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INTRODUCCIÓ

Henrik Ibsen és conegut arreu del món com el creador del drama modern. Aquesta
observació no és gratuïta, ja que les seves obres van obrir nous camins al teatre del
segle XIX i també del XX, tant a nivell formal com a nivell temàtic. Amb ell, el teatre
europeu fa un gir de 180 graus: abandona les comèdies burgeses d’entreteniment i
planteja els conflictes de la societat del seu moment. Un enemic del poble és,
precisament, un exemple d’obra de crítica social. Com la majoria d’obres d’aquest
dramaturg noruec, Un enemic del poble és un drama que suporta perfectament el pas
del temps; fins i tot podem dir que, malauradament, la seva temàtica és d’una rabiosa
actualitat. Aquests elements fan d’Ibsen un autor interessant, que permet-ne fer una
lectura entenedora i que facilita la integració de les idees que ens presenta a través
dels seus personatges.

Amb aquest dossier el que es pretén és que l’alumnat conegui els aspectes bàsics de
l’obra d’aquest autor, la seva temàtica i la renovació formal que va aportar al teatre
europeu, per després analitzar-los en una obra concreta, en aquest cas, Un enemic del
poble. L’edició amb la qual s’ha treballat és una adaptació feta pel dramaturg americà
Arthur Miller, que simplifica alguns aspectes formals de l’obra (com l’eliminació
d’algunes acotacions i informacions inicials sobre els personatges) i de contingut (com
l’eliminació o sintetització d’algunes escenes), però sense abandonar-ne l’essència.

A l’hora d’elaborar el dossier, no s’ha volgut oblidar l’aspecte lúdic de la lectura i
l’aspecte autoformatiu que la literatura ens aporta; és per això que, gairebé en tots els
apartats del dossier, l’alumnat podrà trobar exercicis de creació que facilitin la
integració de les idees, pensaments, sentiments i estats emocionals que es troben dins
l’obra.

El dossier està pensat per treballar Ibsen d’una forma gradual i ascendent, fins arribar
a l’obra en qüestió, excepte l’apartat “Ibsen dins el teatre català”, que apareix al final
perquè creiem que pot ser més fàcil entendre la influència de l’autor noruec dins la
nostra tradició després d’haver analitzat Un enemic del poble.

El dossier està estructurat en cinc apartats:

- Ibsen i el seu temps , que ens ha de permetre conèixer la vida de l’escriptor, sobretot
aquells aspectes relacionats amb la seva formació i l’elaboració de la seva obra.
També s’inclou en aquest apartat un apropament al context històric en què va viure.

- Ibsen i la seva obra , que ens ha de facilitar el coneixement del conjunt de la
producció dramàtica d’Ibsen i els seus trets característics.

- El nou teatre europeu , que ens acostarà als canvis literaris que es van produir en el
gènere teatral a partir de mitjan segle XIX. D’aquesta manera, l’alumnat podrà entendre
perquè Ibsen va ser un renovador del teatre.

- Un enemic del poble , que és la part central a la qual van dirigides totes les anteriors.
En aquest apartat es presenten exercicis per treballar diferents aspectes de l’obra:
tema, argument, conflictes, personatges, espai, temps, etc. Els exercicis es basen,
sobretot, en l’anàlisi del propi text dramàtic.

- Ibsen dins el teatre català , que ens ha de permetre veure la influència que aquest
autor ha tingut en el nostre teatre i en la literatura catalana de final del segle XIX i
principi del XX.
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El dossier es tanca amb tres annexos de tipologia diferent. A l’Annex 1 , hi trobem
textos que són necessaris per realitzar alguns exercicis de l’apartat corresponent però
que, per la seva extensió, s’han separat del cos del dossier. A l’Annex 2  hi ha textos
amb els quals es pot treballar cadascun dels apartats del dossier d’una manera global.
Sovint, el temps no ens permet fer tots els exercicis i ens és útil tenir un text que
resumeixi les idees principals d’un tema. Els d’aquest annex ens poden ser útils en
aquest sentit. I, finalment, a l’Annex 3  hi ha el solucionari dels exercicis del dossier.

Tots els apartats comencen amb una cita d’Ibsen (de les seves cartes, conferències o
obres...) que ens pot servir com a recurs per encetar el tema o per reflexionar-hi. Al
final de cada apartat també s’ha inclòs alguna referència d’algun llibre, pàgina web,
etc. per a aquell alumnat inquiet que vol saber més coses sobre Ibsen i la seva obra.

A pesar de la gran influència d’Ibsen en el nostre teatre i en la nostra cultura, hi ha
pocs estudis escrits en català que hagin analitzat la seva obra. Sovint, els podem
trobar en els pròlegs de les edicions de les seves obres. Per això, veureu que, en més
d’una ocasió, hi ha notes a peu de pàgina on s’indica que el text ha estat traduït al
català per l’autora del dossier. A la bibliografia  que qui ha al final del dossier es dóna
referència completa de les obres de les quals s’han reproduït fragments.

A l’hora de citar els títols de les obres d’Ibsen en català, hem utilitzat la nomenclatura
de l’Enciclopèdia catalana. En els casos que no quedaven citats per aquesta font, hem
utilitzat els documents sobre Ibsen del Teatre Nacional de Catalunya. Si hi havia
discrepància entre les dues fonts, hem optat per la primera. Quan les dates d’edició de
les obres també diferien segons les fonts, hem optat per deixar aquella que es repetia
en més d’una.

Amb tot plegat, el que es pretén és conèixer i despertar l’interès per aquest autor del
nord europeu i per la seva dramatúrgia i, sobretot, motivar “el gust per la lectura” de
l’alumnat. Ibsen, i concretament Un enemic del poble, ens ofereix aquesta possibilitat i,
també, la possibilitat que el professorat acosti els nois i noies als textos teatrals perquè
aprenguin a gaudir amb la lectura d’aquest gènere que sovint oblidem quan fem
propostes lectura. Per tant, amb aquesta obra, que planteja una temàtica totalment
actual, tenim unes possibilitats immillorables per iniciar el gust per la lectura de les
obres teatrals.
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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT

1. Objectius

1. Fer de la lectura una font de coneixement, una forma de gaudi estètic i
d’enriquiment personal.

2. Conèixer l’escriptor Henrik Ibsen i els trets que caracteritzen el conjunt de la seva
obra.

3. Comentar i analitzar els elements essencials d’un text dramàtic.

4. Conèixer els trets bàsics del realisme.

5. Llegir de forma comprensiva fragments d’una obra teatral.

6. Llegir expressivament fragments de textos dramàtics.

7. Crear diferents tipus de textos a partir de models literaris estudiats o de creació
personal.

8. Consultar i extreure informació de diferents fonts: llibres, enciclopèdies,
enciclopèdies virtuals, Internet, etc.

9. Comentar raonadament l’obra Un enemic del poble tenint en compte els
aspectes temàtics, socials, històrics i estètics que comunica.

10. Valorar críticament Ibsen, la seva obra i la seva aportació al teatre modern.

11. Valorar la lectura de l’obra d’Ibsen com una forma d’enriquiment personal i de
coneixement de la vida cultural europea i del propi país.

2. Continguts

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. La vida, l’obra i el context històric i cultural d’Henrik Ibsen.

2. Els elements constitutius del drama modern.

3. La crítica social de la literatura realista: la lluita i defensa de la veritat.

4. Anàlisi de l’obra teatral Un enemic del poble.

Procediments

1. Lectura comprensiva de textos literaris.

2. Lectura expressiva de fragments de textos dramàtics.

3. Comprensió i interpretació del significat global d’un text teatral.

4. Recerca d’informació en fonts documentals diverses.

5. Realització d’esquemes per sintetitzar els conceptes bàsics referents a una visió
total o parcial d’un període literari.

6. Anàlisi dels elements constituents d’una obra teatral.

7. Anàlisi dels personatges.

8. Anàlisi dels recursos literaris emprats en els textos dramàtics.
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9. Dramatització de fragments d’obres teatrals.

10. Síntesi de les idees bàsiques d’un text.

11. Respostes a qüestions sobre textos de tipologia diversa.

12. Creació de textos breus de tipologia diversa.

13. Posada en comú de la informació elaborada en els treballs grupals.

14. Argumentació oral i escrita d’opinions personals.

15. Anàlisi crítica i valorativa del l’obra d’Ibsen.

Actituds, valors i normes

1. Sensibilització per les manifestacions literàries, especialment les teatrals.

2. Interès per conèixer la societat del final de segle XIX i principi del XX.

3. Valoració de l’obra dramàtica d’Henrik Ibsen.

4. Realització i presentació acurada de les pròpies produccions.

5. Predisposició a l’intercanvi d’opinions i a la participació en les activitats
proposades.

6. Respecte per les opinions dels altres.

7. Valoració de la lectura com a eina de reflexió sobre el món que ens envolta i
sobre nosaltres mateixos.

3. Orientacions didàctiques

Per a l’ensenyament aprenentatge

Tot i que l’alumnat de batxillerat té uns coneixements previs sobre els diferents
gèneres literaris i sobre la literatura catalana i castellana, abans de començar a
treballar l’obra d’Ibsen caldrà diagnosticar quina és la situació del grup classe,
conèixer les seves capacitats per analitzar, extreure i resumir les idees principals d’un
text, i també, conèixer la seva capacitat d’argumentació i de valoració crítica dels
textos. Tampoc podem oblidar que, sovint, l’experiència de la lectura de textos literaris
se centra, sobretot, en la narrativa; en segon lloc, en la poesia, i poques vegades els
alumnes han tingut l’experiència de llegir i analitzar un text teatral. Això vol dir que, a
partir dels coneixements previs i les lectures de l’alumnat, el professorat haurà de
seleccionar i plantejar les activitats en funció de les necessitats del grup classe.

Aquest dossier ofereix propostes didàctiques per treballar una de les lectures que es
proposen a l’assignatura de Literatura Universal de batxillerat, Un enemic del poble. El
primer que es proposa per entendre i analitzar aquesta obra és contextualitzar l’autor i
la seva època, tant des del punt de vista històric i social com cultural. D’aquesta
manera l’alumnat, després de treballar el conjunt de la producció literària de l’autor i la
situació del teatre a Europa, podrà entendre i valorar la transcendència de l’obra
d’Ibsen en el conjunt de la història del teatre mundial, i especialment la seva influència
en el teatre català.

Aquestes activitats estan organitzades per apartats, que han d’ajudar a arribar
gradualment a l’anàlisi l’obra, a fi de facilitar-ne la comprensió. Així doncs, un cop
contextualitzat l’autor, la seva obra, la seva època i el teatre europeu, es plantegen
activitats que per ajudar a la comprensió i l’anàlisi dels elements que donen forma a
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l’obra Un enemic del poble. En aquest sentit cal destacar la importància del tema, la
lluita per la veritat i la llibertat, perquè la renovació de la temàtica teatral és un dels
elements que Ibsen aporta al teatre burgès del segle XIX. I, per entendre’n millor el
desenvolupament, és imprescindible endinsar-nos en les raons que mouen els
personatges a actuar de la manera que ho fan; per tant, és necessari un estudi
aprofundit dels personatges, i no només del protagonistes, ja que el paper dels
secundaris i dels personatges anònims també és fonamental en el desenllaç de l’obra i
cal que l’alumnat analitzi aquests aspectes.

L’estudi d’una obra teatral demana conèixer els aspectes propis d’un text d’aquest
gènere; és per això que també podeu trobar activitats per treballar els diàlegs, les
acotacions, l’espai i la construcció dramàtica.

Per complementar aquest estudi d’Un enemic del poble, també hi ha un apartat sobre
la recepció de l’obra a partir de les crítiques de les representacions dirigides per
Carme Portaceli, ja que aquest és un aspecte que sovint s’obvia en la nostra tradició
literària, però que és fruit de força estudis teatrals. També hi ha un apartat sobre
l’edició utilitzada en aquest dossier, ja que el fet que sigui una adaptació en valencià
ens permet fer un treball sobre aquesta variant dialectal.

Les activitats que es presenten poden realitzar-se totes alhora o bé que el professorat
en faci una selecció per treballar allò que millor s’adeqüi al seu pla de treball o al grup,
a partir de la diagnosi prèvia. Sovint, el temps no és el nostre aliat; per tant, hem de
triar aquelles activitats que ens siguin més útils per aconseguir els objectius que ens
hem marcat.

En el dossier hi ha activitats de tipologia diversa. Per una banda, hi ha exercicis per
treballar aspectes puntuals de l’obra de manera sistemàtica (llegir i analitzar textos,
respondre preguntes a partir dels textos, completar esquemes, buscar informació,
completar textos informatius, etc.) i, per l’altra, hi ha exercicis de creació que obliguen
l’alumnat a posar-se a la pell dels personatges, de manera que ens permetran veure
fins a quin punt ha interioritzat alguns aspectes de l’obra. La majoria d’activitats es
plantegen per treballar individualment, però també n’hi ha per treballar en grup i,
sovint, en aquests casos, es demana la posada en comú de la informació o la feina
feta pel grup. En qualsevol cas, les activitats, sempre es poden modificar i adaptar a
les necessitats del grup segons la consideració del professorat.

Cal destacar que, en el conjunt de les activitats del dossier, tant pel que fa a les fonts
d’informació com pel que fa a les parts de l’obra que s’han de consultar, s’ha procurat
sempre orientar les tasques per tal de facilitar-ne la resposta.

A l’Annex II del dossier trobareu textos que es poden utilitzar per treballar de manera
més global i sintetitzada cadascun dels apartats. Aquests textos es poden completar
amb exercicis concrets de l’apartat corresponent i, fins i tot, utilitzar-los, sencers o
fragmentats, per ser analitzats en exercicis d’avaluació.

Per a l’avaluació

Tenint en compte que aquest dossier està pensat per a l’alumnat de batxillerat, hem de
veure fins a quin punt s’han assolit els objectius de l’etapa d’Ensenyament Secundari
Obligatori. Per això caldrà dur a terme una prova inicial per diagnosticar la situació del
grup classe i, alhora, poder fer, més endavant, una valoració del seu progrés. La prova
pot consistir en la lectura expressiva i comprensiva d’un fragment teatral i fer-ne un
comentari valoratiu a partir dels coneixements adquirits per l’alumnat fins al moment.



12

Abans de començar la realització de les propostes del dossier, és important fer una
planificació de treball i establir els objectius bàsics que es volen assolir al finalitzar el
procés per, a partir d’aquí, fer una tria de les activitats més adients.

L’avaluació formativa es pot realitzar a partir de les propostes didàctiques del dossier.
El professorat podrà valorar el progrés de l’alumnat per mitjà d’exercicis freqüents i
variats, orals i escrits, individuals i en grup, per d’aquesta manera comprovar el grau
d’assoliment dels objectius i reorientar, si cal, la pràctica educativa.

L’avaluació sumativa es pot fer a partir de proves basades en la tècnica del comentari
de text, seguint, més o menys, el model de les proves de literatura catalana de
selectivitat: un comentari sobre el text d’algun crític que parli d’aspectes rellevants
d’Un enemic del poble; una pregunta de resposta breu i concreta sobre un element de
l’obra, i un comentari a partir d’un fragment del text, en el qual s’hagin de comentar els
aspectes característics de l’autor i l’obra. En els comentaris, es valorarà especialment
el coneixement dels aspectes més destacats de l’obra, la correcta interpretació i
exposició de les idees, així com la capacitat d’anàlisi  i d’argumentació.



<http://www.Ibsen.net>

I. IBSEN I EL SEU TEMPS
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Qui vulga entendre’m del tot haurà de conèixer
Noruega. La naturalesa grandiosa, però severa,
que envolta les persones que viuen allà al nord, la
vida solitària, aïllada —moltes granges queden
allunyades una de l’altra— els obliga a
desinteressar-se pels altres, i a ocupar-se
exclusivament d’ells mateixos. Per això són
introvertits i seriosos, cavil·len i dubten —i moltes
vegades es desanimen. Al nostre país en una de
cada dues persones hi ha un filòsof. A més hi ha
els hiverns llargs i foscos amb boira densa que
cobreix les cases —ah, com troben a faltar el sol!

Henrik Ibsen

Enciclopèdia Britànica on line:
http://www.edu365.com/pls/edu365/britannica

1. VIDA

Henrik Johan Ibsen és el nom complet del dramaturg noruec de final del segle XIX a qui
es considera el creador del drama modern. Abans d’endinsar-vos en la seva obra, cal
que en conegueu breument la vida.

1. A l’Enciclopèdia Catalana trobareu informació sobre aquest autor, però a Internet
també podeu trobar webs amb notícies sobre teatre (www.teatral.net,
www.teatrebcn.com...) on podeu aconseguir informació, o enciclopèdies generals a les
quals podeu accedir des del portal http://www.edu365.com. Documenteu-vos en
aquestes pàgines i responeu a les preguntes següents sobre la vida d’aquest escriptor
noruec:

a) On i quan va néixer Henrik Ibsen?

b) Quina formació va tenir Ibsen abans de dedicar-se plenament al teatre?

c) Amb quina activitat va començar la seva vida d’escriptor a Oslo?

d) Quina reacció va provocar la lectura de la seva primera obra, Catilina?

e) De quins teatres va ser director i en quins anys?

f) Què va provocar el seu “exili voluntari”?

g) Com va aconseguir recursos per a poder marxar a l’estranger?

h) A quines ciutats europees va marxar a partir del 1863?

i) Quan torna a Noruega i per què?

j) On i quan mor Ibsen?

k) Quin fet de la vida de l’autor s’ha commemorat durant l’any 2006?

2. A l’Annex 1 del dossier trobareu una cronologia de la vida d’Ibsen que us permetrà
fer-vos-en una idea més detallada. A la cronologia es barregen aspectes de la seva
vida, la seva obra i els fets històrics del moment. Per parelles, refeu-la separant
aquests tres aspectes i completeu els fets històrics amb l’ajuda del vostre llibre
d’història o d’altres textos que us puguin ajudar (Història Universal Planeta...). A
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l’apartat de fets històrics, també hi podeu afegir aspectes culturals (aparició de llibres,
música, etc.). L’estructura de la cronologia ha de ser la següent:

Vida de l’autor Obra literària Fets històrics

3. A partir de la informació que ara teniu sobre Ibsen, col·loqueu en aquest mapa
d’Europa les ciutats on va residir o treballar:

4. Com creieu que va influir en la seva vida i, sobretot, en la seva obra, aquesta estada
de més de 25 anys per diferents ciutats europees?

5. Ara que ja coneixeu millor aquest autor, imagineu que sou Henrik Ibsen, qui, en
l’afany per assolir la veritat i ser absolutament sincer, tal com li passa al personatge
d’Un enemic del poble, volia redactar una autobiografia. Poseu-vos a la seva pell, trieu
un moment de la seva vida que us hagi interessat especialment i redacteu-lo com si
fóssiu ell mateix.



17

2. CONTEXT HISTÒRIC

1. El dramaturg noruec va viure al llarg de bona part del segle XIX i d’uns pocs anys del
XX. El segle XIX és especialment important, perquè els canvis que s’hi produiran
marcaran l’inici de l’edat contemporània i posaran les bases del món actual (revolució
industrial, revolucions nacionalistes, capitalisme, moviments obrers, liberalisme...).

Les frases següents, inserides en aquests globus, estan desordenades i partides per la
meitat. Refeu-les, aparelleu-les i obtindreu els fets més importants del segle XIX:

La política
europea queda
marcada

Les noves idees liberals són
assumides i defensades

La classe obrera inicia el
seu procés de presa de
consciència i

L’Antic Règim, monàrquic i autoritari,

La Revolució
Industrial
transforma

Aparició dels
moviments obrers.
Apareixen dos

Les principals
potències
europees inicien
la seva expansió

A diferència d’altres
potències, Espanya

és substituït per un nou
ordre polític.

per les conseqüències de la
Revolució Francesa de 1789.

per una burgesia que
esdevé la classe social
més activa i poderosa.

d’organització política i
sindical en defensa dels
seus interessos.

grans corrents
ideològics: el
socialisme i
l’anarquisme.

colonial (Gran Bretanya,
França, Prússia...)

va perdent
les
possessions
d’ultramar.

Emergència de moviments
nacionalistes que pretenien

fer coincidir les
fronteres
polítiques amb les
nacions.

la vida econòmica
i social d’Europa.
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2. Segons una relació biogràfica molt completa del llibre de Salvador Albert, El tesoro
dramático de Henrik Ibsen, al dramaturg el van afectar molt tres fets històrics:

A la rebotiga de la farmàcia de Grimstad, el jove practicant, lliure de familiars
severs i professors de Teologia, llegeix els diaris i s’interessa pels assumptes
públics. Ell mateix diu que la revolució francesa de 1848, les insurreccions
d’Hongria i la guerra germanodanesa el van alterar profundament, obligant-lo a
pensar i a madurar la seva intel·ligència.1

Busqueu informació sobre aquests tres fets històrics en els llibres d’història i també a
través d’un cercador d’Internet. Indiqueu l’any en què es van produir i expliqueu
breument en què van consistir:

Revolució francesa de 1848:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Insurreccions d’Hongria:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Guerra germanodanesa:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Noruega va ser un país que, al llarg de la seva història, va estar relacionat
políticament i cultural amb Dinamarca i Suècia. Busqueu-ne informació a l’Enciclopèdia
Catalana i expliqueu breument (5 línies aproximadament) quina mena de lligam polític
tenia Noruega amb aquests països durant el segle XIX i principis del XX.

4. En quin aspecte influeix el naixent nacionalisme noruec en la vida i obra d’Ibsen?

        

Cristiania <http://www.ibsen.net> Skien (quadre pintat per Ibsen)
<http://www.ibsen.net>

Aquells que tingueu més interès per Ibsen i vulgueu saber més detalls de la seva
vida i obra, podeu llegir la biografia següent, escrita per Annie Jansen: Ibsen: el
creador del Teatro Social. Buenos Aires: Claridad, 1966.

                                           
1 ALBERT, Salvador. El Tesoro Dramático de Henrik Ibsen. Barcelona: Minerva, [192-?] p. 10. Fragment
traduït per l’autora del dossier.



Dibuixos dels personatges de les obres d’Ibsen, fets per ell mateix
<http://www.ibsen.net>

II. IBSEN I LA SEVA OBRA
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NORA. [...] tot just acabo de saber que les lleis no són gens com em pensava.
Però que aquestes lleis hagin de ser forçosament justes és una cosa que no
m’entra al cap. Una dona, no té el dret de protegir el seu pare moribund ni de
salvar la vida del seu marit? Jo no ho crec pas així.

HELMER. Parles com una criatura. No entens en quina societat vius...

NORA. No, no l’entenc, tens tota la raó. Però ara me’n vull ocupar. Cal que sàpiga
qui de tots dos té raó: la societat o jo.

Henrik Ibsen, Casa de nines (p. 136)

Se sol dir que, després de Shakespeare, Ibsen és el dramaturg més representat en els
teatres del món. De fet, el podem considerar l’escriptor més important i més conegut
del panorama literari noruec. Tot i que també era poeta, destaca com a escriptor
teatral i se’l considera el màxim representant del teatre naturalista i, alhora, el creador
del drama modern.

Va ser un autor molt prolífic, tal com diu Jem Cabanes2 a la presentació de dues obres
d’Ibsen editades a la MOLU (Millors obres de la Literatura Universal):

Una dramatúrgia teixida durant una cinquantena d’anys, i amb una regularitat
constant: una peça cada dos anys, poc més poc menys. El conjunt forma un
corpus de vint-i-dues peces, escrites entre el 1850 i el 1899. (p. 7-8)

Pel que fa al nombre d’obres de l’autor, trobarem una certa diferència en relació amb
les fonts documentals. De tota manera, en la majoria dels casos es parla de 25 títols,
que són els següents:

Catilina
La tomba del guerrer
La nit de Sant Joan
La senyora Inger d’Oestrot
La festa de Solhaug
Olaf Liljekrans
Els herois de Helgoland
La comèdia de l’amor
Els pretendents de la corona
Brand
Peer Gynt
La unió dels joves
Emperador i Galileu
Els pilars de la societat
Casa de nines
Espectres
Un enemic del poble
L’ànec salvatge
La casa de Rosmers

                                           
2 CABANES, Jem. “Presentació”. Dins IBSEN, Henrik; STRINDBERG, August. Teatre. Barcelona: Edicions
62 i la Caixa, 1985. (MOLU; 47)
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La dama del mar
Hedda Gabler
Solness, el constructor
El petit Ejolf
John Gabriel Borkman
Quan ens despertarem d’entre els morts

També podeu trobar variacions en les traduccions dels títols al català, però nosaltres
utilitzarem els títols anteriors.

