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estarà adaptat per a persones amb discapacitat auditiva.
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Fa 140 anys que es va estrenar Casa de nines, de Henrik
Ibsen, la història que va donar peu al dramaturg Lucas
Hnath per a la creació d’aquesta obra, d’aquesta rotunda
segona part on imaginem que Nora, després d’abandonar
el seu marit i els tres fills petits, torna a casa al cap de
vint anys. Aquest és el punt de partida que Hnath aprofita
magistralment per debatre sobre la llibertat de la dona,
sobre la necessitat d’escoltar l’altre, sobre les diferents
maneres d’entendre la vida... Fa 140 anys i encara avui en
dia el debat és imprescindible perquè encara hi ha molt
camí per recórrer.
Els quatre personatges de l’obra defensaran quatre relats
que tenen una vigència indiscutible. Encara ara ens
cal entendre els motius de Nora, la necessitat profunda
d’escoltar la seva pròpia veu, d’assumir la responsabilitat
de viure en llibertat, d’escollir qui és i què vol ser. Però
també d’escoltar Torvald, el marit abandonat, i Emmy, la
seva filla, i també Anne Marie, la dida que ha tingut cura
dels seus fills.
Gairebé com en un ring, es trobaran els personatges
per al “combat” etern entre l’home i la dona, entre la
filla i una mare absent, entre la possibilitat d’escollir
o la impossibilitat de fer-ho. Les seves raons no són
només d’una època, són també d’ara, de sempre. Aquesta
invitació a pensar en els motius que ens fan escollir com
volem viure, en com costa trencar els patrons culturals
als quals estem sotmesos homes i dones, i en la dificultat
que comporta el simple fet de viure amb les persones,
és el viatge apassionant que ens ofereix l’autor, que, amb
una mirada sàvia, comprensiva i fins i tot divertida, ens
fa entendre que l’elecció de vida depèn d’una infinitat de
coincidències però, sobretot, d’aconseguir ser lliure per
poder pensar-hi.
Sílvia Munt

