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Jordi Coca

‘Hedda Gabler’
U

na de les constants
de la principal fór-
mula dramàtica de
Henrik Ibsen és que,
de sobte, el passat es

fa present amb una força atuïdo-
ra. Tant és si es basa en uns argu-
ments tossudament propers al
melodrama i a les novel·lotes
més increïbles. El que compta és
la situació que veiem en alçar-se
el teló i com són els personatges
que apareixen davant nostre i
que comencem a conèixer. En
tot cas ha de ser un moment
molt concret, tan a la vora com
sigui possible de la catàstrofe
final, quan gairebé per un mira-
cle coincideixen en un mateix
espai uns homes i unes dones
que ens revelaran la seva veritat
més íntima.

Hi ha, doncs, una superposició
d’elements en el drama analític
d’Ibsen: un passat que condicio-
na el que s’esdevindrà a l’escena;
uns personatges complexos i per-
fectament creïbles, i finalment
una intriga que ha de coincidir
punt per punt amb el desenvolu-
pament del diàleg i que mai no
s’ha de basar en un enjòlit tram-
pós. És a dir: el misteri que se’ns
desvela lentament i que ens
atreu amb força ha de sorgir
d’una sàvia administració de la
veritat i no ha d’enganyar el pú-
blic amb falses informacions.

Hedda Gabler (1890) es basa
en els elements que acabem de
dir: una dona dura, filla de mili-
tar i més forta que els homes que
l’envolten; un matrimoni recent,
sense interès i sense perspecti-
ves; l’ànsia de mantenir un esta-
tus, de posseir una mena de
poder o altra; la redempció i la
caiguda tràgica d’un ésser genial;
una dona generosa que creu en la
força del geni i que a diferència
de Hedda no el vol utilitzar... Tot

Els quatre protagonistes joves de ‘Hedda Gabler’: Ivan Benet, Àurea Màrquez, Jordi Rico i Anna Alarcón ■ LA PERLA 29

sembla antic, exagerat i una
mica grotesc. I, tanmateix, la
peça encara ens arrossega i ens
posseeix, segurament perquè ens
fa evident un fet que Pau Carrió
sembla voler significar en el seu
muntatge, si més no pel que fa a
les intencions teòriques.

Carrió, efectivament, es fa
una pregunta central: “¿Si triem
el que fem, triem el que som?”.
És una qüestió amb ressonànci-
es existencialistes que ens obli-
ga a mirar aquests personatges
d’Ibsen des de l’ús que fan de la
llibertat, i a demanar-nos el per-
què de les accions que acomplei-

xen. Algunes no són clares en el
sentit d’evidents, com per exem-
ple tot el que té a veure amb la
relació de Hedda i Loevborg.
¿Què impulsa Hedda a voler-lo
destruir? ¿Per què aquesta filla
de militar se sent més forta si
empeny l’home genial a l’auto-
destrucció?

Aquestes preguntes, certa-
ment transcendents i difícils de
respondre, es concentren tea-
tralment parlant en el fet que
Hedda cremi (o faci desaparèi-
xer per qualsevol altre procedi-
ment) el manuscrit de Loevborg.
Un gest tan simple esdevé la clau

de volta de la coincidència dels
personatges en les hores que
nosaltres els veiem, i inevitable-
ment els transforma, Hedda in-
closa, que acaba triant la mort
potser com l’expressió més alta
de la llibertat humana. S’ha de
ser genial per aconseguir aques-
ta concentració de sentit que ens
ofereix Ibsen. I encara més te-
nint en compte que d’una mane-
ra o altra Hedda Gabler ens plan-
teja una gran pregunta sense
resposta: ¿què és el Mal, a dife-
rència del Bé, que segons Sartre
és l’objecte i la finalitat de la vo-
luntat profunda? ■

Ibsen no perd
actualitat. Una
nova ‘Hedda
Gabler’, ara
dirigida per
Pau Carrió

Teatre

@Biblioteca de Catalunya.
Del 7 de febrer al 9 de
març. Que el jove Pau Car-
rió tingui el coratge d’enca-
rar-se a Ibsen ens reconfor-
ta. L’escena catalana passa
per un dels millors mo-
ments de la seva història,
però sovint aquest èxit ha
de pagar el preu de la bana-
litat: productes fàcils, plan-
tejaments oportunistes,
una idea del risc que té més
a veure amb la moda que
amb les pròpies necessitats
i exigències… Si més no teò-
ricament, Carrió aposta pel
contrari del que ara és habi-

tual entre nosaltres. Ens
diu: “Sis actors l’interpreta-
ran amb voluntat de senzi-
llesa i d’austeritat. Com si es
tractés d’un assaig. Una
taula, unes cadires, alguna
copa, un tocadiscs… Un as-
saig fet ara i aquí. Amb el
mínim imprescindible”. No
està gens malament.

@ Ibsen, lector de novel·les
policíaques. Tenim relativa-
ment poques informacions
privades d’Ibsen. Sempre va
ser gelós de la seva intimi-
tat. Tanmateix el sabem un
bon lector d’obres tan dife-

rents com la Bíblia, els tex-
tos del filòsof Kierkegaard i
les obres teatrals d’Eugène
Scribe. Scribe era un autor
del teatre comercial francès
que aleshores enlluernava
arreu, les peces del qual
Ibsen havia dirigit abun-
dantment als teatres de Ber-
gen i Cristiania. Aquest tea-

tre es caracteritzava pel fet
d’orquestrar meravellosa-
ment bé els embolics argu-
mentals. Però Ibsen també
era un lector de novel·les
policíaques, i especialment
li agradaven les d’un autor
anomenat Mauritz Hausen,
que giraven a l’entorn de
descobrir un secret curosa-
ment amagat. Totes aques-
tes influències són visibles
en el teatre del gran autor
noruec, però tant les unes
com les altres sempre són
posades al servei d’uns per-
sonatges profunds, gairebé
inexhauribles, i ens volen

plantejar qüestions socials
que aleshores eren de plena
actualitat.

@ Les idees polítiques
d’Ibsen. Noestàgensclar
quineserenles ideespolíti-
quesd’aquestdramaturg.De
jovehaviacombregatambel
socialismenomarxistade
MarcusMollerThrane,queva
acabara lapresói finalment
vaemigraralsEstatsUnits.
TantThranecomIbsencreien
quecaliaorganitzarels treba-
lladorspermillorar lasocie-
tat, iquelaclauperaconse-
guir-hoestavaenlaforçade

lesconviccions.S’hadiscutit
moltperdeterminarsi Ibsen
eraunautormésomenys
progressista.Entotcasnoera
vistde lamateixamaneraa
Noruegaquealarestad’Eu-
ropa. Al seu país se’l consi-
derava més aviat prudent,
per no dir conservador; en
canvi fronteres enllà s’impo-
sava com un home innova-
dor que abanderava idees
noves com ara el feminisme.
Segons la lectura que fem de
les seves obres entendrem
d’una manera o de l’altra les
decisions i les actituds de les
seves heroïnes.
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