1. Tot seguit, busqueu l’any de producció de cadascuna de les obres anteriors i
indiqueu-lo al costat del títol. Ja veureu que l’any sol variar, ja que a vegades s’indica
l’any d’estrena i d’altres, l’any d’escriptura o l’any de publicació. De tota manera, per
unificar criteris, preneu l’any que indica la pàgina web oficial de la commemoració de
l’any Ibsen (http://www.noruega.es/ibsen). Penseu que en aquesta pàgina trobareu
molta informació per realitzar els exercicis d’aquest apartat. També cal que tingueu en
compte que hi ha pàgines web oficials de la commemoració de l’any Ibsen a d’altres
països del món que també us poden ser útils.

2. La majoria de crítics coincideixen a classificar la producció dramàtica d’Ibsen en tres
etapes. Tot i que la delimitació de cadascuna no és sempre coincident, per tenir una
visió global de l’obra nosaltres seguirem la classificació de la seva producció a partir
dels criteris següents:

1. Obres de tema nacional, romàntic i històric (des de Catilina a Emperador i
Galileu).

2. Obres realistes contemporànies (d’Els pilars de la societat a Un enemic del
poble).

3. Drames psicològics i simbòlics (de L’ànec salvatge a Quan ens despertarem
d’entre els morts).

A partir d’aquestes indicacions, feu una classificació de les obres d’Ibsen segons
l’època a la qual pertanyin. Indiqueu entre parèntesis els anys que dura cada període:

1r període (----------------) 2n període (-----------------) 3r període (-----------------)
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3. Ara que ja tenim situades les obres, cal veure quins són els trets característics de
cada període. Busqueu informació sobre Ibsen a Internet i completeu l’esquema
següent:

1r període (1850-1873) 2n període (1877-1882) 3r període (1884-1899)

Obres de tema nacional,
romàntic i històric.

Obres realistes
contemporànies.

Drames psicològics i
simbòlics.

Tot i que hem delimitat la producció dramàtica d’Ibsen en aquests tres períodes, si
esteu interessats a conèixer altres visions del conjunt de la seva obra, podeu llegir el
fragment de l’estudi preliminar a Una casa de nines i Un enemic del poble fet per Jorge
Dubatti, que trobareu a la web: http://criticateatral.com.ar/

4. Per conèixer millor el contingut de la producció dramàtica d’Ibsen cal que ens
acostem a l’interior de les seves obres. Busqueu l’argument de La senyora Inger
d’Oestrot i feu-ne un resum. Indiqueu a quin període de la seva producció pertany i
argumenteu-ho. Feu el mateix amb les obres: Espectres i John Gabriel Borkman. Es
pot fer l’activitat dividint la classe en tres grups i que cadascun treballi una de les tres
obres. Un cop acabat l’exercici, poseu en comú els resultats de cada grup.

5. Els crítics literaris i els historiadors de la literatura, tal com diu Jem Cabanes,3 solen
classificar la producció literària d’Ibsen en els períodes que ja heu vist, però afegeix:

...també es podria classificar tot aquest material en dos grans cossos: obres amb
preocupació poètica, escrites en vers; obres amb voluntat dramàtica, escrites en
prosa. Peer Gynt (1867) tancaria el primer grup; La Lliga del Jovent4 (1869)
obriria el segon. (p. 8)

Descobriu 6 títols de l’obra dramàtica d’Ibsen a partir dels números donats al títol d’una
de les obres de la primera etapa (Els herois de Helgoland) i després classifiqueu-los
segons que pertanyin al grup d’obres escrites en vers o al grup d’obres escrites en
prosa:

                                           
3 opus cit.
4 Es refereix a La unió dels joves. Recordeu que els títols de les obres traduïts al català poden variar i que
nosaltres optem per la versió que en dóna l’Enciclopèdia Catalana o El Teatre Nacional de Catalunya.
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E  L  S       H  E  R  O  I  S     D  E     H  E  L   G  O  L   A  N   D

4 16 21     14  4  20 2  3 21   12  4    14  4 16 13  2 16  5  18 12

__  __ __  __  __  __  __  __

11   5  22   3   16   3   18   5

__  __      __  __  __  __  __  __  __     __  __      __  __  __  __  __

16   5       11   2   17   4   12   3   5       12   4       16   5   17   2   20

__  __     __  __  __  __  __     __  __  __       __  __  __  __  __  __  __

16   5      22   2   17  10   5      12   4   16       13   1    4   20  20   4   20

__  __      __ __ __ __     __ __ __      __  __  __

16   5       12  5  17  5      12  4  16      17   5   20

__  __     __  __  __  __     __   __  __  __       __  __  __ __  __

16   5      1   18    3    2      12    4   16  21        8    2    6   4   21

__ __      __  __  __  __  __       __  __  __  __  __

 4  16       7    4   22   3   22        4     8   2   16   9

Obres amb preocupació poètica, escrites en vers:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Obres amb voluntat dramàtica, escrites en prosa:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. A continuació teniu una taula amb indicacions sobre algunes de les obres d’Ibsen.
Descobriu de quina obra es tracta i escriviu-ne el títol en el lloc que li correspon. Per
facilitar-vos una mica la feina, aquí teniu alguns títols possibles: Solness, el
constructor, La dama del mar, Catilina, Quan ens despertarem d’entre els morts, La
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festa de Solhaug, Olaf Liljekrans, Els pilars de la societat, La nit de Sant Joan, La
comèdia de l’amor, Hedda Gabler, Emperador i Galileu. Recordeu que a les pàgines
web de la commemoració de l’any Ibsen podeu trobar molta informació sobre les seves
obres:

Títol Indicacions sobre l’obra

El protagonista és un patrici rebel que es troba entre dos
amors: la seva muller Aurèlia i la vestal Fúria, i alhora es
troba turmentat pel seu afany de realitzar una obra
permanent i la manca de mitjans per aconseguir-ho.

Estudia l’amor dins el matrimoni des dels punts de vista
individual i social, ridiculitza l’erotisme burgès i arriba a la
conclusió que la societat ha volgut reglamentar-ho tot en
benefici propi, ha dictat lleis arbitràries per a l’amor, a les
quals se sotmeten tots els que renuncien a la seva
personalitat.

Un atac a la hipocresia i un elogi a l’individualisme en la
història d’un home de negocis sense escrúpols, que no té
cap sentiment d’honor ni d’afecte i que utilitza els mitjans
més reprovables per salvar la seva fortuna i consolidar
d’aquesta manera la seva reputació de puntal de la
societat, augmentant els seus beneficis sota la màscara
de la virtut.

Personatge complex i contradictori que juga constantment,
de manera destructiva, amb allò que li agradaria ser, però
que mai no s’atrevirà a viure. Intervé en els destins dels
altres per dur a terme el seu somni de llibertat i
d’independència.

Descriu la vida artística d’un famós escultor que ha tornat
a Noruega després de molts anys a l’estranger. L’escultor,
cansat de la vida artística, l’èxit i la fama, reconeix que ha
malbaratat la seva felicitat, renunciant a tot per l’art.

Intent de comprensió de la història universal i de la
humanitat a partir de les seves lleis més internes.

La història de l’individu que s’enfronta a les seves
limitacions, l’home que mesura les seves forces i es veu
obligat a assumir la feblesa, a acceptar la mort d’un ideal,
el qui destrueix la vida i la felicitat dels qui l’envolten per
manifestar-se com a artista.
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<http://www.regent.edu>

7. Amb Brand, Ibsen, ja fora del seu país, inicia la
consagració com un dels escriptors nòrdics més
importants. Si Brand és l’heroi ideal, Peer Gynt és
l’antiheroi d’una obra que es va convertir en la més
representativa del nacionalisme noruec. Al cap de
100 anys de la mort de l’autor, Peer Gynt torna a
convertir-se en una de les seves obres més
representatives, fins al punt que el Festival de
Barcelona Grec 2006 l’ha triada per homenatjar
Ibsen, en una versió dirigida per Calixt Bieito.

Llegiu l’article que Marta Monedero escriu al diari Avui el 19 de maig de 2006, que
teniu a l’annex I, i responeu a les preguntes següents:

a) Per què creieu que Marta Monedero compara Peer Gynt amb el Quixot?

b) Expliqueu què són els trolls.

c) Què vol dir Bieito quan a l’article parla de lluita contra els trolls mentals i de
l’ànima? Amb quins elements actuals els identifica?

d) Com entén Bieito aquesta versió de l’obra?

e) Peer Gynt forma part de les obres d’Ibsen escrites en vers, concretament en vers
blanc. Expliqueu què és el vers blanc.

f) Quins són els trets principals del protagonista en aquesta versió?

g) Com que l’obra no estava escrita per ser representada, l’autor no en va limitar el
temps i això la fa molt llarga. Bieito l’escurça i la divideix en tres parts. Quines?

h) Busqueu informació a la pagina web del diari Avui i esbrineu què explica Marta
Monedero, dies més tard, sobre la reacció del públic noruec a la nova versió de
Peer Gynt.

8. Els protagonistes de la majoria d’obres d’Ibsen aspiren a aconseguir una fita, un
objectiu, però aquesta mateixa aspiració els porta a la fredor i la soledat, com li
passarà al doctor Tom Stockmann a Un enemic del poble. En ocasions, fins i tot
perden la vida en la recerca d’un ideal.

Sovint, també trobem que els personatges que més es necessiten i complementen es
troben inevitablement separats i sols. Descobriu en aquesta sopa de lletres els noms
de 8 protagonistes de les obres d’Ibsen (hi ha 4 noms de dones i 4 d’homes):
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9. Les obres escrites en el període de 1877 a 1882 –Els pilars de la societat, Casa de
nines, Espectres i Un enemic del poble– es consideren “drames contemporanis
realistes” o “drames de problemes”. Hi ha quatre aspectes fonamentals en aquest tipus
de drames:

1) Els problemes de la societat es converteixen en tema de discussió.

2) Hi ha una perspectiva sociocrítica.

3) L’argument té el seu origen en l’època contemporània.

4) Els personatges i les situacions pertanyen a la vida quotidiana.

Amb aquests drames, Ibsen pretenia posar a la llum els aspectes negatius de la
societat –la hipocresia, la mentida, l’abús de poder i la manipulació– i exigia veracitat i
llibertat, que són les paraules claus de la seva obra. En relació amb aquestes idees i
amb el que ja coneixeu de la producció teatral d’Ibsen, relacioneu amb fletxes el títol
de cada drama amb el tret realista que el caracteritza:

Espectres La base de la societat es troba en la veritat i la llibertat.

Casa de nines Planteja la llibertat de l’individu davant la manipulació de
la veritat per part del poder.

Els pilars de la societat Dóna una visió crítica del matrimoni i de la relació
d’igualtat entre els sexes.

Un enemic del poble Presenta una visió crítica de la societat burgesa, el
matrimoni i el cristianisme, i planteja temes tabús com
l’incest, les malalties venèries i l’eutanàsia.

10. Els personatges femenins de l’obra d’Ibsen presenten posicions diverses: a
vegades són el símbol de la dona que ens facilita el camí cap a l’art, a vegades són la
redemptora, però també són l’ésser humà que lluita pels seus ideals, per la veritat i la
llibertat. En aquesta darrera lluita trobem el personatge de Nora, la protagonista de
Casa de nines, una de les obres més conegudes i representades de l’autor noruec.
Busqueu informació sobre l’argument de l’obra Casa de nines i ordeneu els fragments
següents per aconseguir l’argument de l’obra:
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Amb el temps, Torlvald acaba sabent la veritat i reacciona amb menyspreu i enuig,
sense responsabilitzar-se del frau que va fer Nora. La senyora Linde, que havia
tingut una relació amorosa amb Krogstad, fa que aquest retiri les seves amenaces.

Durant els primers anys de matrimoni, Torlvald es va posar molt malalt i els metges
li van recomanar una estada al sud d’Europa. Nora va haver de buscar els diners
per pagar el viatge en secret i va demanar un préstec al procurador Krogstad, un
conegut de Torlvald de la seva època d’estudiant.

Nora pensa en la possibilitat de demanar diners al doctor Rank, un antic amic de la
família, però quan ell li declara el seu amor, s’adona que no li pot demanar un favor
d’aquesta mena.

Nora es desespera, però alhora està convençuda que el seu marit, per amor, es
sacrificarà i es responsabilitzarà del que ella va fer, si és que arriba a saber la
veritat.

Des de llavors, ella ha anat estalviant dels diners de la casa i fent feines extres per
retornar el préstec. Al principi de l’obra, una antiga amiga de Nora, la senyora
Linde, arriba a la ciutat per buscar feina.

Però Nora comença a adonar-se que el seu matrimoni no és el que es pensava.
Finalment, decideix que l’única tasca que ha de realitzar és sortir al món per
“educar-se a ella mateixa” i acaba per abandonar el seu marit i els fills.

Nora Helmer viu en un matrimoni aparentment feliç amb Torlvald, un advocat que
està a punt d’ascendir de director d’un banc, i els seus tres fills petits. Però Nora té
un secret.

Nora demana al seu marit que ofereixi un lloc al banc a la seva amiga, però això
implica l’acomiadament de Krogstad, que també hi treballa. Desesperat, aquest
amenaça Nora de dir tota la veritat a Torlvald.

Com a garantia per obtenir el préstec, Nora va falsificar la signatura del seu pare,
que s’estava morint.
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11. Ara que ja coneixeu l’argument de l’obra, per parelles, feu
una lectura dramatitzada d’un fragment de la darrera escena.
Llegir un text dramàtic no és només seguir al peu de la lletra el
text; la lectura dramatitzada pressuposa un treball d’imaginació
i que els lectors facin un treball previ per situar-se en el context
i l’ambient que es respira en l’obra. Cal pensar: qui són els
personatges? En quin lloc i en quin temps estan situats? En
quin to parlen? Com és la situació en què es troben? Us heu
de fer aquestes i d’altres preguntes per entendre el personatge
i la situació en què es troba. Procureu, doncs, fer aquests
passos previs i després doneu a la lectura la intensitat

corresponent:

HELMER (aclaparat). Ho veig, ho veig. S’ha obert un abisme entre tots dos...
Però, digue’m, Nora... No hi ha manera de tapar-lo?

NORA. Tal com sóc ara, no sóc una dona per a tu.

HELMER. Tinc forces per canviar.

NORA. Potser sí, si et prenen la nina.

HELMER. Separar-me, separar-me de tu..., no, no, Nora! És una idea que no
m’entra al cap.

NORA. Raó de més per passar a l’acció. (Es fica a la cambra de la dreta i en
torna amb l’abric a la mà i amb una bossa de viatge que deixa damunt una
cadira.)

HELMER. No, ara no, Nora! Espera fins demà.

NORA (posant-se l’abric). No puc passar la nit a casa d’un estrany.

HELMER. Però no podem viure aquí tots dos, com germà i germana?

NORA (lligant-se el barret). Saps perfectament que no duraria gaire. (Es posa la
bufanda.) Adéu Torvald. No vull veure els nens. Sé que estaran en bones
mans, millors que les meves. Tal com sóc ara, no puc fer res per ells.

HELMER. Però més endavant, Nora... Més endavant?

NORA. Com ho puc saber, si no sé ni tan sols què serà de mi.

HELMER. Però tu ets la meva dona, Nora; ho ets ara i ho seràs sempre.

NORA. Escolta, Torvald: quan una dona deixa la casa del seu marit com jo ho faig
ara, tinc entès que segons la llei, el marit no té amb ella cap obligació. En
qualsevol cas, et deslliuro de tota obligació. No t’has de sentir lligat per res,
com jo tampoc no em vull sentir lligada. Hi ha d’haver llibertat total per a totes
dues parts. Aquí tens el teu anell. Torna’m el meu.

HELMER. Això també?

NORA. També.

HELMER. Aquí el tens.

NORA. Molt bé. Ara tot s’ha acabat. Aquí et deixo les claus. Les minyones estan
al corrent de totes les coses de la casa, més que jo. Demà, després de la

<
ht

tp
://

w
w

w
.e

du
36

5.
co

m
>



30

meva partida, la Kristine passarà a recollir les coses que em pertanyen, tot el
que vaig dur de casa meva. Vull que me les enviïn.

HELMER. Tot s’ha acabat! Acabat! Nora, no pensaràs mai més en mi?

NORA. És clar que pensaré sovint en tu. En els nens i en aquesta casa.

HELMER. Et puc escriure, Nora?

NORA. No..., mai. T’ho prohibeixo.

HELMER. Però no et podré fer arribar...?

NORA. Res, res.

HELMER. ...ajudar-te si en tens necessitat?

NORA. No, et dic que no! No accepto res de gent estranya.

HELMER. Nora... per a tu no seré mai res més que un estrany?

NORA (prenent la bossa de viatge). Ah, Torvald, s’hauria de produir el més gran
dels miracles.

HELMER. Digues... a quin miracle et refereixes?

NORA. Caldria que tant tu com jo canviéssim fins al punt que... Ah, Torvald, ja no
crec en miracles!

HELMER. Doncs jo sí que hi vull creure. Acaba...: que canviéssim fins al punt
que...

NORA. ... que la nostra convivència es convertís en un matrimoni. Adéu! (Se’n va
per la porta del vestíbul.)

HELMER (desplomant-se en una cadira vora la porta i tapant-se la cara amb les
mans). Nora! Nora! (Mira al voltant i s’aixeca.) buida! Ja no hi és! (Amb un raig
d’esperança.) El més gran dels miracles!

(Sentim que es tanca amb un cop fort la porta del carrer.)

Henrik Ibsen, Casa de nines (p. 138-140)

12. Tal com s’indica a la pàgina web de l’any Ibsen:

Casa de nines va ser objecte d’apassionades discussions en tots els àmbits, tant
en el debat públic com en l’àmbit privat. Aquesta obra es va convertir en el
primer èxit internacional d’Ibsen i amb ella va entrar a formar part de la literatura
universal.

<http://www.noruega.es/ibsen/plays/doll/facts.htm>5

En grup, parleu del conflicte que planteja l’obra Casa de nines i discutiu sobre la
decisió final que pren la protagonista: és correcta?, s’hauria d’haver quedat amb la
família?, hauria d’haver consultat les seves decisions amb el marit?... Anoteu les
diverses idees que sorgeixen del debat i després poseu-les en comú amb la resta de la
classe.

                                           
5 Tots els fragments extrets de la pàgina web de l’any Ibsen estan traduïts del castellà per l’autora del
dossier.
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Per ajudar-vos a encetar el debat, aquí teniu unes paraules de l’autor, extretes de la
mateixa pàgina web de l’any Ibsen:

“Hi ha dos tipus de lleis espirituals, dos tipus de consciència, una en l’home i una
altra, molt diferent, en la dona. No s’entenen: tot i així, a la dona, a la vida diària,
se la jutja segons la llei de l’home, com si no fos una dona, sinó un home. La
muller d’aquesta obra al final no sap distingir entre allò correcte i allò incorrecte;
el sentiment natural, per un costat, i el respecte a l’autoritat, per un altre, la
porten a un estat de confusió.”

<http://www.noruega.es/ibsen/plays/doll/facts.htm>

13. La situació de la dona en l’època actual ha canviat força, però, tot i així, els
conflictes matrimonials sempre creen situacions complicades. Com creieu que hauria
reaccionat Nora, la protagonista de Casa de nines, en l’actualitat? Imagineu que Nora
escriu un diari personal on expressa els seus pensaments, els seus sentiments...
Redacteu el que serien els darrers dies d’aquest diari abans de prendre la decisió final.

14. A partir del que coneixeu de les obres d’Ibsen, podeu fer-vos una idea dels temes i
preocupacions que l’autor reflectia en els seus textos. Assenyaleu amb una X les
temàtiques pròpies del seu teatre:

� L’amor n’és el tema central.

� Denuncia l’idealisme burgès.

� Descriu les relacions entre el matrimoni i l’amor.

� La naturalesa i la inspiració són temes claus.

� Critica la situació de la dona en la societat burgesa.

� Potencia l’emotivitat per damunt d’altres aspectes.

� Anàlisi de les tensions entre l’individu i la societat burgesa.

� Lluita entre el desig d’una vida diferent i la realitat.

� Revaloració de les llegendes i tradicions de l’edat mitjana.

� La veritat és un motiu central en moltes obres.

15. Per acabar aquest apartat, cal recordar que Ibsen és el gran renovador del teatre
modern i és encara un autor molt actual, tal com diu Bentein Baardson, el director de
l’Any Internacional Ibsen:

Més que cap altre escriptor ens ha forçat a reflexionar sobre els nostres drets i
valors fonamentals. Els conflictes socials amb els quals ens enfronta encara són
vigents, i molt. Fins i tot avui dia, alguns dels seus textos estan censurats i,
algunes de les seves obres estan prohibides en algunes parts del món on hi ha
autoritats que les consideren massa polèmiques i les veuen com una amenaça a
allò establert.

<http://www.noruega.es/ibsen/year/2006.htm>
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Si Ibsen visqués en l’actualitat, quins temes creieu que formarien part de la seva obra?
Argumenteu la vostra resposta.

<http://www.mexicocity.go.mx> <http://www.ibsen.uio.no>

<http://www.akademika.no>  <http://www.mthuen.co.uk>

Per facilitar l’acostament a la producció dramàtica d’Ibsen, podeu utilitzar alguna de les
moltes adaptacions cinematogràfiques de la seva obra.

Podeu consultar una relació de la filmografia feta a partir de l’obra d’Ibsen a l’Annex II.
També ho podeu fer des de la web:

http://www.sabadell.net/Cat/BIMS/paginesCat/efe06_cat.asp



<http://www.brigitte-tschamper.com>

III. EL NOU TEATRE EUROPEU
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La indignació multiplica les meves forces. Volen guerra, la tindran. Em proposo
dedicar-me a la fotografia. Posaré els meus contemporanis, un a un, davant del
meu objectiu.

Henrik Ibsen

1. REALISME

En el segle XIX trobem dos grans moviments: el romanticisme, que abandona la raó
com a nucli central del pensament i valora la intuïció subjectiva com a nou accés a la
realitat, i el Realisme, que representarà el món amb aparença de realitat i amb la
màxima objectivitat.

Ibsen pertany a aquest segon moviment, tot i que les primeres obres, com ja heu vist,
estan sota la influència romàntica (Catilina, La nit de Sant Joan, Els herois de
Helgoland...). Però és precisament amb el realisme que neix el teatre modern. Per
tant, cal que recordeu en què consistien aquests dos moviments.

1. Busqueu informació sobre el romanticisme i el realisme. Podeu utilitzar un manual
de literatura universal o bé documentar-vos en enciclopèdies o pàgines web
(hiperenciclopèdia, wikipedia, enciclopèdia britànica...) i també al portal edu365.com.
Quan ja tingueu la informació, ompliu aquesta taula amb les característiques dels dos
moviments:

Romanticisme Realisme

2. Per entendre com aquestes dues sensibilitats es manifesten en la literatura, aquí
teniu dos textos del segle XIX. Esbrineu a quin moviment pertany cadascun i raoneu la
resposta:

Text 1

16 de juliol

Ella és sagrada per mi. Tot desig calla en sa presència. No sé el que em passa
quan estic vora d’ella; és com si la meva ànima es vessés i llisqués per tots els
meus nervis. Ella té una melodia que la toca en el clavecí amb la suavitat d’un
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àngel, tan espiritualment i simple! És la seva tonada preferida, i a mi, des que en
sento la primera nota, se m’esvaeixen les cabòries, els trasbalsos i els pesars.

