del 
duo musical, que presentarà 
a Lleida el seu primer treball 
discogràfic, 45 cerebros y 1 
corazón. 

Tant els artistes com la se-
ua oficina de management i 
l’organització del festival van 
lamentar en un comunicat les 
molèsties que aquest canvi 
de data pugui ocasionar i van 
anunciar que les entrades ja 
adquirides de forma anticipada 
seran vàlides per al recital del 
5 d’abril.

Val a recordar que fa uns di-
es el Teatre de l’Escorxador ja 
va anunciar també un canvi 
de data a causa de la vaga de 
dones. Es tracta del muntatge 

teatral Màtria, una coproduc-
ció de FiraTàrrega i el Festi-
val Temporada Alta de Girona 
amb dramatúrgia i direcció de 
Carla Rovira, previst inicial-
ment per demà dijous i que es 
posarà en escena finalment di-
vendres, també en solidaritat 
amb el moviment feminista.

D’aquesta manera, el Fes-

tival MUD es “concentrarà” 
aquest cap de setmana vinent 
en tres jornades. Divendres ar-
rancarà el certamen amb dos 
actuacions al Cafè del Teatre 
a partir de les 21.30 hores: el 
català Ferran Palau i el britànic 
Mark Fry, en el seu primer con-
cert a Espanya. Dissabte serà 
el torn d’Alisha Sufit (Grans 
Records, 12.00 hores) i els ga-
llecs Baiuca i el brasiler Zé Vito 
(Cafè del Teatre, 21.30 hores). 
Diumenge tancarà el cartell 
un autèntic personatge inèdit 
també al país, el guitarrista 
d’origen ucraïnès Estas Ton-
ne en un recital a la Seu Vella 
(20.00 hores).

ENTRADES ANTICIPADES

Les entrades ja adquirides 
de forma anticipada seran 
vàlides per al recital del 
duo del 5 d’abril que ve

Maria Arnal i Marcel Bagés 
ajornen el recital al MUD
El duo se suma a la vaga de dones convocada per demà dijous 
|| El festival programa el seu concert per al 5 d’abril

MÚSICA GRUPS

El duo Maria Arnal i Marcel Bagés.

MUD 2018

INSTITUCIONS AUDIOVISUAL
LLEONARD DELSHAMS

L’IEI estrena la projecció del màping del seu 75è aniversari
❘ LLEIDA ❘ El pati de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs de Lleida va es-
trenar ahir les projeccions en 
una pantalla de doble cara de 
l’audiovisual que es va projec-

tar en format màping el desem-
bre passat a la façana de Blon-
del de l’edifici com a celebració 
del 75è aniversari d’aquesta 
fundació pública cultural de 

la Diputació de Lleida. L’audi-
ovisual Pedra, paper i aigua 
s’exhibirà diàriament (11.00-
14.00 i 18.00-23.00 hores) fins 
a l’1 d’abril vinent.


