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CRÍTICA // TEATRE

'CASA DE NINES', el muntatge mostra la rebel.lia amb causa 

Un discurs vigent sobre la dona amb un muntatge ben resolt i compromès
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TEATRE Sala Petita del TNC
ESTRENA 19 de febrer

Grandíssima obra teatral. La Casa de nines (1879) és, com el millor teatre d'Ibsen, la porta d'entrada
del drama contemporani. Els continguts ideològics i morals de la llarga escena final, amb l'extraordinari
discurs de Nora (Laura Conejero), mantenen avui tot el seu interès.
El millor del muntatge d'un cada vegada més segur Rafael Durán és la seva fidelitat al rerefons de
l'obra original, l'haver sabut preservar del pas del temps les emocions que xoquen entre si en l'obra i,
sobretot, l'acte revolucionari de la protagonista, que xoca frontalment amb el pensament majoritari de la
societat de la seva època.
La funció és sòlida i està cuidada en tots els seus detalls. El procés que porta el matrimoni de Nora i
Torvald (Francesc Garrido) a la ruptura definitva està explicat dins d'un teatre formal clàssic, amb les
seves dosis d'intriga i fins i tot d'humor; però avança cap a un desenllaç que en el seu dia li va provocar
a Ibsen molts problemes.
En aquest procés de conscienciació de Nora cap a l'autoestima i el seu dret a ser ella mateixa i no el
que el seu marit decideixi que sigui, Durán aclareix el camí. Utilitza el naturalisme però el neteja
d'adherències; els moviments dels actors, la seva manera de dir el text, els seus gestos arriben sempre
als espectadors de forma nítida.
Casa de nines té l'estructura de l'obra ben feta, però fa un pas més: Ibsen utilitza els diàlegs i l'escena
final per marcar la dimensió ideològica que es va proposar afrontar. L'escenografia i les característiques
de la Sala Petita ajuden a una concentració en què el dibuix dels personatges és més visible. Roser
Batalla, Pep Anton Muñoz i Andreu Benito formen un bloc sense fissures que acompanya els dos
protagonistes de la història.
Garrido, que va a més i aconsegueix el seu millor nivell a la segona part, està bé. I Conejero està
esplèndida, en un dels seus millors i més complets treballs. Marca des de la primera escena la seva
evolució interior, brilla amb llum pròpia en el tens ball de la tarantel.la i arriba a altes cotes de
convenciment en el desenllaç de l'obra, marcat per fortes tempestes interiors.

Laura Conejero.
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