Res del que es digui sobre l’antiga puixança màgica de la música no em sembla
inversemblant. Com me corprèn aquest cant senzill! I com sap tocar-lo en els
moments més avinents, els moments, de vegades, en els quals voldria tirar-me
un tret al cap! La torbació i les tenebres de la meva ànima s’esbargeixen, llavors,
i respiro, de nou, més lliurement. (p. 54)

27 d’octubre

A vegades voldria esqueixar-me el pit, esbotzar-me el crani en
veure que podem ésser tan poca cosa els uns pels altres. Ai
las! L’amor, la joia, l’ardor, les delícies que jo no porti als
dintres, un altre no podrà pas donar-me-les; i amb un cor ple de
benaurança no podré pas fer feliç a un altre quan resti fred i
feble davant meu. (p. 118)

Goethe, Les desventures del jove Werther

Text 2

—Me cago en Déu! Això no és just! La societat està
mal feta. Sempre ens la carreguem les dones, quan
són els homes els qui exigeixen... Mira! et puc dir una
cosa, ara: quan anava amb homes, m’entens?, doncs
bé, mai no hi trobava gust, ni poc ni gens. Més aviat
m’emprenyava, paraula d’honor! Aleshores,
m’agradaria que em diguessis si hi tinc res a veure, jo,
amb el que passa!... Ah!, sí, entre tots m’han ben
atonyinat! Sense ells, estimat, sense el que ells han fet
de mi, a hores d’ara jo seria en un convent a pregar el
bon Déu, que sempre he tingut religió, m’entens... I
òndia!, després de tot, si hi han deixat els calers i la
pell, és culpa seva! Jo no hi tinc res a veure! (p. 346)

             Émile Zola, Nana

3. Pel que fa al món teatral, podem dir que el teatre realista va contribuir a la renovació
de l’escena. A continuació teniu, inacabades, les aportacions fonamentals del teatre
realista. Completeu cada paràgraf amb les paraules adients, d’entre les següents:

<http://www.cavi.univ-paris3.fr>

<http://www.huysmans.org>

representen, religioses, l’escenografia, temps, l’estudi, prostitutes,

versemblança, mitjana i baixa, quarta, l’observació.
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La il·lusió de la realitat: en el teatre realista, tot ha d’anar dirigit a aconseguir ___

_________________ (les accions desenvolupades a l’escenari, la interpretació dels

actors i actrius, ________________, el vestuari, el maquillatge, etc.).

L’interès pel seu ________: el Realisme agafa el seus temes de l’observació del

món que l’envolta. S’interessa per les tensions ideològiques, _____________ i

polítiques de la seva època.

Personatges: els personatges són gent comuna, fonamentalment de classe

____________________ (treballadors, artesans, ____________ i personatges

marginals, que sovint són presentats des de la part més sòrdida de la seva

existència).

Importància del concepte de la ________ paret: mur imaginari que separa l’espai on

els actors _____________ l’obra i el públic.

La construcció del personatge es basa en _____________, en la identificació i en

__________  psicològic dels individus.

2. EUROPA

El naixement de la novel·la realista està lligat a l’esclat del pensament liberal; per tant,
no ens ha de sorprendre que el nucli d’aquest nou moviment el trobem a França. Tot i
així, aquesta nova manera d’entendre, veure i expressar el món es va estenent per tot
Europa.

1. Per tenir una idea de conjunt de la situació del realisme a Europa, completeu
l’esquema de la pàgina següent amb els noms dels escriptors més representatius de
cada país i els títols de les obres més significatives. Podeu consultar la Història de la
literatura universal de Martí de Riquer i José María Valverde o l’obra de Bompiani,
Diccionario de autores de todos los tiempos y de todos los países. Aquestes obres es
troben fàcilment a qualsevol biblioteca pública.
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2. Ja deveu haver observat que, en l’esquema anterior, no hi apareix el gènere de la
poesia. Per què? Quina relació té aquest fet amb el realisme?

3. Durant l’etapa de transició del realisme al naturalisme, Europa va fixar la mirada en
allò que passava a França. Hi ha una sèrie d’autors que van començar a establir
models a seguir per arribar finalment a la creació del teatre realista. Autors com
Eugène Scribe, Émile Augier, Alexandre Dumas (en una etapa postromàntica),

REALISME

NOVEL�LA TEATRE

França Rúss iaRúss ia

Anglater ra

Portugal

Espanya

Cata lunya

Noruega

Suècia

____________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________________
La senyoreta  Jú l ia

Flaubert
______________

Balzac
______________

Oscar Wilde
______________

Eça de Queiros
______________

Clarín
_______________

_______________
Fortunata y Jacinta

_______________
El ro ig  i  e l  negre

_______________
Nana

_______________
Crim i  càst ig

_______________
Anna Karenina

_______________
Temps d i f íc i ls

_______________
L’hort dels cirerers

_______________
La febre d’or
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Victorien Sardou, Eugène Labiche i Georges Feydeau. Busqueu-ne informació a
l’Enciclopèdia Catalana, en algun manual d’història del teatre o en diccionaris
monogràfics com el de Genoveva Dieterich, Diccionario del teatro. Un cop la tingueu
recollida, relacioneu cada autor amb el tret que caracteritza la seva obra:

Eugène Scribe Amb la seva obra Un barret de palla a Itàlia anuncia el nou
vodevil francès amb una bona dosi d’observació dels
costums i estilització dels detalls.

Émile Augier Després de l’èxit del seu drama postromàntic, La dama de
les camèlies, es desvia cap a un prerealisme moralitzador.

Alexandre Dumas Comença amb la comèdia burgesa i evolucionarà cap a la
crítica de la vida moderna a l’obra El gendre del senyor
Poirier. Apareix l’inici del drama d’idees.

Victorien Sardou Destaca com a autor de vodevils. Escrivia comèdies
d’ambient burgès amb diàlegs àgils i situacions
inversemblants.

Eugène Labiche  El més important de les seves obres és la trama. Mestre
dels embolics i les peripècies, porta l’acció al límit abans
d’arribar al desenllaç. Serà un mestre en la pièce bien faite.
Va escriure gairebé quatre-centes obres.

Georges Feydeau Va conrear diversos gèneres i tendències, i va ser un autor
de moda. Deixeble d’E. Scribe, dóna més importància a la
trama que als personatges i les idees.

4. A l’exercici anterior han sorgit dos conceptes teatrals importants: la pièce bien faite i
el vodevil francès. Aquests gèneres teatrals van influir en l’obra d’Henrik Ibsen,
especialment la pièce bien faite, que li donarà un domini de la tècnica i una gran
habilitat a l’hora de desenvolupar la trama de les seves obres.

Busque-ne informació, que podeu trobar a la Guia de consulta ràpida de literatura de
Jordi Tiñena o al Diccionari de termes literaris de Margarida Aritzeta, que són fonts
documentals per a consultes ràpides i concretes, i expliqueu en què consisteixen.

5. Ja heu vist que hi ha una colla d’escriptors francesos que intenten trobar una nova
manera d’expressar-se en el món teatral. Uns escriptors que volen modernitzar el
drama fins arribar a la seva renovació definitiva, que vindrà de la mà de l’autor noruec.
Però també hi ha d’altres escriptors a Anglaterra, Alemanya i Rússia que formaran part
d’aquest nucli de renovadors. A Anglaterra trobem Tom Roberston. A Alemanya cal
destacar Friedrich Hebbel i a Rússia, els predecessors de Txhèkhov, A.N. Ostrovski i
I.S. Turgenev.

Busqueu més informació d’aquests dramaturgs a l’Enciclopèdia Catalana i, amb la
informació que ja teniu dels escriptors francesos, feu un esquema que reflecteixi
aquest grup d’autors que van posar les bases per a la renovació del drama modern.

3. ELS PAÏSOS NÒRDICS

Els països nòrdics tenien poca tradició teatral i, durant el segle XIX, en tenien prou amb
les comèdies d’estudiants i l’adaptació del vodevil francès, que sorgeix a partir de 1830
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a Copenhaguen i Estocolm. De fet, és el teatre de vodevil que suposa un primer camí
cap al realisme.

A Noruega el panorama teatral estava dominat pel teatre en llengua danesa, per tant,
la situació entre el teatre noruec i el teatre danès era, si més no, desigual. Bergen era
el centre del moviment nacionalista que va transformar Noruega des de 1840 a 1860.

En aquell moment, a Noruega hi havia dos grans teatres: l’Escena Nacional de Bergen
i el Teatre de Cristiania, que més tard es va convertir en el Teatre Nacional d’Oslo
(recordeu que Ibsen va ser director d’ambdós teatres durant la seva primera etapa
com a escriptor i que aquesta posició professional li va permetre una sòlida formació
com a dramaturg).

1. Tal com ens recorda Salvador Albert en la seva obra El tesoro dramático de Henrik
Ibsen, aquest escriptor, acabats els seus compromisos a Bergen, va passar a ocupar
el mateix càrrec en el Teatre Noruec de Cristiania. En aquells moments s’havia format
un partit que, per exercir influència civilitzadora, pretenia que s’usés la llengua popular
(és a dir, el noruec) en el teatre, amb la qual cosa es va establir una lluita entre els
partidaris del teatre en noruec i els del teatre en danès, que eren la majoria, a causa
de la influència que exercia Copenhaguen, considerada la metròpoli dels països
escandinaus.

Un any abans que Ibsen arribés a Cristiania, els noruecs havien aconseguit
representar algunes comèdies en noruec i això havia calmat els ànims dels més
bel·ligerants. Ibsen va tornar a encendre la polèmica arran de la no acceptació del seu
drama Els herois de Helgoland (1857) per part del Teatre de Cristiania. El 1858 Ibsen
va publicar aquesta obra, que no va ser estrenada fins al 1861. Ibsen també va fundar
una associació amb l’objectiu de combatre l’art dramàtic en danès, que tenia
preferència en el Gran Teatre. Va deixar aquesta associació quan s’hi va barrejar la
política. Però, què en sabem de la llengua de Noruega? Busqueu-ne informació a
l’Enciclopèdia Catalana o a la pàgina web de Linguamón – Casa de les llengües
(http://www.linguamon.cat/) i anoteu-ne els aspectes més importants.

2. En el panorama literari del segle XIX als països nòrdics, hi ha alguns noms que cal
destacar i que van influir en la trajectòria d’Ibsen. Alguns van ser escriptors com ell,
d’altres van ser escriptors i amics o, simplement, crítics i estudiosos de la seva obra.
Busqueu informació sobre els escriptors següents i indiqueu l’aspecte més destacat de
la seva obra: Georg Brandes, Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg i Amalie Alver
Skram.

3. El 1871, Georg Brandes va fer unes conferències a la Universitat de Copenhaguen
titulades “Els principals corrents de la literatura del segle XIX”, que es van publicar
posteriorment. En aquesta obra exposa les idees següents sobre la nova literatura que
ha de ser realista i crítica amb la societat:

Que la literatura actual estigui viva es manifesta en el fet que converteix els
problemes en tema de debat. D’aquesta manera, George Sand, per exemple,
posa a debat la relació entre els dos sexes; Byron i Feuerbach, la religió;
Proudhon i Stuart Mill, la propietat, i Turgeniev, Spielhagen i Emilie Augier, les
condicions socials. Una literatura que no converteixi res en tema de debat està a
punt de perdre el seu sentit.6

                                           
6 Extret de l’article Ibsen y el realismo, de la pàgina web http://www.noruega.es/ibsen/realism/realism.htm i
traduït per l’autora del dossier.
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En grups reduïts, penseu quins problemes actuals serien dignes de ser temes de
debat i, alhora, d’originar una obra teatral. Trieu-ne un i redacteu l’esbós d’una
possible trama, tenint en compte que l’obra hauria de cenyir-se als cànons realistes,
encara que la realitat sigui la del segle XXI.

4. Abans d’acabar de veure el panorama teatral noruec, no podem deixar d’esmentar
autors que van seguir les petjades d’Ibsen. Cristóbal de Castro, en el pròleg a l’edició
d’un llibre dedicat al teatre escandinau, diu:

Així com el Teatre grec ens ofereix l’esplèndida trinitat d’Èsquil, Sòfocles i
Eurípides; i l’espanyol del Segle d’Or la de Lope, Tirso i Calderón, i el francès de
Lluís XIV, la de Racine, Corneille i Molière, en una conjunció d’astres, el Teatre
escandinau ens ofereix, en una convivència de mestres, la trinitat d’Ibsen,
Bjørnson i Strindberg. En la Trinitat dramàtica escandinava, Ibsen és la
Profunditat; Bjørnson, la Polèmica; Strindberg, el Sarcasme. Però en tots tres hi
ha una comunitat racial que es tradueix en l’ofensiva contra allò que és vell, en
l’afany –entre iconoclasta i mesiànic– d’enderrocar per construir, sobretot en la
seva fina i profunda anàlisi de la dona.7

I en aquesta edició dedicada als autors nòrdics, Cristóbal de Castro encara afegeix un
darrer autor: Gunnar Heiberg.

Amb l’ajuda de manuals de literatura universal o amb l’Enciclopèdia Catalana, que
teniu a l’abast des de l’escriptori del portal edu365.com, relacioneu amb fletxes els
autors anteriors amb les seves obres més destacades.

Bjørnstjerne Bjørnson La senyoreta Júlia

August Strindberg El balcó

Gunnar Heiberg El nou sistema

4. CATALUNYA

A Catalunya el realisme va tenir seguidors tan destacats com
Narcís Oller, que va descriure l’ascensió de la nova classe
dominant, la burgesia. Però aquest moviment literari neix amb
el costumisme, tal com s’explica a l’article de l’Enciclopèdia
Catalana, i allarga la seva influència fins als escriptors
modernistes.

1. Llegiu l’article que teniu a l’Annex I sobre el realisme, extret
de l’Enciclopèdia Catalana, especialment l’apartat “El realisme
literari als Països Catalans”, i exposeu-ne les idees bàsiques.
Digueu també quins són els escriptors més destacats de cada

moviment que s’hi esmenten.

                                           
7 DE CASTRO, Cristóbal. “Prólogo”. Dins Teatro escandinavo. Madrid: Aguilar, 1933, p. 10. Fragment traduït
per l’autora del dossier.
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5. IBSEN I EL REALISME

1. Per entendre millor el conjunt de l’obra d’Ibsen en relació amb els nous corrents
realistes i la renovació del gènere dramàtic, ens pot ser útil l’article que Jordi Coca va
escriure al diari Avui el 6 de maig de 2006, per commemorar el centenari de la seva
mort, “Cent anys amb Ibsen”, i que podeu trobar a l’Annex I. Llegiu-lo i responeu a les
preguntes següents:

a) A què es refereix l’articulista quan parla de l’artefacte argumental com un fet del
passat?

b) Per què creieu que és important que l’obra comuniqui una sensació de veritat?

c) Expliqueu alguna pel·lícula que conegueu que segueixi aquesta tècnica que
esmentàvem al primer punt.

d) Per què creieu que aquesta manera d’explicar històries encara agrada a
l’espectador actual?

e) Quina és l’aportació que fa Ibsen al drama?

f) Per què es diu que Ibsen és un dels renovadors del teatre modern per dos
camins diferents?

g) Què és el teatre èpic?

Si voleu conèixer més aspectes de l’obra d’Ibsen i la seva relació amb el teatre
realista-naturalista, podeu fer una visita virtual a l’exposició “Escribir es ver. Ibsen
contemporáneo” que trobareu a la web: http://www.norway.info/ibsen/ibsen.htm.



IV. UN ENEMIC DEL POBLE
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STOCKMANN. [...] Lluitem per la veritat i per això estem sols. I això ens fa forts...
Som els més forts del món... I els forts han d’aprendre a estar sols.

Henrik Ibsen, Un enemic del poble (p. 92)

L’obra que teniu a les mans és una edició feta pels Teatres de la Generalitat
Valenciana l’any 2003 en motiu de la posada en escena d’Un enemic del poble. La
versió és de Juan V. Martínez Luciano amb la col·laboració de Joan Antoni Lluch i està
basada en l’adaptació que Arthur Miller va fer del text original d’Ibsen. L’obra, tal com
s’indica a l’inici de l’edició, va ser estrenada el 26 de febrer de 2003 al Teatre Rialto de
València. El fet que sigui una producció valenciana fa que el text estigui en aquesta
variant dialectal. Comprovareu que té alguns errors ortogràfics i de tipografia, que
esperem que es puguin resoldre en una propera reedició de l’obra.

Un enemic del poble, de 1882, forma part del grup d’obres en prosa de la segona
etapa de l’autor noruec i és el drama que tanca aquest període, ja que a partir d’aquest
treball, Ibsen inicia una etapa de drames més psicològics i simbolistes. L’obra es pot
considerar un model de la producció crítica i moralista de l’autor; un drama realista
contemporani.

1. EL TEMA

1. Sovint trobem diversitat d’opinions a l’hora de definir el tema principal d’una obra
literària. En tot cas, sigui quin sigui el tema principal, s’ha de poder argumentar amb el
propi text. Un enemic del poble és una obra que toca diversos temes. Quins dels
següents podríeu considerar tema principal de l’obra?

 La lluita i defensa de la llibertat individual.

 La lluita per la llibertat d’expressió.

 La defensa dels interessos de la col·lectivitat.

 La defensa dels més febles.

 La defensa de l’opinió de la majoria.

 La defensa de la veritat.

 La necessitat d’un poder que treballi per al bé
comú.

 La crítica de la hipocresia social. <http://www.sindominio.net>

 La força dels ideals.

 La defensa de principis ecològics.

2. Ibsen escriu aquesta obra després de l’actitud hostil i virulenta que va rebre dels
seus coetanis com a conseqüència de l’estrena d’Espectres, el 1881. Al cap de nou
mesos d’haver començat a escriure Un enemic del poble, ja l’havia enllestida. Com diu
Jem Cabanes8 en la introducció a l’edició de l’obra:

Aquesta llestesa és perfectament perceptible en l’obra, tocada d’un ritme viu,
cuitós, alegre, tot i la gravetat del tema que ens proposa.

                                           
8 opus cit. p. 8.
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Creieu que el tema que proposa Ibsen és greu, seriós, tal com diu Cabanes? Per què?

3. Marqueu amb una X quins dels següents aspectes donen aquest ritme viu, cuitós i
alegre de què parla Cabanes:

� El conflicte es planteja en el primer acte.

� L’enfrontament entre els germans es desencadena a la meitat de l’obra.

� Les posicions dels personatges no queden ben definides.

� El clímax de l’obra arriba al final del segon acte.

� El desenllaç és ràpid i breu.

� Els personatges mantenen llargs discursos i reflexions entre ells.

� Alguns personatges, com el doctor, no perden el sentit de l’humor.

4. En el capítol sobre el realisme de la Historia del teatro mundial, es fa una referència
a l’actitud d’Ibsen en relació amb la societat:

No hi ha dubte que Ibsen odiava molts elements de la societat burgesa que
l’envoltava, [...] i que va procurar incitar els homes cap a una expressió més lliure
del seu propi ésser...9  

Creieu que aquesta afirmació és aplicable a aquesta obra? Per què?

5. Jem Cabanes diu:

En el seu context històric, Un enemic del poble és una càrrega immisericorde
contra els plantejaments partidistes i liberals que fan de la majoria una raó
suficient de la veritat. Ibsen posa en entredit aquesta presumpció, i ho fa servint-
se dialècticament del Dr. Stockmann, que, dolgut davant la misèria moral dels
dirigents de la seva ciutat, preconitza que la veritat va de bracet amb les minories
inquietes i fidels, que no paren d’escrutar-la, d’analitzar-la i de replantejar-la.
D’aquesta manera és com avança la societat, val a dir: les majories; ni que vagin
eternament ressagades.10

Rellegiu l’escena de la reunió a casa del capità Horster, que trobareu al segon acte, i
cerqueu el moment en què el doctor Stockmann expressa aquesta idea que ens
recorda Cabanes. Reproduïu les paraules del doctor.

6. Sovint, el títol d’una obra teatral ens dóna informació sobre el seu contingut. A
vegades, dóna importància al personatge protagonista, com al Tartuf de Moliere, o bé
esmenta un espai simbòlic, com en El jardí dels cirerers de Txèkhov, i també pot fer
referència al tema central, com a Bodas de sangre de García Lorca. Expliqueu quina
informació pretén donar el títol d’aquesta obra. Creieu que té alguna relació amb el
tema principal? En la mateixa escena que heu rellegit en l’exercici anterior, podeu
trobar el fragment on aquesta relació es fa evident. Reproduïu-lo.

7. Tota obra presenta temes secundaris que ajuden a cohesionar i bastir l’acció del
text. Hi ha crítics que han vist en Un enemic del poble un precedent de la lluita per les

                                           
9 ALLARDYCE, Nicoll. Historia del teatro mundial. Madrid: Aguilar, 1964, p. 475.
10 opus cit. p. 8-9.
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qüestions ecològiques que avui ens preocupen tant. Reuniu-vos en petits grups i
plantegeu quins són els temes secundaris que hi veieu. Raoneu la vostra resposta.

8. Ja hem dit reiteradament que l’obra d’Ibsen continua essent d’actualitat, no només
en alguns aspectes formals, sinó sobretot per la fermesa amb què atacava i treia a la
llum els aspectes més immorals de la seva societat. En aquest sentit, i seguint amb les
paraules del Dr. Stockmann, no sempre el que diu la majoria és la veritat. Si hi pensem
una mica, aquesta mateixa afirmació es podria aplicar a moltes situacions actuals.

En grup, penseu en algun episodi de la nostra història més recent que pugui tenir
algun paral·lelisme amb el tema de l’obra d’Ibsen. Podeu buscar articles de diari on
aquests paral·lelismes es posin de manifest.

2. L’ARGUMENT

Al pròleg de l’edició en castellà del teatre d’Ibsen, German Gómez de la Mata comenta
que l’argument de l’obra tenia a veure amb un fet real. Sembla que el fill d’un metge li
ho havia explicat a Ibsen i, també, que l’autor coneixia una història similar que afectava
un farmacèutic.

Ja sabeu que l’argument és el conjunt de fets que es narren en una obra. Ara que ja
heu llegit Un enemic del poble, podeu escriure’n l’argument.

1. Tot seguit teniu un resum de l’argument de l’obra, però està incomplet perquè li
falten els fragments següents:

un enemic del poble – cal tancar el balneari – admiren i elogien –
Finalment – és el seu germà Peter – el seu sogre – conseqüències –
investigacions científiques – més impostos per – d’un balneari i pare d’una
família de – a l’economia i el prestigi de – no publicar l’informe – la minoria
té raó – una reunió popular – persones lliurepensadores – del balneari

Llegiu bé el resum i completeu-lo amb els fragments anteriors:

Tomas Stockmann és el metge _____________________ tres fills en una petita

ciutat noruega. Les seves ______________________ li han fet descobrir que les

aigües del balneari –que ell mateix ha fundat i que és bàsic per

__________________________ la ciutat– estan contaminades i són una amenaça

contra la salut. Stockmann està convençut que cal tancar el balneari i realitzar

costoses reformes per resoldre el problema. Al principi, les persones més properes

__________________ el seu descobriment, fins i tot el diari més progressista està

disposat a publicar l’informe de l’estat de les aigües. Però quan tothom s’adona que

les reformes comporten grans despeses per a la ciutat i

_______________________ als ciutadans, tothom es gira contra el doctor. Un dels

principals rivals _____________________, que és alhora l’alcalde i president del

consell ____________ . Des de diferents àmbits, li suggereixen al Dr. Stockmann

que sigui moderat i que no exageri la situació, que potser no

____________________, que amb petites reformes ja es pot solucionar. Com que
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finalment, aquells que el recolzaven han decidit _____________________ i canviar-

lo per un altre informe que ha redactat l’alcalde, el doctor decideix convocar

___________________ per poder explicar la situació. A la reunió, gairebé no el

deixen parlar i Stockmann s’adona que la majoria s’equivoca i

______________________. Els assistents a l’acte, sota la manipulació de l’alcalde i

Aslaksen, acabaran considerant-lo ______________________, una amenaça per a

la ciutat i haurà de marxar de la reunió. Tot plegat, té desastroses

________________ per al doctor i la seva família: Stockmann és acomiadat del

balneari, els seus pacients l’abandonen, la seva filla és acomiadada de la feina,

l’amic Horster, amb qui havien de fugir a Amèrica, també és acomiadat, els veïns li

trenquen els vidres de casa seva i _____________ li fa ofertes indignes.

___________ decideix no marxar amb l’objectiu de sacrificar-se i lluitar per educar

els habitants de la ciutat i convertir-los en ______________________.

2. Per parelles fareu un exercici que s’anomena “els 10 minuts abans”. Consisteix a
imaginar i construir l’ambient previ a l’acció d’una escena. Rellegiu l’escena 2 del
segon acte i, després, penseu i expliqueu les accions que els personatges han fet 10
minuts abans d’aquesta escena. Heu d’establir com ha de ser l’escena i proposar
accions i diàlegs (mínim, una pàgina).

3. EL CONFLICTE

Tota història, tot drama, es basa en un conflicte. Sense conflicte i sense personatges,
podríem dir que no hi ha teatre. El conflicte dramàtic es defineix per l’enfrontament
entre dues forces antagòniques, visions del món o actituds diferents davant una
mateixa situació. Així, podríem dir que hi ha un conflicte quan un subjecte (força en
lluita 1) que persegueix un cert objectiu (causa o motivació) troba un altre subjecte que
s’oposa al seu objectiu (força en lluita 2). Segons aquesta definició, tindríem l’esquema
següent:

1. Completeu l’esquema anterior amb els elements que corresponen a Un enemic del
poble, indicant quines són les forces oposades i quina és la motivació que les enfronta.

2. Gairebé al final de la primera escena del primer acte, el doctor Stockmann anuncia
als seus convidats el contingut de la carta que donarà peu a tot el conflicte que planeja
en l’obra:

FORÇA 1 FORÇA 2

causa, motivació
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STOCKMANN. El nostre balneari miraculós, que va costar una fortuna de
construir... El nostre Institut de Sanitat... Tot... No és més que un fogar de
pestilència.

Tota la brutícia que es concentra a la vall del Molí prové de la fàbrica de
cuiros, i totes les substàncies pestilents que produeix l’adobament de les pells
baixen fins que es barregen amb les aigües del nostre balneari, les mateixes
aigües miraculoses que haurien de curar la gent.

Henrik Ibsen, Un enemic del poble (p. 31)

El conflicte de les aigües contaminades no és un conflicte vell ni superat. Actualment
trobaríem situacions iguals o similars que encara no s’han resolt. Per grups, busqueu a
les pàgines web de diversos diaris, notícies sobre aspectes ecològics que poden
afectar la salut humana. Quan les tingueu, feu-ne un resum i comenteu-les amb la
resta de la classe. Quan hàgiu acabat d’exposar-les totes, busqueu els elements en
comú que hi ha entre les notícies i Un enemic del poble.

3. Imagineu que sou els redactors d’un diari de Kirsten i que us heu assabentat de la
contaminació de les aigües. Escriviu la notícia que haurà de publicar-se al diari
l’endemà. Abans d’escriure, recordeu el llenguatge i l’estructura de les notícies
periodístiques.

4. En totes les obres de teatre hi ha un conflicte general que es desenvolupa al llarg de
l’obra i que estableix el ritme i l’estructura organitzativa interna, però també podem
trobar d’altres conflictes parcials o secundaris que es desenvolupen en determinats
moments de l’obra. Per parelles, busqueu els conflictes que afecten els següents
personatges i expliqueu-los breument:

a) Doctor Stockmann i els polítics:

b) Morten Kiil i els polítics del Consell del balneari:

c) Petra i Hovstad:

d) Catherine i Billing:

e) Doctor Stockmann i Morten Kiil:

5. Reproduïu algun diàleg on algun d’aquests conflictes quedi palès.

4. L’ESTRUCTURA

Els diferents elements del sistema que donen forma a una obra teatral s’organitzen
segons un ordre que produeix un sentit de totalitat, però que alhora té una
determinada estructura, tant interna com externa.

1. Generalment una obra teatral està estructurada, externament, per actes i escenes.
Busqueu la definició d’aquests termes.



50

2. Originàriament, Un enemic del poble va ser escrita en cinc actes, però en aquesta
versió hi ha modificacions. Indiqueu quina és l’estructura externa de l’obra i feu-ne un
esquema.

3. Després de buscar els conceptes d’acte i d’escena, podem dir que s’adeqüen a
aquesta obra? Raoneu la resposta.

4. Tot seguit, teniu una taula que us permetrà fer el seguiment de les diverses accions
de l’obra, així com dels personatges implicats. Tot i no haver-hi escenes en el sentit
estricte del terme, hem mantingut amb una certa flexibilitat aquest concepte per
establir allò que hem anomenat “seqüències”, utilitzant una terminologia
cinematogràfica. És a dir, estructurem la seqüència segons l’aparició de personatges i,
alhora, segons una certa unitat de contingut. A partir d’aquesta premissa i rellegint el
text, per parelles, completeu els diversos apartats de la taula: títol que donem a la
seqüència (seq.), personatges que hi intervenen i breu descripció de l’acció que s’hi
desenvolupa:

Seq. Títol Personatges Acció

ACTE I

Escena 1
1

Catherine
Morten Kiil

Kiil acaba de menjar a casa de la seva
filla i, abans de marxar, agafa tres
pomes i molts cigars.

2 Visita de Peter al
seu germà.

Catherine dóna la benvinguda a Peter i
el convida a sopar, però ell refusa.
Peter pregunta pel seu germà.

3 Primeres tensions. Catherine
Peter
Hovstad

4 Dr. Stockmann
Peter
Horster
Catherine

Diàleg entre els dos germans. Records
del passat del doctor.
Primers senyals del futur conflicte:
motiu de la carta; circumstàncies que no
són normals; manca de submissió del
doctor a l’autoritat.

5 Catherine
Dr. Stockmann

6 Sopar dels amics
amb el capità.

Sopar d’amics. Breu xerrada sobre
política.

7 Arribada de Petra i
de la carta.

8 Stockmann
comunica el
contingut de la
carta.
Desencadenament
del conflicte.
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Seq. Títol Personatges Acció
Escena 2

1 A Catherine li preocupa la reacció del
seu cunyat i intenta mediar entre els
germans.

2 Ressentiment de
Kiil envers els
polítics.

Dr. Stockmann
Catherine
Kiil

3 Dr. Stockmann
Hovstad

Diàleg del doctor i Hovstad. Primers
senyals de dubte. Presentació dels
motius del periodista. Ingenuïtat del
doctor.

4 Aslaksen procura
pels seus
interessos.

Dr. Stockmann
Aslaksen
Hovstad

5 Dr. Stockmann
Hovstad

6 El doctor expressa la seva sorpresa
davant l’enrenou que s’està provocant i
també expressa la seva alegria en tenir
el suport de tota la ciutat.

7 Enfrontament
ideològic dels
germans.

8 Arribada de la muller i la filla. El ritme, el
to i la tensió augmenten. Amenaces
finals de l’alcalde.

9 Posició de
Catherine i Petra

Dr. Stockmann
Catherine
Petra

ACTE II

Escena 1
1 Els periodistes

valoren l’informe.
Billing
Hovstad

2 Decisió d’imprimir
l’informe.

Arribada del doctor i decisió unànime
d’imprimir l’informe per defensar “la
veritat”.

3 Conversa sobre
política.

Billing
Hovstad
Aslaksen

4
Billing
Hovstad

Conversa sobre la possibilitat que el
doctor ajudi econòmicament el diari amb
els diners del sogre.
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Seq. Títol Personatges Acció
5 Incoherències del

diari.

Billing
Hovstad
Aslaksen
Petra

6 Visita de l’alcalde a la redacció, on
exposa una visió dels fets des del punt
de vista econòmic. Ha redactat un nou
informe. Qüestiona els fets i els
manipula.

7 Dubtes sobre les
bones intencions
del director del
diari.

Hovstad
Aslaksen
Dr. Stockmann
Catherine

8
Enfrontament entre l’alcalde i el doctor, i
manifestació per part del doctor de fer
saber la veritat a tothom.

Es veu clar que s’imprimirà l’informe de
l’alcalde.

Escena 2
1 Diàleg entre Billing i Horster, i defensa de

la llibertat d’expressió.

2 Enfrontament
entre Billing i
Catherine.

Catherine
Petra
Horster
Billing

3 Arribada de la
resta de
personatges.

Billing
Horster
Peter
Catherine
Petra
Dr. Stockmann

4 Assemblea
convocada pel
doctor.

Billing
Horster
Peter
Catherine
Petra
Dr. Stockmann

ACTE III

Escena 1
1 Diàleg entre marit i muller. Inici del rebuig

de la gent.

2 Catherine,
Petra
Dr. Stockmann

Arriba Petra i informa que l’han
acomiadada.

3 Acomiadament de
Horster.

Catherine
Dr. Stockmann
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Seq. Títol Personatges Acció
Petra
Horster

4 Acomiadament del
doctor i
acusacions de
Peter.

5 Kiil intenta
manipular el
doctor.

6 Arriben Aslaksen i Hovstad, que fan
xantatge al doctor amb l’excusa de
netejar el seu nom, però només volen
diners per al seu diari.

7 Dr. Stockmann
Catherine
Horster
Petra

El doctor decideix quedar-se i lluitar per
defensar la veritat.

5. Carles Batlle i Jordà, en l’estudi introductori a l’edició de Casa de nines, parla dels
elements essencials en qualsevol història i diu:

La teoria literària (vid., per exemple, Todorov) ha definit uns punts bàsics que
conformen l’esquelet de qualsevol història; també ho ha fet la teoria més
estandarditzada d’anàlisi de la ficció audiovisual (vid., per exemple, McKee,
Comparato). Podem resumir aquests punts de la manera següent: 1) una
situació d’equilibri, 2) un accident (alguna cosa passa), 3) un subjecte que inicia
una acció amb un objectiu (restablir l’equilibri), 4) un moment climàtic (punt àlgid
en què la voluntat del subjecte s’acara amb els elements d’oposició; l’última
peripècia) i 5) un desenllaç. A partir d’aquestes cinc categories podem restituir la
història que hi ha darrere qualsevol obra.11

A partir de les paraules de Carles Batlle, busqueu quin és l’esquelet d’aquesta història.
Us pot ser de gran ajuda la seqüenciació que heu fet anteriorment. Per indicar quin
contingut pertany a cada part, podeu utilitzar els títols amb què heu anomenat les
seqüències.

6. A l’exercici 2 de l’apartat “L’argument” heu fet un esforç d’imaginació per pensar què
passava als personatges “10 minuts abans” de l’escena proposada. Ara farem
l’exercici dels “10 minuts després”. Consisteix a imaginar i construir l’ambient i les
accions que trobem al final de l’obra (acte III). En aquest exercici podeu fer referència
als moments immediatament posteriors al final o bé a fets que es produirien molt més
tard, però que són conseqüència del que ha passat a l’obra. Per parelles, escriviu els
“10 minuts després” del final de l’obra i feu una lectura als vostres companys i
companyes de l’escena imaginada.

7. Tota obra es basa en un punt de conflicte que esclata en un moment que
anomenem clímax. Busqueu al diccionari la definició d’aquest terme.

                                           
11 BATLLE I JORDÀ, Carles. “Casa de nines: les primeres passes del drama modern”. Dins IBSEN, Henrik.
Casa de nines. Barcelona: Proa, 2004, p. 22.
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8. Aquí teniu un gràfic que indica els punts de tensió de l’obra partint de l’estructuració
que n’heu fet per seqüències. Esbrineu a quin moment dramàtic fan referència els
punts més àlgids i expliqueu-los breument.

Per exemple, el primer punt de tensió, a la seqüència 4, pertany a l’escena 1 del
primer acte, quan els dos germans es troben a casa del doctor i es posa de manifest,
per primer cop, la dificultat del doctor de sotmetre’s a l’autoritat.

Un enemic del poble
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5. ELS DIÀLEGS

En una obra de teatre, generalment, l’estil, la manera d’expressar-se i el ritme han
d’adequar-se al personatge, però hi ha obres que tenen un estil únic que fa que tots
els personatges parlin amb el mateix registre lingüístic.

1. Observeu la manera com s’expressen els diferents personatges i definiu si l’obra té
un estil unitari o bé cada personatge parla adequant-se a la classe social a la qual
pertany.

2. Abans hem comentat que el ritme àgil de l’obra també era donat pel llenguatge clar i
concís, sense llargues disquisicions, dels personatges. Busqueu algun moment de la
segona escena del primer acte on aquest tret sigui evident.

3. Els monòlegs i els soliloquis són una modalitat de diàleg que els escriptors realistes
van evitar perquè no s’ajustaven al seu objectiu de reflectir la vida amb la màxima
versemblança. A Un enemic del poble, per exemple, no trobem cap monòleg ni
soliloqui. La comunicació entre els personatges sempre es desenvolupa a través del
diàleg entre ells, però mai amb el parlament d’un personatge que parla per a si mateix.
En alguns casos, trobem algun escriptor naturalista que utilitza aquest recurs com a
mitjà d’introspecció del personatge, per exemple a la Senyoreta Júlia, d’Strindberg.

Per parelles, rellegiu l’escena primera del segon acte, en la qual Petra visita la seu de
La Veu del Poble. Escriviu seguides totes les rèpliques de Petra i, després, trieu les
que demostren millor la manera de ser del personatge, què sent, què pensa...
Finalment, reescriviu el text fins a convertir-lo en un monòleg independent.

4. El doctor Stockmann se’ns presenta com un home de ciència, de bona educació i de
maneres elegants. La situació del doctor canvia a mesura que avança l’obra i el
conflicte es gira en contra d’ell. Creieu que aquests canvis es reflecteixen en el
llenguatge que utilitza aquest personatge? Raoneu la resposta.
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5. Un element característic del moviment realista és donar una perspectiva
contemporània a les obres. S’abandonen, per tant, els drames d’estil nacional-romàntic
ancorats en el passat com Peer Gynt i desapareixen els déus i herois de l’antiguitat –
com Julià a Emperador i Galileu– per exposar personatges reals i propers a la realitat
del moment. En aquest sentit, a Ibsen li preocupava que els seus personatges fossin
captats pel públic del teatre com a persones properes, com si el mateix que passava
als personatges pogués passar als espectadors. És per això que Ibsen escriu en una
carta a August Lindberg, que preparava la representació d’Espectres el 1883:

«El llenguatge ha de sonar natural i la forma d’expressió ha de ser característica
per a cadascun dels personatges de l’obra, perquè cada ésser humà s’expressa
diferent. Aquesta qüestió es pot corregir força durant els assajos, perquè és allà
quan es nota fàcilment si no sona natural i espontani i es veu el que cal modificar
repetidament fins que la frase sigui creïble i sigui realista. L’efecte de l’obra
depèn, en gran part, del fet que els espectadors tinguin la sensació d’estar
mirant i escoltant quelcom que passa a la vida real.»

<http://www.noruega.es/ibsen/realism/realism.htm>

En petits grups, trieu una escena de l’obra i prepareu-ne la lectura com si estiguéssiu
en un assaig. Observeu si els diàlegs d’Ibsen aconsegueixen aquesta naturalitat de la
qual ell mateix parlava i comenteu les vostres conclusions a la resta de la classe.

6. LES ACOTACIONS

Les acotacions són una part del text teatral que, generalment, es troben destacades en
cursiva. Són molt importants perquè donen informació molt útil a l’hora de representar
l’obra.

1. Busqueu la definició del concepte acotació.

2. Les acotacions tenen diverses funcions: poden indicar el moviment dels
personatges, les seves entrades i sortides, descriuen els espais per on es
desenvolupa l’acció i expressen actituds dels personatges que no queden definides
per les seves paraules. Busqueu un exemple de l’obra per a cadascuna d’aquestes
funcions:

 Moviment dels personatges:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Entrades i sortides dels personatges:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Espais de l’acció:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Actituds dels personatges:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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3. A vegades, les acotacions ens indiquen com és la relació que s’estableix entre els
personatges. Llegiu l’inici de l’escena 2 del segon acte, on apareix aquesta acotació:

BILLING. Bona vesprada, senyores. (Elles ni tan sols el miren.) (p. 68)

Tenint en compte el context on es troba, expliqueu quina informació ens està donant.

4. En l’acotació següent també podem veure com, a través de les accions d’un
personatge, estem rebent dades sobre la seva personalitat. A partir d’aquest exemple
de l’inici de l’obra, digueu quin tret de la personalitat de Kiil es posa de manifest:

BILLING. Com vosté diga. (Torna al menjador i comença a menjar. Kiil es dirigeix
cap a l’altra taula, hi veu les pomes, s’atura, n’agafa una i la mossega. Li
agrada el sabor, n’agafa una altra i se l a guarda en la butxaca. Comença a
caminar cap a la porta, però retrocedeix cap a la taula i pren una tercera
poma que es fica també en la butxaca. Veu la caixa de tabac damunt la taula,
mira dissimuladament cap al menjador, torna a la taula i s’ompli de tabac la
butxaca de l’abric. Mentre tanca la caixa de tabac, entra Catherine posant-se
un davantal.)

Henrik Ibsen,Un enemic del poble (p. 19)

5. En el cas del personatge de Catherine, també podem observar que la seva actitud i
personalitat queden gairebé més definides en les acotacions que amb les seves
pròpies paraules, sobretot si tenim en compte que és un personatge amb força
presència, però poc diàleg. Busqueu dos o tres exemples d’acotacions on es demostri
aquest fet.

7. ELS PERSONATGES

Qualsevol posada en escena implica una reducció dels trets definitoris dels
personatges. Tot i així, els personatges del text teatral només els podem visualitzar si
els afegim característiques físiques i morals noves, a part de les indicades a les
acotacions.

1. Per conèixer els personatges d’una obra teatral ens hem de fixar en els seus
diàlegs, en allò que els altres personatges diuen sobre ells i en les indicacions de les
acotacions. Però, generalment, abans de començar el text de l’obra, trobem el que
s’anomena dramatis personae. Busqueu a Internet el significat d’aquest concepte.

2. Trobem la dramatis personae en aquesta edició? Què és el que hi trobem?

3. Busqueu a la biblioteca del centre o en les biblioteques municipals més properes,
alguna altra edició d’aquesta obra i reproduïu la dramatis personae. Destaqueu els
aspectes que no queden inclosos en l’edició de l’obra que treballem.

4. Per analitzar amb més deteniment els personatges d’aquest drama, ompliu la taula
següent, seguint l’exemple del personatge d’Aslaksen:
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Nom Professió Classe social Trets personalitat

Aslaksen Petit
empresari,
propietari del
diari La Veu
del Poble.

Petita
burgesia que
viu del comerç
local.

Prudent, moderat.
S’interessa només per l’economia dels
petits empresaris com ell. En realitat, els
canvis polítics l’espanten, tot i tenir un
diari que, en teoria, demana el canvi.

Billing

Capità
Horster

Catherine
Stockmann

Doctor
Stockmann

Hovstad

Morten Kiil

Peter
Stockmann

Petra
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5. Ara que ja teniu més informació sobre els personatges, hem de veure de quina
manera es relacionen entre ells. Completeu l’esquema següent amb signes (fletxes,
autoformes, emoticons...) que permetin veure aquestes relacions:

Horster Morten Kiil

Peter Stockmann Dr. Stockmann + Catherine

Diari Petra dos xiquets

La Veu del Poble Aslaksen

Hovstad

Billing

Ciutadans

6. Jorge Dubatti en una crítica sobre l’obra diu:

La naturalesa alegòrico-política d’aquesta obra suggereix la lectura de la ciutat
balneari com si fos una imatge a “escala” del país i, per extensió, il·lustra el
funcionament de les estructures de sociabilitat a l’Occident capitalista. Més enllà
de la funció referencial realista, cada personatge encarna un sector representatiu
del sistema de forces del poder.

<http://www.criticateatral.com.ar/>

A partir d’aquestes paraules de Dubatti, relacioneu amb fletxes cadascun dels
personatges amb el sector de forces de poder que representa:

Petra Govern estatal i policial

Hovstad Ciència

Morten Kiil Burgesia productora i mercantil

El col·lectiu de veïns Periodisme

Peter Stockman Educació

Tom Stockman L’home-massa, el poble

7. Si llegiu el text atentament, veureu que aquesta relació de cada personatge amb un
sector social i de poder determinats també ve reforçada pel seu llenguatge. Hi ha
personatges que al llarg de l’obra van insistint en algunes idees que els defineixen, bé
perquè ens mostren la seva ideologia, bé perquè ens assenyalen els interessos que
els mouen. Per exemple, Billing té molt d’interès a fer la revolució, per això diu: Puc
sentir la remor de la revolució. (p. 51)



59

Llegiu el text atentament i escriviu un fragment en el qual es puguin identificar les
posicions personals dels personatges següents:

Aslaksen ______________________________________________

_____________________________________________________________

Dr. Stockmann __________________________________________________

_____________________________________________________________

Hovstad __________________________________________________

_____________________________________________________________

Horster __________________________________________________

_____________________________________________________________

Peter Stockmann __________________________________________________

_____________________________________________________________

Kiil ______________________________________________

_____________________________________________________________

8. També podem veure que els personatges d’aquesta obra tenen posicions
enfrontades pel que fa a les idees polítiques. Alguns són progressistes, que volen el
canvi, una societat més lliure i oberta. D’altres, per contra, són més immobilistes,
conservadors; ja els està bé la societat com està. Classifiqueu els personatges segons
aquestes dues posicions enfrontades i argumenteu la vostra resposta.

9. Carme Portaceli, al pròleg de l’edició d’aquesta obra, parla sobre els interessos que
mouen els personatges i diu:

... hi ha encara una cosa molt més gran, que transcendeix tota aquesta història
tan important: les raons personals.

Jo no sé si es podria dir que els motius que he assenyalat abans perquè els
personatges reaccionin tal com ho fan davant dels fets serien impuls suficient per
moure’s internament; però el que sí és clar és que Ibsen, com a gran autor que
és, encara els dóna un motiu personal perquè la reacció que tenen davant dels
fets no pugui ser cap altra que la que és. I això, és clar, converteix aquestes
reaccions en un impuls, en l’impuls, en l’acció que porta a un personatge a fer i a
dir el que fa i diu, sense que pugui fer o dir cap altra cosa diferent. És la raó que
els fa estar vius a l’escenari.12

Cada personatge, per tant, té al seu darrere uns interessos o unes motivacions
personals que el porten a actuar d’una manera o altra. Rellegiu el text i descobriu
quines són les raons personals que mouen els personatges següents: Tom
Stockmann, Hovstad, Kiil. Procureu argumentar-ho amb fragments del text de les
escenes que s’indiquen entre parèntesi:

                                           
12 PORTACELI, Carme. “Pròleg”. Dins IBSEN, Henrik. Un enemic del poble. València: Teatres de la
Generalitat Valenciana, 2003, p. 8.
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Tom Stockmann (escena 2, acte I, i escena 1, acte II):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Hovstad (escena 2, acte I):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Kiil (escena 2, acte I):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10. Com creieu que queden reflectides les paraules de Carme Portaceli en l’escena
següent, extreta del primer acte?

CATHERINE. Tom pensa sempre en el balneari. No passa dia que no...

PETER. És lògic, Catherine. El balneari paga el seu jornal.

HOVSTAD. És més que això, senyor alcalde. En certa manera, va ser el doctor
Stockmann qui creà el balneari.

PETER. Ah, sí? Em pensava que, modèstia a part, alguna cosa hi tenia jo a veure
en...

CATHERINE. Tom sempre ho diu.

HOVSTAD. Vull dir que la idea original va ser...

PETER. El meu germà sempre té bones idees, però quan es tracta de dur-les a
terme fa falta un cert caràcter, i jo pensava que almenys en esta casa...

CATHERINE. Peter, estimat, tu saps què volem dir... (A Hovstad, mentre el porta
pel braç cap al menjador.) Senyor Hovstad, per què no pren alguna cosa
mentre arriba el meu marit?

HOVSTAD. Sí, gràcies, alguna coseta prendré. (Entra al menjador.)

PETER. (Abaixant la veu.) No deixa de sorprendre’m... Com més critiques, menys
tacte tenen.

CATHERINE. No t’enfades, Peter. Tom i tu podeu compartir els elogis com bons
germans.

PETER. El problema és que hi ha persones que no estan disposades a compartir
res.

Henrik Ibsen, Un enemic del poble (p. 23)

11. Trobeu alguna altra escena del segon acte en què es posin de manifest les raons
personals i íntimes que enfronten aquests dos germans.
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12. Llegiu l’escena del segon acte en què l’alcalde manipula la situació exposant els
fets des d’una nova perspectiva, cosa que fa que els redactors del diari reconsiderin la
seva posició. Quins recursos utilitza l’alcalde per aconseguir aquest canvi?

13. Quan les raons personals dels personatges conflueixen amb els seus interessos
immediats (econòmics, professionals...), les seves incoherències surten a la llum. Tot
seguit teniu dos fragments que corresponen a dos personatges en un moment en què
les seves posicions encara no han començat a modificar-se. Llegiu-los i penseu com
evolucionen. Expliqueu quines incoherències presenten. Argumenteu la vostra
resposta.

ASLAKSEN. [...] Ara bé, per què  hauríem d’impedir que un ciutadà honrat
expresse amb llibertat la seua opinió sincera?

Henrik Ibsen, Un enemic del poble, escena 2, acte I (p. 40)

HOVSTAD. [...] Un periodista que rebutja l’oportunitat d’ajudar els oprimits
assumeix una responsabilitat que no vull per a mi. [...] Sé molt bé que en
alguns cercles anomenen això agitació, i per mi poden donar-li el nom que
vulguen, però, jo tinc obligació primer amb la meua consciència!

Henrik Ibsen, Un enemic del poble, escena 2, acte I (p. 38-39)

14. Jem Cabanes, a l’edició d’aquesta obra dins la col·lecció de la MOLU, parla de la
postura d’Ibsen en relació amb els seus personatges:

Si ens hi fixem bé, però, la vivisecció d’Ibsen no perdona ningú. Ni l’actitud
interessada de la Sra.Stockmann, ni la intransigència del Dr. Stockmann que,
obsedit per la seva veritat, no s’avé a raons i malda per imposar la seva dèria
d’una manera incondicional.13

Què opineu d’aquesta afirmació? Creieu que realment Ibsen dóna una visió crítica de
tots els personatges? Que no salva ningú? O bé, el Dr. Stockmann es presenta com
l’heroi que persegueix la veritat per damunt de tot i que cal prendre com a model?
Raoneu la resposta.

15. En aquesta obra, hi ha un personatge que gairebé no hi és present, però que té
una importància cabdal en el desenvolupament de l’acció. La majoria dels altres
personatges actuen pensant en com reaccionarà aquest personatge. De qui estem
parlant? Definiu-lo.

7.1. El protagonista: el doctor Tom Stockmann

Ibsen es caracteritza, sobretot, pels conflictes socials i psicològics que plantejava a
través dels seus personatges, grans herois com Brand i Peer Gynt. Però les seves
heroïnes, Nora, Hedda Gabler, Hilde, etc., són els personatges que van facilitar més
aquest estudi psicològic, fins al punt que Freud va prendre algunes de les obres de
l’autor noruec com a element d’estudi. Però a Un enemic del poble tenim un
personatge masculí, Tom Stockmann, que és una de les criatures més estimades de
l’escriptor, possiblement pel que aquest personatge té en comú amb l’autor. Fixem-
nos, si no, en les paraules que Ibsen escrivia al seu amic Georges Brandes:

                                           
13 opus cit. p. 8.



62

L’important és la revolució en l’esperit humà. Haig de confessar que estimo, no la
llibertat, sinó la lluita per aconseguir-la.14

O aquesta altra afirmació:

“El doctor Stockmann i jo ens enteníem molt bé i estàvem d’acord en molts
punts; però el doctor té un cap més embolicat que el meu, i també hi ha d’altres
particularitats que permeten acceptar de la seva boca moltes paraules que
potser no s’haurien acceptat tan fàcilment si les hagués dit jo.”15

En l’apartat anterior ja hem vist alguns aspectes dels personatges, inclòs el doctor
Stockmann, però analitzem-lo una mica més.

1. Sovint, els personatges d’Ibsen tenen un punt fosc en el seu passat que
posteriorment, desencadenarà el conflicte. En el cas d’Un enemic del poble, Ibsen no
utilitza aquest recurs, però sí que es fa referència, en més d’una ocasió, al passat del
doctor Stockmann i la seva família. Rellegiu el primer acte, concretament els diàlegs
entre els dos germans, i busqueu quina mena d’informació dóna l’obra sobre el passat
del doctor i la seva família, i responeu a aquestes preguntes: on vivien?, en quines
condicions?, com afecta aquest passat la seva vida actual?

2. Quan hem parlat del conflicte i de les
relacions entre els personatges, ja hem vist que
el doctor té una relació complicada amb el seu
germà gran, Peter. Llegiu aquests dos
parlaments i compareu les posicions dels dos
germans:

PETER. Tots sabem què era aquest lloc quan no existia el nostre Institut, el
nostre balneari... un llogaret mort i insignificant on a penes podíem
permetre’ns el luxe de mantindre nets els carrers. Hui estem a punt de ser
internacionalment reconeguts com un lloc de repòs, i per això jo predic que en
el termini de cinc anys es multiplicaran els ingressos de tots els ciutadans. Jo
predic que les nostres escoles seran les millors, que es construiran cases
més grans i millors per a la nostra gent, que les millors botigues s’instal·laran
als carrers de la nostra ciutat. Jo predic que, si no se’ns difama, si no se’ns
ataca amb malícia, prompte ens convertirem en una de les ciutats més riques
i més belles del món... Cal ara que ens preguntem si qualsevol de nosaltres té
el dret, el dret “democràtic”, de criticar un error lleu en el nostre balneari,
d’exagerar al màxim el defecte més insignificant, i difamar-nos així davant el
món sencer... La nostra existència com a ciutat depèn del que pense el món
de nosaltres! Per això dic que hem de traçar una línia i que, si algú pretén
travessar-la, nosaltres, el poble, hem de cridar: “No, això no es pot dir”... Per
això, senyor Aslaksen, exigisc que es prohibisca al doctor Stockmann llegir el
seu informe en esta reunió.

Henrik Ibsen, Un enemic del poble (p. 70-71)

                                           
14 Extret de l’article de Jorge Dubatti al web: www.criticateatral.com.ar/ i traduït per l’autora del dossier.
15 GÓMEZ DE LA MATA, German. “Prólogo”. Dins IBSEN, Henrik. Teatro completo. 3a ed. Madrid: Aguilar,
1979, p. 101. Fragment traduït per l’autora del dossier.

Les terres del nord <http://www.ibsen.net>
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STOCKMANN. Tranquil, senyor alcalde, no pense parlar del balneari... Per això,
quan vaig fer públiques les meues teories sobre l’aigua, les autoritats van
reaccionar immediatament, i em vaig prometre que lluitaria contra ells fins a la
mort, perquè tenia la majoria al meu costat... “La majoria”! Els puc assegurar
que vaig experimentar una sensació grandiosa... Jo havia tornat a aquesta
ciutat, a la meua ciutat natal que tant estimava, per a oferir-li els meus
coneixements. Vaig passar mesos i mesos treballant sense cap sou, sense
cap suport, fins que vaig acabar el meu projecte del balneari. No amb el
propòsit que els nostres carrers s’ompliren de bells carruatges, com desitja el
nostre alcalde, sinó per curar els malalts, per rebre gent de tot el món i
aprendre’n, per convertir-nos en gent més culta, més civilitzada en “éssers
humans”, per formar un “poble”... Per això, em rebel·le contra la idea segons
la qual la majoria sempre té raó...

Henrik Ibsen, Un enemic del poble (p. 73)

3. A la Historia del teatro mundial es diu:

S’han fet intents de suggerir que el propi autor va veure un to de burla en
aquesta història d’un doctor Stockman que treu extenses conclusions filosòfiques
d’un balneari contaminat en una petita ciutat de Noruega, però la veritat és que
altra vegada dominava l’entusiasme juvenil de la ment d’Ibsen –fet que ell mateix
va admetre quan, al cap dels anys, va descriure el seu heroi com “un home
extravagant i immadur i un cap esbojarrat”.16

Què opineu de la visió que té l’autor de la seva pròpia criatura? Coincidiu en la
percepció del doctor Stockmann com un immadur i esbojarrat? Argumenteu la vostra
resposta.

4. El doctor Stockmann és un personatge que es caracteritza per defensar la llibertat i
la veritat fins a les últimes conseqüències, encara que això porti la seva família a la
ruïna i a la marginació més absoluta. Rellegiu les primeres discussions sobre el
balneari, al primer acte, i les converses del doctor amb els periodistes de La Veu del
Poble, al segon acte, i busqueu fragments on aquesta lluita per la veritat i la llibertat
quedi palesa.

5. El doctor Stockmann acaba essent un personatge incomprès, marginat de la
societat i solitari. Però aquesta incomprensió es manifesta a través d’una acusació
que, a mesura que avança l’obra, es va posant en boca de diversos personatges que
no entenen la intransigència del doctor. Sabríeu dir quina acusació és?

6. A l’article de Jorge Dubatti també trobem una observació negativa sobre el
personatge de Tom Stockmann:

Stockmann no és un heroi exemplar, sinó un cas particular de bergant idealista
identificat per G.B. Shaw. La intransigència del Dr. Stockmann el porta a
expressar un pensament antidemocràtic, i d’aquesta manera oposar-se als
moviments d’igualtat social, característics de la modernitat, actitud que el modela
negativament.17

<www.criticateatral.com.ar/>

                                           
16 opus cit. p. 484. Fragment traduït per l’autora del dossier.
17 Fragment traduït per l’autora del dossier.
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Què en penseu d’aquesta idea? Creieu que Dubatti té raó? Per què? En l’escena 2 del
segon acte, com qualifica Hovstad la postura del doctor?

7. Com en qualsevol personatge, i més si vol ser realista, hi trobem un punt d’humor,
que en aquesta obra és difícil, donada la seriositat del tema i el to de tensió que es
respira durant tota ella. Però, tot i així, el doctor Stockmann és un personatge que
manté, fins i tot en els moments més crítics, un punt d’humor, d’ironia, que és molt
necessari. Reproduïu algun fragment del tercer acte en què aparegui aquesta
pinzellada d’humor.

7.2. Les dones d’aquesta història: Catherine i Petr a

En la Historia del teatro mundial també es fa esment de la importància de les figures
femenines en el conjunt de l’obra ibseniana. L’autor presenta sovint una dona
moderna, emancipada, que busca els seus ideals i la seva llibertat. Dones com Nora a
Casa de nines, que desperta de la seva submissió i decideix trobar la seva identitat i la
seva llibertat; o Rebecca West a La casa dels Romers que és una dona que no està
lligada a res i que és ambiciosa; o Hedda Gabler, el retrat d’una dona egoista; o Ellida,
una dona desvagada i obsessionada pel mar a La dama del mar.

Al pròleg de l’edició en castellà del teatre d’Ibsen, German Gómez de la Mata arriba a
fer una classificació dels models femenins: les dones “bones”, en el sentit que tenen
bons sentiments; les dones “dolentes”, que tenen una mena de grandiositat pel seu
valor; les dones emancipades; les inconscients, irresponsables i pertorbades, i,
finalment, les apassionades.

1. Un enemic del poble no té com a protagonista un personatge femení, tot i que hi
apareixen dues figures femenines de posicions vitals i ideològiques ben diferents: la
mare i la filla. Compareu la posició d’aquestes dues figures i digueu a quin dels cinc
grups de la classificació de German Gómez de la Mata pertany cadascuna.

2. Localitzeu algun fragment del primer acte on aquesta diferència de posicions sigui
evident.

3. Sovint es parla d’Ibsen com d’un gran feminista, sobretot a partir de la seva obra
Casa de nines. Creieu que aquesta posició feminista queda reflectida en algun dels
personatges d’Un enemic del poble? Argumenteu la vostra resposta.

4. En el teatre, la manera com els personatges van vestits ens dóna molta informació
sobre la seva personalitat. Per parelles, trieu un dels personatges femenins i penseu
com el vestiríeu. Feu una fitxa analitzant tots els aspectes del vestuari i la seva funció
i, finalment dissenyeu un dels vestits. Cal que tingueu en compte diversos aspectes:

 Època en la qual es desenvolupa l’acció

 Època de l’any en què passa l’acció (estiu, hivern...)

 Edat del personatge

 Professió

 Perfil psicològic

 Aspectes del vestuari (textura de la roba, color, forma...)
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 Complements que li posaríeu (collarets, bosses, barrets...)

 Nombre de vestits que el personatge haurà de portar al llarg de l’obra

5. Ara que ja teniu una idea més clara de com són aquests personatges, imagineu que
feu un càsting no presencial per triar les actrius que podrien representar aquests
papers. Porteu fotografies de les actrius que heu triat per fer de Catherine i de Petra.
Expliqueu les raons per les quals les heu escollides.

8. L’ESPAI

Entenem per espai el lloc on es realitza l’acció. En les obres dramàtiques hi ha un
doble concepte de l’espai: l’espai escènic i l’espai dramàtic.

L’espai escènic és l’escenari on els personatges evolucionen i on es desenvolupa la
representació.

L’espai dramàtic és el lloc de la ficció, el lloc on l’autor situa l’acció de l’obra teatral. El
lector l’ha de reconstruir segons la seva imaginació. Aquest és l’element que
treballarem en aquest apartat.

1. Ibsen va saber situar els seus drames universals i clàssics en la seva Noruega
originària, però no per això els temes que plantejava van restar en l’àmbit local, al
contrari, ell va aconseguir universalitzar els conflictes, però sempre situant-los en la
geografia del nord que coneixia tan bé. Un enemic del poble, doncs, també se situa en
una petita ciutat de Noruega, tot i que el tema que l’obra planteja podria aplicar-se a
qualsevol lloc del món. Busqueu en el text el nom de la ciutat on es desenvolupen els
fets. Indiqueu en quin moment de l’obra apareix aquesta informació.

2. Tot i que les acotacions d’aquesta versió de l’obra no ens donen gaire informació
d’aquesta ciutat, feu-ne una breu descripció, amb el que en sabeu a través dels
personatges.

3. Sabem que l’acció es desenvolupa en una petita ciutat noruega, però cal que també
coneguem l’espai dramàtic concret on es mouen els personatges. Seguint l’estructura
externa de l’obra, completeu la taula següent amb la indicació dels llocs on passen els
fets i reescriviu el text on se’ns mostra aquesta informació:

Espai Cita

Escena 1
ACTE I

Escena 2

Escena 1
ACTE II

Escena 2

ACTE III Escena 1

4. Ja hem dit anteriorment que parlem de l’espai escènic quan fem referència a l’espai
que veu l’espectador i que s’ha de construir seguint les indicacions que l’escriptor dóna
a les acotacions. Hi ha textos que gairebé no donen informació sobre aquest aspecte i
que, per tant, deixen total llibertat a la persona que dirigeixi de l’obra. D’altres, però,
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sobretot els escriptors naturalistes, ofereixen gran quantitat de detalls per descriure i
reproduir l’espai de manera que s’aconsegueixi la màxima fidelitat amb la realitat.

Busqueu en el text una acotació que descrigui detalladament l’espai on es
desenvoluparan els fets i copieu-la a la llibreta.

5. A partir de les indicacions que teniu sobre la sala de la casa del capità Horster, feu
un dibuix que mostri el que diu el text.

6. Organitzeu-vos en grups, un per a cadascun dels espais que apareixen a l’obra, i
que cadascun busqui els fragments de l’obra que defineixen el seu espai. A partir
d’aquesta informació, feu una proposta descrivint com hauria de ser el decorat. Si teniu
poca informació, poseu-hi imaginació, però sempre mantenint una coherència amb el
text, el tema, l’ambient, etc.  Si sou més agosarats i teniu habilitats artístiques, podeu
fer el disseny del decorat.

9. EL TEMPS

Pel que fa al concepte de temps, en el món teatral cal distingir entre durada i època.
L’època fa referència al període històric durant el qual es desenvolupa l’acció.

1. En quin moment històric, època, situeu l’acció d’aquesta obra? Argumenteu la vostra
resposta.

2. A banda de l’època històrica, hi ha elements de l’obra, com per exemple la manera
com vesteixen els personatges, que ens permeten deduir aspectes del temps intern,
és a dir, en quin moment de l’any es situa l’acció. Sabríeu definir, aproximadament, en
quin moment de l’any es desenvolupa Un enemic del poble?

3. Respecte a la durada, també cal diferenciar el temps dramàtic –que és el temps que
dura la representació– i el temps de ficció, que correspon a l’interval temporal que en
la vida real duraria l’acció representada. Pel que fa al temps de ficció, el mateix text
ens aporta dades suficients per fer-nos una idea aproximada de la seva durada.

Al primer acte, quan Horster visita el doctor, hi ha una referència que, si la posem en
relació amb el final de l’obra, ens pot ajudar a determinar la durada, és a dir el temps
de ficció. Rellegiu aquest acte, busqueu la referència de què parlem i indiqueu quin és
el temps de ficció.

4. Per tenir una idea més detallada i, alhora, global del temps de ficció, cal que
completeu la taula següent, copiant els fragments de l’obra que ens indiquen aquest
pas del temps. Després, comenteu la taula i expliqueu-ne breument els resultats:

 ACTE I ACTE II ACTE III

Escena I Escena II Escena 1 Escena 2

PETER. (Entrant.)
Bona nit,
Catherine. (p. 20)
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10. LA CONSTRUCCIÓ DRAMÀTICA

1. A Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales, John Howard fa referència als
aspectes tècnics de la construcció del drama ibsenià:

La idea del conflicte només és un aspecte del deute que tenim amb Hegel en
l’estudi de la tècnica. El mètode dialèctic va donar la lògica social en la qual es
va basar la tècnica Ibsen. En lloc de mostrar un encadenament de causes i
efectes, Ibsen va oferir un moviment complex, un sistema de desequilibri i balanç
entre l’individu i el medi. La pertorbació de l’equilibri subministra la força que mou
l’acció. La lògica d’Ibsen no depèn de “qualitats” de caràcter; els motius que fan
actuar els seus personatges estan continguts dins de l’estructura del seu medi.
Aquest és un canvi fonamental en la construcció dramàtica.18

Per parelles, comenteu aquesta afirmació de John Howard i expliqueu de quina
manera es pot relacionar amb l’obra.

2. Jordi Casas, a l’estudi previ a l’obra Casa de nines, parla dels aspectes tècnics
propis de l’obra ibseniana:

Personatges situats en un temps present, situacions realistes, diàlegs
versemblantment “naturals”, encara que sovint siguin declaracions de principis, la
presència del passat, sempre ineludible, com a equivalent laic i positivista del fat,
una mecànica dramatúrgica molt més deutora de l’admirat Scribe de la seva
joventut del que fins ara s’ha volgut reconèixer, un tractament en profunditat dels
personatges secundaris, una defensa arrauxada de l’individualisme contra les
formes col·lectives de l’opinió i de la moral, i de la denúncia de la hipocresia que
comporten aquestes formes. La “fórmula Ibsen” està servida. I és tan clara en la
seva concepció –si més no en aparença–, i respon a unes necessitats
històriques tan fondes i tan sentides, que donarà lloc arreu d’Europa a una càlifa
de glossadors “més ibsenians que el mateix Ibsen.19

Per parelles, comenteu aquesta afirmació i destrieu els elements tècnics propis de la
producció ibseniana. Després, indiqueu quins podem trobar a Un enemic del poble.

3. Ibsen és un escriptor que domina perfectament la construcció del drama i que sap
utilitzar tots els elements com un mecanisme amb uns engranatges perfectament
sintonitzats per aconseguir la reacció de l’espectador, tant si és per reflexionar com per
sorprendre. En aquest sentit, a Un enemic del poble Ibsen fa servir un recurs, en forma
de text escrit, que ha utilitzat en altres obres, com per exemple a Casa de nines, que
és cabdal per anar estirant el fil de la trama a l’inici de l’obra. Sabríeu dir de quin recurs
estem parlant i quina funció té?

4. En moltes obres d’Ibsen, el passat té una importància cabdal perquè és on trobem
l’acció que, posteriorment (és a dir, en el moment present de la representació),
desencadenarà l’eix del conflicte. Aquesta tècnica és característica de la dramatúrgia
de l’autor noruec. Juli Leal ja ho indica a la introducció de l’edició de Hedda Gabler:

[...] una lectura tradicional d’aquest drama ens pot fer pensar que es basa en la
relació típicament ibseniana entre passat i present; tanmateix, a Hedda Gabler,
aquest joc no té gaire relleu, no existeix pràcticament. El passat es comenta en

                                           
18 HOWARD LAWSON, John. Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales. Madrid: ADE, 1995, p. 86.
Fragment traduït per l’autora del dossier.
19 CASAS, Jordi. “Nora a vol d’ocell”. Dins IBSEN, Henrik. Casa de nines. Barcelona: Institut del teatre, 1997,
p. 6.
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funció del present, i no a l’inrevés. L’acció se centra en el moment present, i
existeix en tant que és acció, és a dir, un esdeveniment creat a l’escena
mitjançant una voluntat.20

Creieu que el passat és un desencadenant del conflicte? Expliqueu quina funció té el
passat en aquesta obra (descriptiva, narrativa, desencadenant...).

5. Al llarg de l’obra, Ibsen utilitza el tema del verí en un doble sentit. Expliqueu quin és i
quina funció té. Escriviu-ne algun exemple extret del tercer acte.

6. A la pàgina web de l’any Ibsen hi ha una referència a l’obra, en una comunicació de
l’autor al seu amic Hegel:

...ahir vaig acabar el meu nou treball dramàtic. Es titula Un enemic del poble i
consta de 5 actes. Encara no estic segur si anomenar l’obra com una comèdia o
un drama, ja que té molts elements de la comèdia, però alhora té una base
seriosa darrere. (p. 25)21

Comenteu aquesta afirmació d’Ibsen. Penseu que aquesta obra és una comèdia? O bé
creieu que és un drama?

11. L’EDICIÓ VALENCIANA

Un enemic del poble ha tingut diverses edicions en català al llarg del temps:

IBSEN, Henrik. L’enemic del poble. Barcelona: Casa editorial de Teatre, 1917.

IBSEN, Henrik. L’enemic del poble. Barcelona: Llibreria Millà, 1937.

IBSEN, Henrik; STRINDBERG, August. Teatre. Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1985.

IBSEN, Henrik. Un enemic del poble. València: Teatres de la Generalitat Valenciana,
2003.

Ja hem vist a l’inici que aquesta darrera edició estava traduïda i escrita en valencià en
una versió de Juan V. Martínez Luciano.

Recordeu que el català té dos grans grups dialectals: el català oriental i el català
occidental i que el valencià forma part d’aquest últim. Recordem algun dels trets més
característics d’aquest dialecte a partir dels exercicis següents.

1. En la morfologia verbal trobem els trets més importants per delimitar el valencià dins
el conjunt català. En el següent fragment de l’obra podeu trobar un d’aquests trets: la
terminació [–e] de la desinència de la 1a persona del singular del present d’indicatiu
dels verbs de la primera conjugació. Subratlleu els verbs del fragment següent que
estiguin en aquesta forma valenciana:

HOVSTAD. Per favor, no discutim... No vull que se’n vaja amb una idea
equivocada sobre mi. Supose que sap que jo... que admire les dones com
vosté. No havia tingut mai l’oportunitat de dir-li-ho, però... Espere no haver-la
molestat.

Henrik Ibsen, Un enemic del poble (p. 57)

                                           
20 LEAL, Juli. “Introducció”. Dins IBSEN, Henrik. Hedda Gabler. Alzira: Bromera, 2004.
21 Fragment traduït per l’autora del dossier.
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2. Un altre tret característic és la forma “eres” de la segona persona del present
d’indicatiu del verb “ésser”. Busqueu-ne un exemple a la pàgina 81 de l’obra.

3. Relacioneu els exemples extrets de l’obra amb els trets del valencià:

No tens por de la seua reacció? Formes pròpies dels adjectius
possessius

... gràcies a ell prompte apareixerem...

... organitzar una xicoteta manifestació. Ús de formes adverbials pròpies

Bona vesprada a tots

Vaig heretar la fàbrica de mon pare... Ús de lèxic propi

Volia saber com es trobaven hui.

Els xiquets no haurien d’haver anat a escola Tendència a usar els diminutius

4. Els pronoms i adjectius demostratius valencians, així com d’alguns parlars nord-
occidentals, distingeixen tres graus de proximitat o llunyania (Este, eixe, aquell; esta,
eixa, aquella; açò, això, allò [neutre]). Busqueu un exemple del text on s’utilitzin les
següents formes dels pronoms i adjectius demostratius propis del valencià:

Este: ______________________________________________________________

Eixe: ______________________________________________________________

Esta: ______________________________________________________________

Eixa: ______________________________________________________________

Açò: _______________________________________________________________

5. Llegiu el següent fragment extret de l’obra i subratlleu els mots que tenen formes
pròpies del valencià:

BILLING. Capità Horster...

HORSTER. Avant. Estava arreglant tot açò un poc...

BILLING. Em DIUEN Billing. No sé si em recorda. Ens vam conéixer a casa del
doctor.

HORSTER. Ah, sí... Ja me’n recorde. Perdone, però no l’havia reconegut. (Mira
per la finestra.) Per QUÈ no entra la gent?

BILLING. No ho sé. Supose que esperen l’alcalde o alguna altra persona
IMPORTANT... Capità, em permet una pregunta abans que comence l’acte? Per
què ha prestat sa casa per un acte així? Vosté no havia intervingut mai abans
en assumptes polítics...

HORSTER. Veurà... He passat quasi tota la meua vida viatjant... Vosté viatja molt?

BILLING. No, no he eixit mai a l’estranger.

Henrik Ibsen, Un enemic del poble (p. 67)



70

6. Escriviu un o més sinònims de les següents paraules genuïnes del valencià:

Un poc de sentit comú ____________________________

La previsió de l’oratge ____________________________

No és tan roí ____________________________

Pega una punyada damunt el manuscrit ____________________________

El meu capell, per favor ____________________________

Els abelleix un cigar? ____________________________

T’agradaria veure’m afonat per tota la vida? ___________________________

12. RECEPCIÓ DE L’OBRA

Un enemic del poble, com dèiem a l’inici, va ser estrenada el 26 de febrer de 2003 al
Teatre Rialto de València i, posteriorment, es va representar al teatre Romea de
Barcelona.

1. Per saber com el públic i la crítica van rebre l’obra, tenim els articles periodístics que
podeu trobar a la pàgina web http://www.teatrenacional.com.

Llegiu les tres crítiques i busqueu quins elements comuns destaquen els periodistes:

Crítica 1

Reflexions sobre la insolidaritat

Aquesta obra d'Ibsen, escrita el 1882, no perd mai actualitat. Alguns en
recordem la magistral interpretació (i direcció) que en va fer Fernán Gómez, que
la va estrenar a Barcelona el 1972, en una nit clamorosa. L'obra enfronta la
veritat i la raó que detecta un i els interessos i l'egoisme de la majoria. En una
petita localitat que viu de les aigües termals del seu balneari, el doctor
Stockmann (Manel Barceló) comprova que aquestes s'han infectat i adverteix a
les autoritats locals que s'ha de clausurar. Això comportaria el cessament del
negoci d'inversors i comerciants.

Tant les autoritats de la ciutat com la premsa local sotmesa als seus dictats
s'oposen al tancament i al fet que es divulgui la notícia. ¿Té sempre raó la
majoria?, és un els interrogants que planteja Un enemic del poble. També l'ètica i
la moral, els interessos partidistes, la por de perdre el poder, la venjança,
l'enveja, la insolidaritat.

Un bon nombre de les situacions polítiques que avui en dia es viuen tenen en
aquesta obra algunes referències que la direcció ha subratllat. Carme Portaceli
torna al teatre aquest gran text, socialment compromès i que promou un debat
no tancat. N'ha suprimit alguns personatges, però manté la força i la tensió
dramàtica de l'obra original. I n'ha concretat el comportament dels personatges
principals; a més l'encerta de ple en l'escena de l'assemblea del poble, a la qual
incorpora la platea del teatre.
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El muntatge és una producció de la Generalitat Valenciana d'una absoluta
dignitat, malgrat que amb desiguals interpretacions. Manel Barceló s'ha
incorporat a l'obra en aquesta gira i en una companyia ja rodada amb les
funcions que ha dut a terme a València. Barceló està francament bé, compon de
forma convincent el seu Doctor Stockmann i l'engrandeix amb la seva humanitat,
emoció, ironia i ràbia així com exquisida dicció. El seu principal oponent en l'obra
(l'alcalde i germà del doctor) és encarnat per Enric Benavent, a qui falta trobar el
to mitjà; hi ha excessius moments en què el crit el desdibuixa. Destacables
treballs a càrrec de Pilar Martínez i Joan Gadea.

Gonzalo Pérez de Olaguer, El Periódico de Catalunya, 16 de novembre de 2003

Crítica 2

Abans de votar, Ibsen

Oportuníssima i encertada revisió d'aquesta esquemàtica, previsible, però
tristament actual peça del vell Ibsen, que recomano vivament com el millor
preàmbul reflexiu d'una convocatòria electoral. Un enemic del poble manté
intacta la seva vigència, perquè no han caigut ans s'han consolidat les pràctiques
perverses contra les quals lluitava el gegant noruec. El podrimener en què s'ha
convertit la gestió del poder en mans de la classe política, recolzada en la colla
de manefles que pastifegen els mitjans, ha conduït al descrèdit més absolut del
sistema democràtic, gràcies a actituds com la d'aquell ministre que va tenir la
barra de declarar, literalment, "yo me meto en política para forrarme" i en lloc
d'anar de pet a engruixir les llistes d'aturats forçosos va passar a administrar-les.
Carme Portaceli ha subratllat, doncs, les ressonàncies del present, i rere les
maniobres de l'alcalde Stockmann per amagar la contaminació de les aigües del
balnerari que dóna prosperitat a la seva ciutat en la ficció d'Ibsen, hi bateguen
les falòrnies que els poders han orquestrat per embolcallar de progrés la gestió
d'altres aigües enverinades per l'especulació (PHN). I és que la màscara de
mentida vital que identifica la societat burgesa no ha fet més que esdevenir més
polièdrica i cínica per tal de dissimular, amb l'argument de l'opinió pública
emparada en les majories eixides de les eleccions, els vicis endèmics que la
sostenen.

Aquesta producció valenciana desembarca amb la incorporació de Manel
Barceló en el rol protagonista, el metge que denuncia la infecció de les aigües
termals i que es queda tot sol al costat de la veritat, front al seu propi germà, el
batlle, que amb l'espantall de la por i el gallet de la cobdícia, convenç la població.
És un duel entre dos actors vehements, Barceló i Enric Benavent, una mica
cridaner a causa de la contundència simplista del diàleg, però que fa àgil, fluida i
trepidant la representació. Hi col·labora la resta del repartiment, Carles Sanjaime
en el paper del periodista venal i, sobretot, Anna M. Cediel i Pilar Martínez, filla i
esposa de l'incorruptible doctor Stockmann.

L'escenografia de Paco Azorín concentra l'acció en una disposició de l'espai en
tascó: la diversitat de llocs s'indica amb el simple puja i baixa de les parets a
guisa de mampares abatibles i una molt eficaç il·luminació, mentre que les
transicions es dinamitzen amb èmfasis sonors molt expressius.

De camí cap al vot, visitin el Romea, on Ibsen acusa els partits de ser
autèntiques "trituradores de carn", però també insta l'individu a perseverar en el
combat per la transparència que, ara per ara, passa per les urnes.

Francesc Massip, Avui, 16 de novembre de 2003
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Crítica 3

Els conflictes d’interès i la democràcia veritable,  al Romea

Durant tres úniques setmanes, el Teatre Romea acull les representacions d'Un
enemic del poble, un text de l'autor noruec Henrik Ibsen, un dels dramaturg més
representats internacionalment i un dels creadors del drama modern. En aquesta
ocasió, la versió catalana s'ha realitzat a partir de l'adaptació que en va fer el
dramaturg nord-americà Arthur Miller, que aprofundeix en diversos aspectes del
text original per convertir qüestions com ara la democràcia veritable i el
compromís amb una societat lliure, en els eixos vertebradors del muntatge.
Considerat un dels màxims exponents del realisme en el teatre, aquest muntatge
d'Ibsen versa sobre qüestions profundament actuals, com poden ser els
interessos polítics i econòmics, la cerca de la veritat i l'existència d'una premsa
corrompuda que no actua com a element de denúncia social. Carme Portaceli
dirigeix aquest muntatge que interpreten Manel Barceló, Joan Gadea, Pilar
Martínez i Enric Benavent, entre d'altres actors.

<http://www.diaridebarcelona.com>, 12 de novembre de 2003

2. Imagineu que sou els directors o les directores d’una representació d’Un enemic del
poble i que les persones encarregades de fer el programa de mà us demanen que
escriviu un text introductori explicant els aspectes essencials de l’obra i del seu autor,
la importància i actualitat que encara té el text, etc. Amb un programa d’edició de
textos, redacteu el text (unes 50 línies).

3. Ara que coneixeu l’obra amb més detall, feu-ne una valoració personal (unes 25
línies mínim) indicant els aspectes que heu trobat més destacables, allò que no heu
trobat encertat o que no us ha agradat, etc.

Si voleu veure alguns fragments d’una representació d’Un enemic del poble, podeu
consultar la pàgina web http://www.teatredeque.com/enemic.htm, on trobareu una
selecció de moments de l’obra d’un minut de durada, feta per la companyia
mallorquina, Teatredequè.

Si us agrada el teatre i teniu curiositat per saber com funciona un per dins i quin és el
procediment per posar una obra en escena, podeu mirar el vídeo realitzat pel Teatre
Nacional de Catalunya: El món del teatre. Crèdit de síntesi.

A aquells nois i noies que han gaudit amb aquesta lectura i, sobretot, amb la seva
temàtica, per finalitzar, us recomanem la lectura de la versió completa d’Un enemic del
poble de la col·lecció “Les millors obres de la Literatura Universal” editada per Edicions
62 i la Caixa, que podeu trobar a les biblioteques públiques. Recordeu que si el llibre
no es troba a la que teniu a la vostra localitat, possiblement el podeu demanar per
préstec interbibliotecari. Consulteu la vostra biblioteca.



<http://www.henrikibsen.no>

V. IBSEN DINS EL TEATRE CATALÀ
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A Madrid vant xiular al Ibsen; a Cathalunya se l’ha applaudit sempre y fins se
parla ara d’aixecar-li un monument. Si, perpetuem la memoria del geni noruec
erigint-li una statua, com se feu un jorn amb el Greco, que fent això ens posem al
nivell dels pobles grands i mentres tant els pobles enderrerits que xiiulin.22

1. En el dossier de Casa de nines elaborat pel Teatre Nacional de Catalunya, es diu:

Henrik Ibsen va viure en una època de grans moviments polítics i ideològics que
van trasbalsar la manera de fer i de sentir del món occidental: revolució
industrial, creixement de la vida urbana, desenvolupament de la tècnica i la
ciència, naixement del socialisme, de l’anarquisme, del feminisme, etc. La
literatura en general, i el teatre en particular, i encara més concretament, el
teatre en els països nòrdics, es va fer ressò d’aquests moviments, fins al punt
d’inspirar el d’altres països, com ara Catalunya. (p. 17)

<http://www.tnc.es/ca/arxius/programacio/03_04/guia_casadenines.pdf>

Expliqueu breument (10 línies aproximadament), quina és la situació literària de
Catalunya a final del segle XIX. Cal que feu referència al moviment Modernista.

Inicialment, Ibsen és rebut pels intel·lectuals modernistes catalans destacant l’aspecte
de denúncia que té la seva obra, la lluita de l’individu contra la societat. En la mateixa
línia reben Zola i Nietzsche, que són interpretats en funció de les necessitats concretes
del projecte de renovació cultural catalana protagonitzat pels regeneracionistes. Un
altre aspecte que es valora d’Ibsen és la seva renovació formal i temàtica. Aprecien el
seu vessant innovador, modern, vital, i se’l considera el creador d’un nou gènere
dramàtic: el drama d’idees. D’aquest nou drama, els intel·lectuals modernistes
destaquen la racionalitat dels pensaments, l’exposició d’idees modernes i realitats
socials, l’estudi psicològic dels personatges i els seus drames interns, així com la
facultat de fer pensar el públic, a més de distreure’l.

Un aspecte que també influirà en la bona recepció de l’obra d’Ibsen per part dels
intel·lectuals catalans és el fet que aquest autor és representant de la literatura d’un
país petit que s’expandeix per tot Europa, per tant, servirà d’exemple per a la literatura
catalana.

2. Els escriptors modernistes, tot i les diferents tendències que trobem dins del
moviment (regeneracionistes, esteticistes, decadentistes...), tenen un element comú: la
modernització de la societat. Aquest anhel modernitzador els conduirà a un conflicte
que desencadenarà el gran tema de les obres literàries del moment i que té molt en
comú amb Un enemic del poble. Digueu de quin tema parlem.

3. Marisa Siguan, a la seva obra La recepción de Ibsen y Hauptmann en el
modernismo catalán, explica el desig de modernització dels intel·lectuals modernistes.
Llegiu atentament les seves paraules i expliqueu què tenen en comú aquests
intel·lectuals modernistes i els personatges d’Un enemic del poble:

L’element integrador de tots aquests aspectes [en relació amb tots els canvis de
l’època: industrialització, crisi del positivisme i naturalisme, etc.]23 és la voluntat
de renovació de la cultura catalana comú a tots els intel·lectuals del Modernisme,
que basen la seva actitud de revolta en dues postures; una de regeneradora,

                                           
22 VENTURA, Michel. “Contrast”. Dins Homenatge dels catalans a Henrik Ibsen. Barcelona: Tip. Catalana,
1916. s.p.
23 Aclariment de l’autora del dossier.
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més estrictament militant o socialment i políticament preocupada, i una de
decadentista o simbolista, que centra la seva revolta en el desenvolupament
d’una nova estètica subversiva. Per altra banda, l’element comú a les dues
postures és l’aspecte, tan característic de final de segle, de l’individualisme a
ultrança, la figura de l’individu incomprès i en lluita contra la societat que no
accepta els seus ideals, de l’individu antideterminista, genial, vital, [...] amb
ingredients de superhome nietzschià, que reflecteix els problemes dels propis
intel·lectuals en relació amb la societat en la qual busquen un públic que, alhora,
volen “regenerar.”24

4. Seguint en la línia dels interessos dels escriptors modernistes, fixeu-vos en les
paraules que diu el periodista i col·laborador de la revista L’Avenç, Alexandre Cortada,
sobre les necessitats del nou teatre, reproduïdes en l’obra de M. Siguan:

“Convé, doncs, instituir a Barcelona un teatre catala modern en el que s’hi
representin totes les obres estrangeres que signifiquin quelcom en el moviment
general de la literatura dramàtica de tot Europa, alternativament am les dels
joves d’aqui Catalunya que vaguin decidits pel camí de les tendències modernes.
Un teatre aixís, a més d’anar fomentant la producció dels joves modernistes
catalans i d’anar contribuint al desenrotllament del gust del public nosaltres, que
voldriam qu’es reformés el modo de ser de la nostra patria, podria servir per anar
propagant totes les grans reformes politiques i socials de les qu’el teatre modern
s’ha fet el defensor i l’impulsador.”25

Expliqueu què necessita el teatre català, segons Cortada, i quina ha de ser la seva
funció.

5. Marisa Siguan, que va fer la seva tesi doctoral sobre la recepció de l’obra d’Ibsen en
el Modernisme català,26 ressegueix, amb tota mena de detalls, la influència de l’autor
noruec i defineix el concepte “ibsenià” en relació amb les obres catalanes que prenen
com a model aquest escriptor. Amb tot el que coneixeu d’Ibsen i la seva producció
dramàtica, indiqueu quins dels trets següents es poden considerar ibsenians (I) i quins
no ho poden ser (NI):

__ Interès per noves temàtiques (lluites socials, drames interns i familiars, lluita de
passions...).

__ Plantejament revulsiu dels nous temes (qüestionament de les convencions
morals o socials).

__ Interès per reutilitzar les antigues llegendes i tradicions nacionals.

__ Diàlegs molt interioritzats i llargs monòlegs per expressar els sentiments interns
dels protagonistes.

__ Exposició de pensaments filosòfics (personatges pensarosos, complexos,
angoixats, misteriosos...).

__ Presència de dones emancipades o que lluiten per ser-ho.

                                           
24 SIGUAN, Marisa. La recepción de Ibsen y Hauptmann en el modernismo catalán. Barcelona:
Promociones y Publicaciones Universitàries, 1990, p. 12. Traduït per l’autora del dossier.
25 opus. cit. p. 24. El text manté les convencions ortogràfiques de l’època.
26 opus. cit.
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__ Manca d’acció, falta d’intriga. L’acció és interna. El drama mostra la lluita d’idees,
passions i sentiments.

__ Es manté l’estructura clàssica que planteja una acció interna centrada en el
descobriment del passat i el seu desenllaç.

__ Presència de personatges genèrics, plans, prototipus d’una sola idea.

__ Retorn a les comèdies per distreure el públic burgès.

__ Finals tràgics.

6. A mesura que avança la fi del segle XIX, Ibsen va perdent el seu to escandalós i la
seva influència es va normalitzant, sobretot a partir del moment que apareixen obres
autòctones seguint les noves tendències, però adaptades a les realitats catalanes. Són
molts els escriptors modernistes que prendran Ibsen com a model. Aquí teniu els més
destacats i els títols de les obres que es consideren més ibsenianes. Relacioneu cada
autor amb l’obra corresponent:

Ignasi Iglésias Els sepulcres blancs (1900)

Joan Brossa La dama enamorada (1908)

Josep Pous i Pagès L’Alosa (1899)

Pompeu Gener Els encarrilats (1901)

J. Torrendell Senyors de paper (1902)

Adrià Gual Misteri de dolor (1904)

Joan Puig i Ferreter Els visionaris (1909)

7. Francesc Massip, en ocasió de l’estrena al Teatre Nacional de Catalunya de l’obra
Aigües encantades de J. Puig i Ferreter el febrer del 2006, escriu un article al diari
Avui, que hem reproduït a l’Annex I. Llegiu-lo i responeu a les preguntes següents:

a) Quina relació troba Massip entre l’obra de Puig i Ferreter i Un enemic del poble?

b) Definiu com són els personatges de les obres de Puig i Ferreter.

c) Els personatges de Ferreter tenen algun punt en comú amb els de l’autor
noruec? En cas afirmatiu, quin?

d) Què vol dir Massip quan parla d’una “societat rosegaaltars”?

e) Indiqueu quins trets caracteritzen el teatre de Puig i Ferreter.

f) En quins aspectes creieu que Ibsen influeix en l’obra del dramaturg català?

g) Creieu que la figura de Puig i Ferreter, com a escriptor, té algun paral·lelisme
amb Ibsen? En cas afirmatiu, quin?

8. A la web http://www.edu365.com/eso/muds/catala/literatura/teatre/drama/pantalla3.htm
podeu trobar informació sobre Puig i Ferreter i Ibsen. Llegiu-la i responeu a les
preguntes següents:
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a) Puig i Ferreter escriu una conferència on parla de com ha de ser el teatre.
Expliqueu què diu Ferreter i quina relació té amb Un enemic
del poble.

b) Què denuncia Puig i Ferreter a l’obra Aigües encantades?

c) Qui és la protagonista d’aquesta obra i per a què lluita?

d) En aquest article es parla de tres rebels que tenen en comú
l’individualisme i la lluita per la llibertat. De quins protagonistes
parlem i a quina obra pertanyen?

e) Expliqueu algun tret d’aquests personatges.

9. Llegiu aquest fragment d’Aigües encantades i busqueu quina relació hi ha entre
l’actitud d’aquest poble i la que Ibsen presenta a Un enemic del poble:

FORASTER. Us he dit que no venia a parlar d’idees... i és cert. De tota manera,
creieu-me, no es pot posar remei a molts mals ni es pot fer triomfar la raó,
sense destruir abans certes idees. [...] Jo voldria que tot lo que dic fos clar per
vosaltres com la llum del gran dia... Hi ha idees i sentiments arrelats al nostre
cor, heretats dels nostres pares, que per a nosaltres són la pura veritat, la
suprema raó i l’únic sentit de la vida. I no obstant, aquestes idees i sentiments
que guien totes les nostres accions, poden ser falses...

AMAT. El poble no l’entén, però jo veig les seves intencions. Sabeu el que vol dir
amb aquestes paraules? Que les nostres creences, el nostre miracle de la
Verge, tot és fals i mentida pura...

[...]

VEUS: No! – No! – Que fugi! – El volem fora!

FORASTER: Espereu-vos... Sou tots aigües mortes, aigües encantades per tota
L’ETERNITAT...! Aquí us deixo!

(La gent es tira damunt d’ell. Ell fuig. Els seus volen aturar-lo. La multitud corre
darrera d’ell cridant.)

VEUS: Mori! – Guerra! – Fora l’heretge!27

10. Aquesta actitud individualista del personatge que s’ha d’enfrontar a la societat
hermètica i conservadora també la trobem en obres d’autors catalans que no es
consideren especialment “ibsenians”, com Santiago Rusiñol, però que també reben la
influència de l’autor noruec, encara que es transmeti en clau simbolista. Llegiu aquest
fragment de L’alegria que passa i busqueu algun tret comú amb les obres que ja hem
comentat:

L’ARCALDE. Fora! La gent que llença el diner, que no vingui an aquest poble! El
diner és LO més sagrat que tenim!

CLOWN (tirant-los tots els quartos a la cara). Què se’ns en dóna del teu diner!
Aquí el tens! Poble pasturant terrossos! No en tastareu, de poesia! Us

                                           
27 PUIG I FERRETER, Joan. Aigües encantades. Barcelona: Edicions 62, 1992, p. 78- 89.
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condemno a prosa eterna; us condemno a tristesa perdurable! (Rient i tocant
el bombo.) Visca la bohèmia! Visca la santa alegria!28

11. Josep M de Sagarra és un dels homes de teatre més importants de la literatura
catalana del segle XX. Llegiu els fragments, que trobareu a l’Annex I, de la crítica que
va fer de la representació de l’obra Espectres a La Publicitat, el 12 de gener de 1923,  i
digueu quins són els dos valors que Sagarra destaca de l’obra d’Ibsen.

Per fer-vos una idea més clara de la influència que Ibsen tingué en la realitat catalana
de final de segle XIX i principis del XX, aquí teniu una relació de les obres que es van
representar:

1893 Un enemigo del pueblo. Novetats.

Nora. Teatre Gran via. Possiblement el novembre.

1894 Espectres. Societat La granada, Gràcia.

1896 Espectres, Teatro Olimpo, colla “Foc nou”, 16-4-86.

Casa de muñecas. Compañia Libre de Declamación. Maig.

1900 Hedda Gabler

Gengangere.Teatre íntim. Març.

1901 Spettri. Compañía Zacconi. Desembre.

1903 Joan Gabriel Borkmann

Casa de nines. Centre Fraternal de Cultura.

1905 Rosmersholm. Vetllades Avenir.

1906 Joan Gabriel Borkmann

1910 Spettri. Compañía Zacconi. Abril.

12. Quan ja s’ha produït la renovació del teatre català amb formes pròpies, la funció
dels models estrangeres disminueix, especialment d’Ibsen. Però les seves obres es
continuen representant amb regularitat. A pesar dels canvis, Ibsen no deixarà de ser
un autor modèlic quan es parli del teatre modern europeu. Fins i tot els sectors més
tradicionals i conservadors el comencen a integrar i acceptar, i per descomptat, la seva
importància i la seva qualitat dramàtica no es posen en dubte per part de ningú.

Per saber les representacions que es fan actualment arreu del món, podeu consultar la
pàgina web http://ibsen.net/index.gan?id=11111121&subid=0.

Quantes representacions se n’han fet darrerament a Espanya? Quantes se n’han fet
en català? També podeu consultar pàgines que informen regularment de la cartellera
com http://www.teatral.net.

                                           
28 RUSIÑOL, Santiago. L’alegria que passa. Barcelona: Proa, 2001, p. 74.
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ANNEX 1: TEXTOS RELACIONATS AMB ELS EXERCICIS

I. IBSEN I EL SEU TEMPS

1. VIDA

Pregunta 2

Cronologia de la vida d’Ibsen

1828
Neix el 20 de març a Skien (Noruega), segon d’una família de sis fills del comerciant
Knut Ibsen i de la seva muller, Marichen.

1835
La família es trasllada a Venstop. El pare s’ha arruïnat i ha començat a beure. La mare
deriva cap al misticisme.

1844
És enviat a Grimstad, a treballar d’aprenent en una farmàcia.

1848
Autodidacte. Es prepara per als exàmens de batxillerat. Compon versos sobre les
agitacions populars.
Comença a escriure Catilina, el seu primer drama.
Moviments revolucionaris a diversos països. Marx i Engels: Manifest del Partit
Comunista.

1850
Es trasllada a Cristiania. Publica, amb pseudònim, Catilina. La peça és refusada pel
teatre de Cristiània.
Col·labora a la premsa.
Triomf de la contrarevolució a Europa.

1851
Edita el setmanari satíric Andhrimner, amb Botten-Hansen i A.O. Vinje.
Es trasllada a Bergen, on treballa per al teatre local.

1852
Viatge d’estudis a Copenhaguen i Dresden.

1854
La senyora d’Ostrat.

1855
La festa de Solhaug.

1856
Coneix Suzannah Thorensen, la seva futura dona.

1857
Els herois de Helgoland. Se’n va a Cristiania.
En la direcció del teatre de Bergen el succeeix Bjornstjerne Björnson.

1858
Matrimoni amb Suzannah Thorensen.
Director artístic del Teatre Noruec de Cristiània (creat per competir amb el Teatre de
Cristiània, de tradicions daneses).

1859
El 23 de desembre neix el seu únic fill Sigurd.
Björnson fa de padrí. Dificultats econòmiques.
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1860
Mort de Schopenhauer.

1861
Emancipació dels serfs a Rússia. Creació del Regne d’Itàlia.

1862
La comèdia de l’amor.
Fracàs financer del Teatre Noruec de Cristiània.
Ibsen l’ha de deixar.

1863
S’incorpora al Teatre de Cristiania com a assessor literari.
L’estimula la participació en la festa dels cantors de Bergen.
Estrena Els pretendents de la corona. Abolició de l’esclavitud als Estats Units.

1864
Desil·lusionat i amargat per la victòria de Prússia sobre Dinamarca, obté una beca per
anar a l’estranger.
Björnson organitza una col·lecta per pagar-li el viatge.
S’instal·la a Roma.
Fundació de la Primera Internacional.

1865
Acaba Brand.

1866
Brand s’imposa. Quatre edicions en un any.
Rep una paga anual com a escriptor per part del govern de Noruega.
Dostoievski: Crim i càstig.

1867
A Sorrento acaba Peer Gynt.
Marx: Llibre I d’El capital.

1868
Es trasllada a Dresden. Visita Copenhaguen i Estocolm.

1869
Estrena La unió dels joves.
És convidat a la inauguració del canal de Suez com a representant oficial de Noruega.

1870
De juliol a setembre visita Copenhaguen.
Ajorna la continuació del viatge fins a Noruega.
Guerra franco-prussiana. Roma s’incorpora al Regne d’Itàlia.

1871
Publica una selecció dels seus poemes. Correspondència amb Georg Brandes.
Caiguda de la Comuna de París.

1872
Nietzsche: El naixement de la tragèdia.
Escissió de la Internacional.

1873
Emperador i Galileu.
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1874
Breu retorn a Noruega després de deu anys d’absència.
Convida Edvard Grieg a escriure la música de Peer Gynt.
Els germans Georg i Edvard Brandes treuen a Copenhaguen la Revista del Segle
Dinou.

1875
Es trasllada a Munic.

1876
Primera representació d’una obra d’Ibsen fora d’Escandinàvia: Els herois de
Helgoland, al Hoftheater de Munic.

1877
Doctor honoris causa per la Universitat d’Upsala.
Amb Els pilars de la societat enceta el cicle dels drames contemporanis.
Zola: L’Assommoir.

1878
Novament es trasllada a Roma.
Engels: Anti-Dühring.

1879
Acaba Casa de nines a Amalfi. N’apareix una edició de vuit mil exemplars.
Estrena, el mes de desembre, a Copenhaguen. Passa l’hivern a Munic.

1880
Estiu a Berchtesgaden.
A la tardor torna a Roma, on viurà fins a 1885.

1881
Entre juliol i setembre redacta Espectres a Sorrento.
Zola: Le naturalisme au théâtre. Verga: I Malavoglia.

1882
Un enemic del poble. Passa l’estiu, i els dos estius següents, a Gossensass, al Tirol
del Sud.

1884
L’ànec salvatge. Trobada amb Björnson a Schawz, a prop de Munic.

1885
Passa l’estiu a Noruega: Trondheim i Molde. A l’octubre torna a Munic.

1886
Acaba Rosmersholm. Torna a Noruega, on no havia viscut d’ençà de 1874.

1887
Els Meiningen estrenen Espectres amb l’assistència de l’autor.
André Antoine funda a París el Théâtre Libre.

1888
Acaba La dama del mar.
Hamsun: La fam. Bjornson: Amor i geografia. Strindberg: Creditors, La senyoreta Júlia.
Exposició Universal a Barcelona.

1889
El grup Freie Bühne estrena Espectres el 29 de novembre. S’enamora d’una noia de
divuit anys, Emilie Bardach.

1890
Acaba Hedda Gabler a Munic. André Antoine estrena Espectres al Théâtre Libre.
Maeterlinck: La intrusa.
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1891
Torna a la seva pàtria. Fa un creuer fins al Cap Nord i finalment s’estableix a
Cristiania.
Gordon Craig: The Art of the Theatre.
Ermete Novelli estrena a Milà Anitra selvatica.

1892
El constructor Solness. Es casa el seu fill.
Maeterlinck: Pelléas et Mélisande.

1893
Neix el primer nét. Estrena a Barcelona d’Un enemigo del pueblo i de Nora (Casa de
nines). Publicació a L’Avenç de la traducció d’Espectres per Pompeu Fabra i Joaquim
Casas-Carbó.
Segona Festa Modernista de Sitges: presentació de La intrusa de Maeterlinck.
Hauptmann: Els teixidors.
Lugné-Poé funda a París el Théâtre de l’Oeuvre.
Bombes contra el general Martínez Campos i el Liceu de Barcelona.

1894
El petit Eyolf.
Ignasi Iglésias: L’argolla.
Ermete Novelli porta Gli spettri a Barcelona.
Condemna a Dreyfus.

1895
Appia: La mise en scène du drame wagnérien.
Comença la segona insurrecció cubana.

1896
John Gabriel Borkman. Estrena catalana d’Espectres pel Teatre Independent.
Bomba al carrer dels Canvis Nous. Repressió i processos de Montjuïc.
Kropotkin: L’anarquia: la seva filosofia i el seu ideal.

1897
Estrena a París de Jean Gabriel Borkman, al Théâtre de l’Oeuvre. Els cartells són
d’Edvard Munch.
Assassinat d’Antonio Cánovas del Castillo.

1898
Les tres capitals escandinaves celebren el setantè aniversari d’Ibsen.
Zola: J’accuse. Stanislavski i Nemiròvitz-Dantxenko funden el Teatre d’Art de Moscou.
Estrena de La gavina, de Txèkhov.
Pau de París: final de l’imperi colonial espanyol.

1899
Quan despertarem d’entre els morts. Un epíleg dramàtic.

1900
Pel març emmalalteix greument. Adrià Gual munta Espectres al seu Teatre Íntim.
Eleonora Duse representa Hedda Gabler al teatre Novetats de Barcelona.

1901
La companyia de Teresa Mariani inclou Spettri en el programa de la seva tournée
barcelonesa.
La peça també forma part del repertori d’Ermete Zacconi, que visitarà regularment
Barcelona fins a l’any 1904.

1902
Gorki: Els petits burgesos. Els baixos fons.



91

1903
Premi Nobel a Björnson.
El Teatre Íntim, que dirigeix Adrià Gual, presenta Joan Gabriel Borkman al Teatre de
les Arts.
Al Paral·lel es presenten uns Espectros en versió castellana de Pompeu Gener.

1904
Al Teatre de les Arts es presenten les Vetllades Avenir organitzades per Felip Cortiella:
s’hi programen Quan ens despertarem d’entre els morts i Els pilans de la societat.

1905
Rosmerholm a les Vetllades Avenir.
Primera Revolució Russa.

1906
Mor a Cristiania el 23 de maig. Enterrament oficial i solemne.
Max Reinhart projecta a Berlín uns Espectres amb escenografia d’Edvard Munch.
45 escriptors catalans col·laboren en un Homenatge dels catalans a Henrik Ibsen.
Rehabilitació de Dreyfus.

<http://www.teatrebcn.com/quiesqui/quiesqui2.asp?id=151>

II. IBSEN I LA SEVA OBRA

Pregunta 7

L’ego portat al límit

Joel Joan protagonitza el Peer Gynt  dirigit per Calixt Bieito que inaugurarà en
català el Festival de Bergen, l'any del centenari d e la mort de Henrik Ibsen

L'itinerari fantàstic entre el somni i la realitat que proposa Peer Gynt és per a Noruega
el que El Quixot suposa per a l'imaginari espanyol. Una obra d'aquelles que no te
l'acabes, sobre un país i la seva gent, en què el protagonista entronca amb la tradició
literària que creu en el poder d'explicar històries i acaba superant el seu autor arran de
les mil interpretacions que se'n han fet. Que aquest any se celebri el centenari de la
mort de Henrik Ibsen i que el Festival de Bergen (ciutat on l'autor de Casa de nines va
estrenar bona part de les seva producció) convidi Calixt Bieito -el director d'escena
català amb més projecció internacional- per inaugurar el certamen amb la seva versió
de Peer Gynt en català és tota una responsabilitat. En conjunt, diríem que, un cop
més, el director artístic del Romea l'ha feta grossa: "Vam portar un Macbeth en català
a Anglaterra -recorda-, però Peer Gynt és tres vegades més gran". Poca conya, que,
quan s'hi posa, Bieito no deixa ningú indiferent. Amb més o menys excessos, algunes
polèmiques (sovint gratuïtes) i subratllant amb traç més prim o més gruixut la seva
personalitat escènica, el que va al davant en la seva feina és "fer espectacle i no
avorrir les pedres".

El desembarcament català a Bergen serà potent i no només pel calibre del muntatge.
Es noliejarà un xàrter per assistir a l'estrena de dijous que ve on, a més dels reis de
Noruega, hi assistirà el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. "Està bé
que el teatre català sigui d'interès públic i no només el Barça ompli autocars cap a
l'estranger", apunta Joel Joan, el Peer Gynt protagonista que sempre és en escena i té
set (!) monòlegs d'aquells en què cal anar a totes. "És francament difícil però
engrescador", explica l'actor, que, a parer de Bieito, és perfecte per al paper: "Té molta
energia, un punt d'exhibicionisme, entès en el millor sentit de la paraula, i un gran
instrument per fer-lo. Amb aquest personatge, crec que el Joel entronca amb la tradició
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dels grans actors catalans". Amb aquest pom de virtuts, el director no va dubtar a
proposar-li el rol d'aquest provincià fatxenda d'enorme habilitat a l'hora d'explicar
històries, que fa un viatge d'autoafirmació i descobriment a través d'un drama de
polièdrics continguts. Aborda l'obra "la identitat nacional", projecta "una mirada àcida
sobre el provincianisme" i al mateix temps ensenya la "lluita contra els trolls mentals i
de l'ànima", diu el director, que entén la lectura contemporània de Peer Gynt
"contemplant una reflexió sobre l'ego i portat al límit. La vida no es limita a ser un
mateix, si no, et converteixes en un troll". Peer Gynt conté una apassionada batalla
entre les bondats humanes i les passions amagades, la part animal o troll. Tot això,
adobat amb el poder de l'inconscient.

Éssers malignes

El director manté la presència d'aquests personatges màgics profundament arrelats en
l'imaginari nòrdic, però els representa com a éssers reals, "éssers malignes actuals",
que relaciona amb "el KKK, el bestialisme o el fetitxisme". Perquè els trolls no són
només els follets del bosc. Més aviat encarnen el poder del mal amagat en les
persones.

Boris Ruiz interpreta al rei dels trolls. Ell és un dels habituals de la companyia del
Romea, com també ho són Mingo Ràfols, Carles Canut, Miquel Gelabert, Javier
Gamazo, Roser Camí i Dani Klamburg, un dels artífexs de la banda sonora de
l'espectacle, on es combinen la new age, un martinete i un rèquiem, entre d'altres
músiques. Volgudament, Calixt Bieito ha fugit de sonoritats folclòriques, sense perdre
l'esperit musical que transpira aquesta obra escrita en vers blanc.

Bastant autobiogràfica, Peer Gynt recull tot allò que a Ibsen li venia al cap quan la va
crear, entre d'altres motius perquè no l'escrivia per ser representada. A favor té que hi
va abocar una pila d'imatges i es va moure lliurement entre el temps i l'espai. En
contra: que la seva lectura demana més de set hores i que per portar-la a escena cal
submergir-s'hi amb passió i podar-la sense por.

L'adaptació de Bieito l'escurça a tres hores de durada i la subdivideix en tres parts. La
primera és la boda coral dels trolls, que recrea la part del darrere, la rebotiga, d'un
casament rural de "gent amb diners, però un pèl xarona". La segona és definida com la
torre de les vanitats, on Peer Gynt s'embranca en el viatge de descobriment.
Escenogràficament, aquí s'ha creat una torre metàl·lica que s'endinsa entre el públic.
"Una arquitectura urbana i sofisticada en què el protagonista busca, primer, fer diners,
el capitalisme; després, aprofundir en la religió, i, per últim, en la filosofia". Un saber
que el du al manicomi, a "l'individualisme extrem". L'última part, la tornada a casa,
succeeix entre la cendra dels boscos recremats. "Quan Peer torna, troba la desolació,
només ha viscut en el pensament d'una persona" a qui, quan la va conèixer, estava
massa ocupat per escoltar-la.

Peer no té por als somnis ni al futur. En aquest sentit, és oposat a Hamlet. Segons
Harold Bloom, "és un personatge que crea cànon". Immens. Dijous dia 25 sabrem si la
proposta de Bieito i companyia crea cànon a Noruega. Després, el muntatge anirà a
Salamanca (dóna morbo saber com la rebran en català), el 28 de juny aterrarà al
Festival Grec, que n'és coproductor, i, més endavant, al Festival de Tardor de Madrid, i
el 2007, a l'Atrium de Viladecans.

Marta Monedero, “L'ego portat al límit”. Avui, 19 de maig de 2006
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III. EL NOU TEATRE EUROPEU

4. CATALUNYA

Pregunta 1

El realisme literari als Països Catalans

Als Països Catalans, el realisme tingué les seves primeres manifestacions en el
costumisme, el qual, malgrat la visió fragmentària de la societat, de l'interès exclusiu
pel tipisme i de l'actitud nostàlgica que el connecten amb el romanticisme, obrí el camí
a la renovació del llenguatge i a la incorporació de les tècniques descriptives a la
novel·la. Pròpiament, però, el realisme com a moviment literari no es manifestà fins el
decenni de 1880-90, quan la novel·la, gènere considerat el més apte per assolir la
plena reproducció de la realitat, començava a arribar, escrita en català, a unes
mínimes possibilitats d'autors, editors i públic. El realisme triomfà com a rèplica a
l'idealisme i al retoricisme dels romàntics i amb el propòsit, extret de la teoria exposada
per Balzac al pròleg a La Comédie humaine, de reproduir la vida quotidiana de la
societat contemporània, per bé que, a la pràctica, centrà els seus temes en els canvis
de costums i relacions socials provocats per l'ascenció de la burgesia i ignorà,
generalment, l'aparició del proletariat. Aquesta és la temàtica inherent a l'obra
novel·lística de Josep Pin i Soler, Dolors Monserdà de Macià i, encara, d'altres, que,
com Carles Bosch de la Trinxeria i Marià Vayreda, descriuran la societat rural catalana
en aquells moments de crisi i de transformació social. La intenció moralitzant o
instructiva, el confessionalisme i, sovint, l'idealisme d'aquests autors, els situà al marge
del naturalisme, moviment que significava una formulació contundent de les teories i
de les tècniques realistes basada en l'aplicació a la literatura dels principis filosòfics i
científics del positivisme i que, coetàniament, era formulat a Catalunya, més o menys
atenuat respecte al francès, pels crítics Josep Yxart, Joan Sardà i R.D. Perés, entre
d'altres, i que trobava en Narcís Oller el seu novel·lista més significatiu. El realisme
provocà, a més, una important renovació teatral, especialment per l'adopció de la
prosa en les obres d'Albert Llanas, Pin i Soler, Joaquim Riera i Bertran i, en part,
d'Àngel Guimerà i afectà, fins i tot, la poesia (J.M. Bartrina, Apel·les Mestres, etc.).
L'aparició del modernisme, el 1892, tot i que posà en crisi la base positivista, no
significà la desaparició de les tècniques realistes, les quals, més o menys renovades,
van perviure en l'obra narrativa de Raimon Casellas, Víctor Català, Bertrana, Pous i
Pagès i Josep M. Folch i Torres, entre d'altres, fins que foren desbancades pel
noucentisme. La reaparició de la novel·la, a partir del 1925, comportà novament la
presència de tècniques realistes i naturalistes, especialment en l'obra de Josep M.de
Sagarra i de Sebastià Juan Arbó. Ja en els anys trenta el realisme prengué
connotacions polítiques i socials i desembocà en el moviment del realisme històric vers
la fi del decenni dels cinquanta.

“El realisme literari als Països catalans” <http://www.grec.cat>

5. IBSEN I EL REALISME

Pregunta 1

Cent anys amb Ibsen

El cor de la producció teatral d'Ibsen és l'anomenat drama analític. Aquesta forma
dramàtica, entesa com a "gènere seriós" i a mig camí entre la tragèdia i la comèdia, es
remunta com a mínim a Diderot. De fet, també Schiller i Goethe contribuïren a finals
del segle XVIII a definir-la tot constatant que Sòfocles ja construïa l'artefacte argumental
com un fet del passat, que ja ha succeït, que és anterior al que nosaltres veiem. Això,
tan aparentment simple, desencadena un seguit de lleis internes i propicia exigències
com ara que aquesta forma teatral ens comuniqui una indefugible sensació de veritat.
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La fórmula, doncs, ja estava inventada abans que Ibsen es posés a escriure, però calia
dur-la a la pràctica amb nitidesa i afegint-hi alguns altres elements per convertir-la en
la manera d'explicar històries que més agradava als espectadors occidentals de finals
del XIX i que avui mateix encara agrada en el cinema comercial. Però, què afegia Ibsen
a la fórmula anterior del drama? Fonamentalment quatre coses: la primera és una
sòlida estructuració interna dels fets, una administració dels embolics que venia de les
"peces ben fetes" del teatre comercial francès, que aleshores enlluernava arreu i que
ell havia estrenat abundantment quan dirigia els teatres de Bergen i Cristiania: Eugène
Scribe i, en general, el teatre superficial on són capitals les cartes secretes, els
documents perduts i la informació hàbilment amagada pel dramaturg. Però, alhora,
Ibsen també criticava aquest model mercantívol i especulatiu, i propugnava que els
personatges fossin de veritat i no mers instruments d'una situació. S'apropava, doncs,
al que més endavant hem anomenat l'oceà Freud: sentiments amagats, emocions
reprimides, latències. L'estructura de l'obra, a més –i aquest seria el tercer factor clau
que Ibsen afegeix al drama–, havia de ser quasi policíaca, és a dir: de recerca, una
mena de descobriment progressiu de la veritat que se'ns vol comunicar. El quart factor
és el fet de contar-nos una complicada història novel·lesca, molt del gust del segle XIX,
plena de situacions límit, amb personatges torturats i carregats d'emocions, quasi
melodramàtics, que se situen en el territori ambigu de la transgressió moral i social.

S'hi podrien afegir molts altres elements, com per exemple que el fons temàtic es
recolza sovint en una estructura mítica amagada (Antígona, Medea, etc.), els referents
bíblics, la importància que té el pes de l'herència entesa com a màcula moral, o bé el
fet de tractar problemes socials aleshores perfectament polèmics i actuals, com per
exemple l'alliberament de la dona, la immoralitat d'un cert capitalisme, l'especulació
sense entranyes, etc. En definitiva: la gran aportació d'Ibsen al teatre modern és la
construcció perfecta del gènere dramàtic tot sumant els factors esmentats.

L'altre Ibsen

Però hi ha un altre Ibsen. Efectivament, abans d'escriure drames com Casa de nines
(1879), Espectres (1881), Un enemic del poble (1882), L'ànec salvatge (1884), Hedda
Gabler (1890) o John Gabriel Borkman (1896) –i al marge de les primeres obres de
formació–, l'autor noruec es va proposar de fer un teatre de característiques diferents
al que hem comentat, i que no trobarà una clara solució escènica fins dècades
després. És, per dir-ho amb poques paraules, el teatre èpic. És a dir, unes obres on
els esdeveniments són oberts i es donen pas a pas, sense concentrar-se en una o
unes situacions limitades ni en l'espai ni en el temps, on sempre és possible la
presència més o menys clara del narrador, on res sembla predeterminat sinó que
senzillament s'esdevé tendint cap a la construcció d'una epopeia. Són les provatures
del poema Brand, que finalment Ibsen va dur al teatre (1865), i especialment és Peer
Gynt (1867), el gran itinerari fantàstic a través d'Europa i Orient, entre la realitat i el
somni, base de tot el teatre èpic posterior. Segurament hi podríem afegir la peça que
Ibsen considerava la seva obra mestra i que, tanmateix, sempre ha estat vista amb
fredor i recels: L'emperador i els galileus (1873).

Aquest teatre, que Ibsen abandonà perquè en el seu moment no va ser rebut amb
prou interès, que en definitiva no agradava al públic de la burgesia ni als menestrals
que més endavant ompliran els teatres occidentals per veure les passions contingudes
i mortificadores dels seus drames analítics, aquest teatre és a la base d'un dels grans
corrents del teatre que dominarà bona part de la dramatúrgia del segle XX: el teatre
èpic. Ibsen, doncs, es pot vantar de ser als fonaments del teatre modern per dues vies
diferents. Va morir fa cent anys, però d'aleshores ençà sempre ha estat amb nosaltres.

Jordi Coca, “Cent anys amb Ibsen”. Avui, 6 de maig de 2006 <http://www.avui.cat>
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V. IBSEN DINS EL TEATRE CATALÀ

Pregunta 7

Un sapastre genial

Dijous vinent, el TNC presenta el seu segon Puig i Ferreter: Aigües encantades,
dirigida per Ramon Simó. La tria permet una doble carambola perquè no només
s'homenatja l'arriscat autor en el cinquantenari de la seva mort al febrer de 1956 a
l'exili parisenc, ans de retruc se celebra el centenari d'Ibsen, en la mesura que Aigües
encantades (1907) és l'aclimatació a la cultura catalana d'Un enemic del poble (1882).
Puig i Ferreter va ser el dramaturg més inquiet, combatiu i discutit del primer terç del
segle XX. Arola Editors ha publicat en sis volums el Teatre complet de Puig, a cura de
Guillem-Jordi Graells, on s'apleguen fins a 35 peces escrites entre 1903 i 1936.

L'obra de Puig es genera en el dinàmic context del Modernisme, i es fa eco de les
novetats teatrals europees gràcies a les estades de l'autor per França, i especialment
París, llavors el principal altaveu de la renovació artística occidental. Les seves
estrenes sovint van estar envoltades d'escàndol per la gosadia dels conflictes que
plantejava i la potència dels seus personatges inconformistes i transgressors,
particularment xocants entre la benpensant societat catalana de l'època, encara tan
rosegaaltars. Amb 22 anys es va donar a conèixer amb una singular i innovadora La
dama alegre (1903), que el 1923 es presentaria, en francès, al temple del simbolisme,
el Théâtre de l'Oeuvre, i, en castellà, a Madrid, d'on va ser immediatament retirada per
immoral gràcies a protestes semblants a les que divendres passat s'organitzaren
enfront del Teatro Alfil contra un espectacle considerat irreverent de Leo Bassi. Passen
els segles i la caverna tan fosca com sempre! Tampoc ha canviat gaire aquell ambient
teatral rendit al públic més adotzenat que Puig satiritzava a l'autoparòdica farsa Un
home genial.

Puig i Ferreter conrea un teatre d'idees i passions, fervorosament compromès amb la
societat, amb un desenvolupament analític dels comportaments i les emocions que
presideixen la vida dels personatges, rere els camins oberts per Gorki i Ibsen, amb
traces episòdiques de Txèkhov, Strindberg, Shaw o Pirandello. Escriptor torrencial i
incòmode, va patir la marginació i el menyspreu per part de la intelligentsia
conservadora a causa de la seva atrevida denúncia contra el sistema i la caduca moral
catòlica, amb peces tan insòlites com El gran Aleix (1912), on la sexualitat es presenta
en tota la seva cruesa. L'adveniment del Noucentisme contribuí a arraconar-lo, malgrat
els intents de l'autor –que volia arribar al gran públic– d'adoptar les noves formes amb
el conreu del vers, l'alta comèdia burgesa o la comèdia sentimental i amb la radical
revisió de La dama enamorada.

Si Domènech Guansè el qualificava de "Caliban necessari per tal que una cultura no
esdevingui massa conformista", Josep Pla se'n fotia titllant-lo de "gran dramaturg que
no féu mai cap drama" i de "gran literat que no sap escriure".

Francesc Massip, “Un sapastre genial”. Avui, 6 de febrer de 2006

Pregunta 11

Ibsen  vist per Josep M. de Sagarra

El teatre d’Ibsen és fill de les preocupacions d’una època, que avui s’han superat no
absolutament, però en bona part. Les coses que diuen els personatges d’Ibsen ja fa
anys que les han repetides els més menyspreables periodistes, i avui dia fan impressió
a molt poca gent. Ibsen era primer de tot un poeta formidable, era o volia ésser un
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moralista, i era a força de treball i de talent natural un excel·lent home de teatre, un fill
heterodox d’aquella concepció de l’escena de Scribe i de Dumas fill, que foren en
definitiva els  creadors de la comèdia moderna, d’això que se’n diu comèdia
psicològica.

Ibsen tenia per damunt de tot la preocupació moral i religiosa ajudades per un
temperament  apostòlic. Aquestes preocupacions foren l’ànima i el nervi del seu teatre,
i si només hi hagués hagut això en el teatre ibsenià, és molt fàcil que hagués fracassat
i s’hagués desfet al cap d’uns quants anys. Però, com he dit abans, Ibsen és un poeta
formidable, i aquest escalf del poeta és el que dóna vida perdurable a algunes de les
seves creacions. El poeta va crear l’ambient de les obres i va posar sang i nervis dintre
dels seus ninots desesperats camí dels cims i camí de l’ideal. Però a més a més del
poeta hi ha l’home de teatre. Si Ibsen hagués estat solament un poeta i un moralista,
potser les seves obres no tindrien aquest equilibri i aquesta justesa escènica que les fa
adaptables a tots els escenaris, a totes les interpretacions i a tots els públics.

Vet aquí que passa el temps i les obres d’Ibsen s’aguanten. La tesi que ell presenta i la
moral que defensa poden actualment convèncer o deixar de convèncer, es poden
àdhuc, trobar passades de moda, infantils o esbravades. Però hi ha alguna cosa en el
teatre d’Ibsen que no passa mai: és la força poètica i la ciència teatral. I són les dues
coses juntes, perquè amb la ciència teatral sola, no en faríem res. Sardou sabia molt
més de teatre que Ibsen, però Sardou no era poeta, i la seva obra ja no pot interessar
ningú.

Jo confesso que tant se me’n dóna tota la moral de Peer Gynt, de Brand o de Nora; el
que em commou i em commourà sempre d’aquestes obres serà la passió, la tendresa i
el sentiment de la pàtria, coses eternes que cauen dintre el ram excels i daurat de la
poesia.»

Guia didàctica Casa de nines d'Henrik Ibsen

Fragments de la crítica a Spettri, d’Ibsen, interpretada per la companyia d’Ermete
Zaconni (La Publicitat, 12-1-1923). Recollida dins Josep M. de Sagarra: Crítiques de
teatre. “La Publicitat”, 1922-1927. A cura de Xavier Fàbregas. Barcelona: Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona, 1987, p. 359-363. (Monografies de Teatre; 21).
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ANNEX 2: TEXTOS COMPLEMENTARIS

I. IBSEN I EL SEU TEMPS

Dades personals d’aquest artista

Henrik Ibsen (Skien, 20 de març de 1828 - Oslo, 23 de maig de 1906) està reconegut
com a creador del drama modern per les seves obres realistes que aborden problemes
psicològics i socials. Primogènit d'un ric comerciant d'origen danès, qui a pesar d'això
als quinze anys es col·locava com a aprenent en una farmàcia de Grimstad, on va
començar estudis de medicina abans de dedicar-se per complet al teatre.

Poc després d'arribar a Oslo va començar a col·laborar en la pàgina poètica dels
periòdics, amb versos satírics dirigits contra la burgesia. En canvi, el seu primer drama
Catilina, fou rebutjat per tots els teatres que el llegiren. Un any després fou nomenat
director d'escena del Teatre Nacional de Bergen, càrrec en què es va mantenir per sis
anys (1851-1857) i després seria nomenat director del Teatre Noruec de Cristiania
(actual Oslo) entre 1857 i 1862.

A causa de les dificultats que se li oposaven per a triomfar com a dramaturg en el seu
propi país, cap a 1863 se’n va anar definitivament a Itàlia i Alemanya, sent a Roma i
Münich on realment es va fer famós. Ibsen, que havia començat com a romàntic i
folklorista (a imitació dels autors danesos contemporanis, especialment
d'Ehlenschläger), va acabar cultivant el realisme cru i el simbolisme; sense oblidar una
tendència molt acusada al drama filosòfic i a la polèmica social.

Reconeguts els seus mèrits a Europa, en 1892 va tornar a la seva pàtria amb motiu
d'inaugurar-se una estàtua seva davant el Teatre Nacional de Cristiania, que anys
abans ell dirigia. El seu drama Peer Gynt (1867) es va convertir en l'obra més
representativa del nacionalisme noruec, després que en 1875 Edvard Grieg la
musicalitzara. En ella es narra en termes al·legòrics les aventures d'un oportunista
encantador; en ella els elements del mal estan representats pels trolls, els genis
malèvols de la mitologia escandinava.

Amb Els pilars de la societat (1877), un atac a la hipocresia i un elogi a l'individualisme
en la història d'un home de negocis sense escrúpols, Ibsen iniciaria una sèrie d'obres
que li reportarien fama mundial: Casa de nines (1879), Els espectres (1881) i Hedda
Gabler (1890) són potser les seves obres més representades. La primera, que va
provocar una important controvèrsia literària, conta el rebuig d'una dona a seguir sent
una fútil nina sense autonomia per al seu marit; la segona tracta de la bogeria
hereditària i el conflicte generacional; la tercera retrata les relacions d'una dona
voluntariosa amb els que la rodegen i les conseqüències que segueixen a la seva
renúncia del desig de viure. També va escriure Un enemic del poble (1882), L’ànec
salvatge (1884), Rosmersholm (1886), La dama del mar (1888), El mestre contractista
(1892), Al despertar de la nostra mort (1900). En quasi totes, l'acció dramàtica gira al
voltant d'un personatge en conflicte amb la societat i esclata conforme van coneixent-
se els esdeveniments del passat.

Altres obres: El llit del gegant; La senyora d’Oestrot; La festa de Solhaug; Olavo
LIliekrans; Els herois d’Heligoland; La comèdia de l’amor; Els pretenents de la corona;
L’emperador i els galileus.

El teatre d'Ibsen ha sigut plenament acceptat a Europa i és un clàssic que segueix
representant-se amb assiduïtat. L'obra d' Ibsen fou defesa per crítics tan prestigiosos
com George Bernard Shaw a Anglaterra, i Georg Brandes a Dinamarca. Com
assenyalen els crítics, el públic s'identifica amb els personatges d'Ibsen i els reconeix
com autèntics i pròxims. Les seves obres assenyalen el final del melodrama
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excessivament romàntic i artificial, tan popular en el segle XIX. La seva influència en el
drama del segle XX és immensa.

<http://www.teatral.net/asp/artistes/resultat.asp?r=1899>

II. IBSEN I LA SEVA OBRA

Hedda Gabler  i la producció ibseniana

Una lectura detinguda del teatre d’Ibsen evidencia, més o menys com a la producció
de quasi tots els grans dramaturgs, les influències d’unes obres en altres, tant pel que
fa al fet que alguns personatges de l’autor hagen heretat trets d’altres com pels distints
tractaments que hi podem observar que reben uns mateixos temes.

Però tot i les connexions i punts en comú, els estudiosos distingeixen, en l’evolució
teatral d’Ibsen, tres èpoques, cicles o fases. Així, durant la primera època,
caracteritzada per una tendència als temes històrics i folklòrics i per un tractament molt
poètic, assimila influències tècniques i investiga les arrels autòctones que poden servir
perquè l’espectador nòrdic del segle XIX actualitze la coneixença d’ell mateix i del món
que l’envolta, tot partint de referents culturals propis extrets de llegendes, folklore o
faules urbanes reconegudes. El cim de tot aquest cicle el constitueixen dues obres
que, a més, desvelen el talent insòlit del nostre autor: la primera és una mena de
viatge místic que li dóna i gran renom, Brand (1865), l’heroi; i la segona és Peer Gynt
(1866), l’antiheroi. Dos grans textos i dos grans espectacles que, per la seua
complexitat tècnica, muntatge aparatós i amplitud de repartiment, només poden ser
escenificats per grans companyies, sovint estatals. Pensem, per exemple, que Peer
Gynt és un gran retaule que, representat en la seua versió íntegra, té una durada de
sis a set hores, com així ha esdevingut en els darrers muntatges de Peter Stein a
Alemanya o de Patrice Chéreau a França.

Pel que fa a Hedda Gabler, podem dir que ocupa un lloc molt especial dins la
cronologia ibseniana. S’inscriu dins d’un segon cicle, que els especialistes ibsenians
solen anomenar naturalista i contemporani, un gir rotund cap a un realisme que aborda
temes socials conflictius. Aquest gir té, entre les seues forces motrius, les tendències
filosòfiques i culturals capdavanteres a les acaballes del segle XIX, les quals estimulen
en Ibsen una creativitat que dóna com a resultat un grup de cinc obres amb un
protagonista en comú, vist amb una nova perspectiva: la dona. Una excepció, Un
enemic del poble. Aquest gran fresc de denúncia política va ser estrenat a Oslo el
1883 amb un gran èxit, però, a pesar del temps, conserva intacta la seua vigència, tal
com ha demostrat el recent muntatge de Carme Portaceli, de gran dignitat, i que ha
obtingut un merescut reconeixement.

Quant al protagonisme femení, que ja hem comentat i que ja hem dit que marca
aquest grup, des de la Nora de Casa de nines, passant per la senyora Alving
d’Espectres, el Hedvig de L’ànec silvestre, la Rebecca West de La casa Rosmer o
l’Ellida de La dama del mar fins a Hedda Gabler, en principi, es tracta de dones que
trenquen la norma establerta per la societat. Amb matisos particulars, totes elles
configuren un mosaic riquíssim de dones autosuficients que posen en qüestió la
societat en què viuen i que no les comprèn. Aquest trencament social implica una
ferma demanda de respecte a la llibertat d’elecció i a la llibertat de comportament amb
l’objectiu d’obtenir el reconeixement definitiu del paper protagonista que la dona
necessita, lliure de la submissió o la tutela del mascle. Cadascuna opta per una
reacció-solució personal, però totes mantenen també el que resulta més interessant:
una posició comuna, sobretot pel que fa als ens de ficció que donen vida al grup
format per Casa de nines, Espectres, La casa Rosmer i La dama del mar. Aquesta
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confluència, com podrà comprovar el lector, troba en Hedda Gabler el seu punt de no-
retorn.

Casa de nines va ser subtitulada pel mateix autor, en un principi, com a Una tragèdia
dels temps moderns, subtítol que dóna suport a la nostra reflexió. Nora, la
protagonista, no vol ser una nina i no sap ser mare, ja que descobreix que, per arribar
a poder optar a qualsevol d’aquestes dues opcions, primer s’ha de reconèixer com a
persona, i no com a element decoratiu a la llar. El seu colp de porta final va suposar
per a la reivindicació de la condició femenina molt més que moltes divagacions
sociològiques o filosòfiques. Va colpejar tan fort la cara de la societat que la mateixa
Duse, quan va representar l’obra a Itàlia, país pioner a reconèixer el valor d’Ibsen, va
demanar a l’autor que li deixara canviar el final, massa dur per al públic, segons ella. A
Alemanya, es va representar sovint amb una mena de reconciliació absurda i increïble.

Posteriorment, !es reflexions sobre la dona canviaran de to dins la dramatúrgia de
l’autor. Quina cosa esdevé Nora després del colp de porta? És la seua responsabilitat,
per primera vegada. Hedda opta per l’autodestrucció. I, entremig, la senyora Alving
d’Espectres desafia les convencions falsament puritanes, amb un final que anticipa
l’eutanàsia actual. Rebecca West i Ellida —dones d’aigua— opten per l’encís i el
misteri d’allò desconegut: l’aigua i el mar.

Rebecca —presència enigmàtica, incestuosa; mèdium entre la vida i la mort;
«tempesta en alta mar»— desafia també les convencions i es deixa dur al suïcidi per
influència del mascle en un final de gran força poètica. Ellida, autèntica sirena
varada29, es debat entre la força del record d’una altra vida, personificada pel mar i pel
sexe; també apareix com una alternativa d’independència. Conscient del pes del seu
record, de la força del mar, símbol de la llibertat i dels atavismes dionisíacs de la seua
conducta, arriba a demanar al doctor Wangel —el marit actual, que Ii professa un amor
profund i sincer— que «la salve de si mateixa». Ellida —com Hedda— reconeix que el
seu matrimoni no ha estat sincer, sinó per motius de seguretat, no de lliure elecció.
Però el descobriment de la pròpia responsabilitat, de la possibilitat d’elecció que Ii
reconeix Wangel, fa que veja les coses d’una altra manera. Pot escollir i escull la unió
entre el mar i l’amor real. Per això destrueix les fantasies irreals i opta per l’autenticitat
d’un amor que li permet ser ella mateixa.

Hedda apareix també com una sirena varada, encara que sense els records del mar.
Una sirena embarrancada en un munt de prejudicis que, com el Hedvig de L’ ànec
silvestre, recorrerà a les armes. El tret de Hedvig és metafòric; però i el de Hedda?
Com ja veurem, en aquest cas, la pistola té una tradició, un prestigi, familiar, unes
altres connotacions. Dona a mig realitzar, salvatge com l’ànec, perduda en la seua
impotència, Hedda comparteix molts trets de tots aquests personatges, però destaca
amb llum pròpia. Són els altres personatges els qui no tenen res d’ella. És el gran
personatge ibsenià que s’alça amb tota la força de la seua soledat i de la seua
originalitat.

L’obra següent, Solness, el constructor, gràcies al personatge Hilda Wangel, que
sembla trasplantat de La dama del mar, obrí les portes cap a unes altres perspectives,
una tercera fase dominada per un simbolisme que augmentarà en densitat a mesura
que avança la producció dramàtica d’Ibsen. (p. 21-24)

Juli Leal, “Introducció”. Dins Henrik Ibsen, Hedda Gabler

                                           
29 La sirena varada (1934) és el títol d’una obra d’Alejandro Casona sobre un personatge llunyanament
agermanat amb Ellida, La dama del mar ibseniana.
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Pel·lícules fetes a partir de l’obra d’Ibsen

(Ordenades cronològicament a partir de l’any de producció)

• En folkefiende (Noruega, 2004)

• Hedda Gabler (EUA, 2004)

• Ghosts (EUA, 1997)

• Sara (Iran, 1993)

• Ganashatru (Índia, 1989)

• Star Quest (EUA, 1989)

• The Wild Duck (Austràlia, 1983)

• Hedda Gabler (Bèlgica, Països Baixos, 1979)

• An Enemy of the People (EUA, 1977)

• Die Wildente (Alemanya Occidental, Àustria, 1976)

• Fru Inger til Østråt (Noruega, 1975)

• Hedda (Anglaterra, 1975)

• A Doll`s House (Anglaterra, França, 1973)

• A Doll`s House (Anglaterra, 1973)

• Vildanden (Noruega, 1963)

• La Dama del Mar (Argentina, 1952)

• Nora (Alemanya, 1944)

• Casa de Muñecas (Argentina, 1943)

• Peer Gynt (EUA, 1941)

• Jhooti sharm (Índia, 1940)

• Ein Volksfeind (Alemanya, 1937)

• Stützen der Gesellschaft (Alemanya, 1935)

• Peer Gynt (Alemanya, 1934)

• Das Meer ruft (Alemanya, 1933)

• The Lady from the Sea (EUA, 1929)

• Haus der Lüge - Arme, kleine Hedwig (Alemanya, 1925)

• Hedda Gabler (Alemanya, 1924)

• John Gabriel Beckmann (Alemanya, 1923)

• Gespenster - Können Tote Leben...? (Alemanya, 1922)

• La Donna del Mare (Itàlia, 1922)

• Nora (Alemanya, 1922)

• A Doll`s House (EUA, 1922)

• Das Blut der Ahnen (Alemanya, 1920)

• Hedda Gabler (Itàlia, 1920)

• The Pillars of Society (Anglaterra, 1920)
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• Casa di bambola (Itàlia, 1919)

• A Doll`s House (EUA, 1918)

• Kogda my, mertvye, voskrensnem (Rússia, 1918)

• Peer Gynt - 1 Teil: Peer Gynts Jugend, 2 Teil: Peer Gynts Wanderjahre und Tod
(Alemanya, 1918)

• Gespenster (Àustria, 1918)

• Gli Spettri ( Itàlia, 1918)

• The Wild Duck (EUA, 1918)

• A Doll`s House (EUA, 1917)

• Ee Zertva (Rússia, 1917)

• Hedda Gabler (EUA, 1917)

• The Pillars of Society (EUA, 1916)

• Terje Vigen (Suècia, 1916)

• A Doll`s House (EUA, 1915)

• Brand ( Rússia, 1915 )

• Ghosts (EUA, 1915)

• Prividenija (Rússia, 1915)

• The Wild Duck (EUA, 1915)

• Peer Gynt (EUA, 1915)

• A Doll`s House (EUA, 1911)

• Sins of the Father (EUA, 1911)

• Terje Vigen (Alemanya, 1911)

• The Lady from the Sea (EUA, 1911)

• The Pillars of Society (EUA, 1911)

<http://ibsen.net/index.gan?id=2947&subid=0>

III. EL NOU TEATRE EUROPEU

Henrik Ibsen i el seu temps

L’aparició del moviment anomenat modernisme, etiqueta que s’aplica a totes les
disciplines —des de la pintura fins a l'arquitectura, des de la filosofia fins a la ciència—,
té lloc, segons el consens dels especialistes, durant el període comprés entre el 1870 i
el 1914. Des del Modernisme, tot recolzant-se en nous conceptes estètics, les idees
socials que sorgeixen i es difonen se centren en l’aprofundiment del coneixement de la
pròpia naturalesa humana. D’aquest interés naix una nova concepció, més
problemàtica, de la societat i de l’íntima personalitat de l’individu.

En paral·lel a aquesta concepció n’hi ha d’altres que van més enllà com la que
representa l’escriptor francès Émile Zola (1840-1902), un dels màxims i més singulars
representants del naturalisme. Aquest, en els seus escrits teòrics sobre literatura,
pintura i teatre exposa i subratlla, durant la dècada del 1880, els condicionants
biològics, fisiològics i, per extensió, socials, ambientals, que envolten la condició
humana i les seues manifestacions de tota mena. És més, les seues novel·les, com si
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es tractara d’un documental sociològic o d’un estudi entomològic, il·lustren les seues
teories, tot prenent com a matèria d’estudi, en lloc d’una colònia d’insectes, una família
francesa de l’època del Segon Imperi. La xarxa d’interrelacions entre els seus
membres se’ns presenta com una teranyina teixida, entre altres condicionants, per les
malalties hereditàries, l’herència biològica, l’ambient o medi en què hom viu... que
atrapa i predetermina l’individu cap a un destí concret i indefugible. Doncs bé, el
predeterminisme, avui més discutit, i el naturalisme de Zola es troben ja patents, de
manera precursora, a l'obra d’Ibsen, la qual, de fet, semblava massa atrevida en
alguns països. No debades aquest dramaturg tira al recte i exposa cruament el fracàs
de les institucions que la burgesia i una certa aristocràcia decadent s’havien fet a la
seua mesura. En conseqüència, la condició de la dona, l’adulteri, les relacions entre
els sexes... són tractats sense embuts, encara que també cal afegir que sense cap
component morbós.

A tot açò, l’escriptor suec Johann August Strindberg (1849-1912) va afegir l’obsessió
per la culpa, el concepte de pecat i l’estudi de les patologies. El 1890 és l’any de
Hedda Gabler, i, al llarg d’aquella dècada, es va iniciar l’interès per investigar la
histèria, i les psicopatologies sexuals. També comencen a publicar-se tractats sobre la
psicologia del sexe i sobre el suïcidi, cada cop més freqüent entre les dones de les
classes socials elevades. Per la seua part, el fisiòleg rus Ivan Petrovic Pavlov (1849-
1936) va descobrir, a partir dels seus experiments amb gossos, el famós reflex
condicionat, una prova que demostra que la ment està regida per lleis mecàniques
semblants a les que regulen la fisiologia del cos. Aquest descobriment està en la línia
de raonament de Zola, Ibsen i, més tard, el psiquiatre austríac Sigmund Freud (1856-
1939), un altre dels protagonistes del segle, els quals van mostrar al món que el cos i
el sexe són motors tan naturals de conducta com absurdes són les normes i els
prejudicis de repressió que castiguen l’individu.

Els avanços fets cap a la fi del segle XIX pel doctor Jean-Martin Charcot (1825-1893),
aplicant la hipnosi per relacionar algunes malalties físiques amb la ment, seran
millorats i desenvolupats per Freud, tot originant una revolució intel·lectual comparable
a aquella efectuada per Einstein al camp de la física. Però és ben curiós ressenyar que
aquests i altres postulats del pare de la psicoanàlisi van provocar, aleshores, més
reticències que els del pare de la teoria de la relativitat, reticències tan marcades —en
el terreny polític i en el religiós, sobretot per part de l’Església catòlica— que Freud va
haver d’exiliar-se als Estats Units quan va esclatar la Primera Guerra Mundial. El seu
estudi sobre la Teoria dels somnis, publicat el 1900, i els Assajos sobre la
psicopatologia quotidiana, publicats entre el 1901 i el 1905, van descobrir una nova
òptica, més acord amb els nous temps, sobre les malalties psíquiques, mentre
proposaven noves teràpies per a tractar-les. La relació entre la repressió sexual i la
formació posterior de la personalitat va aclarir aspectes desconeguts que van provocar
estupor i desconcert: la sexualitat infantil; la prioritat fàl·lica: l’enveja, per absència, del
penis; el complex d’Èdip i un llarg etcètera que avui és incontestable.

El resultat de tota aquesta acceleració de la ciència i del pensament que estem veient
ens dibuixa, doncs, una època tan contradictòria com fonamental per a aclarir per un
costat i mantenir, per un altre, un bon grapat de contradiccions, tantes que encara no
ens les hem pogudes acabar. De tota manera, ni actualment ens pot sorprendre que
l’escàndol estiguera servit en presentar Hedda Gabler en escena una dona atractiva,
independent del marit, despectiva i destructiva. És ben cert que eren molt celebrades
les estrenes d’Ibsen i les seues diatribes contra la bona societat, però també semblava
de compliment obligat que les faccions més reaccionàries del pensament, com sol
passar sempre que es tracta de renovar conceptes obsolets, acusaren Ibsen, com
Zola, d’immoralitat. I el mateix es pot dir de l’escriptor irlandès Oscar Wilde (1854-
1900); el fet que foren molt aplaudits el seu humor negre i la qualitat de les
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corresponents andanades cíniques contra el sistema i la gent benpensant no va evitar
que anara a presó, condemnat per homosexualitat, sense que per ningú no fera res
per impedir-ho.

Tornant a Freud, és ben sabut que aquest, per a il·lustrar les seues teories, recorre a
exemples trets del teatre d’Ibsen, en especial les dones d’obres com La dama del mar
i, sobretot, Hedda Gabler o Espectres. Tanmateix, comptat i debatut, no paga la pena
esbrinar qui es recolza en qui, ja que allò important són els resultats. El teatre ibsenià
és anterior, però demostra d’aquesta manera la seua complexitat, complexitat que tant
permet que s’hi apliquen, en èpoques posteriors, les teories freudianes, com s’obri,
actualment, a altres perspectives, entre elles a la tendència escènica que allunya Ibsen
de la lectura freudiana. Tota pedra fa paret i fa que la solidesa del pensament i de
l’obra d’Ibsen siga revalorada progressivament. Al cap i a la fi, el que cal constatar és
que el teatre d’Ibsen és fonamental per a comprendre l’evolució del concepte de
l’ésser humà modern i la seua paradoxa, ja que sol avançar en paral·lel als pensadors i
artistes més representatius del canvi de segle, que encara avui parlen de nosaltres
mateixos.

Des del punt de vista teatral, Ibsen integra, junt amb Anton Txèkhov (1860-1904) i
Strindberg, la tríada que va renovar el teatre del segle XIX i va iniciar la dramatúrgia
actual. En un principi admirava Eugène Scribe (1791-1861) i Victorien Sardou (1831-
1908), representants màxims de la fórmula teatral francesa coneguda com la pièce
bien faite (l‘obra ben feta’). La pedra filosofal d’aquesta fórmula era un esquema teatral
basat en una estructura ben definida, dividida en tres actes: la presentació de la trama
i els personatges, el nus de la intriga –que esdevé una i fèrria– el desenllaç, que ha de
proporcionar una sorpresa o un reconeixement inesperat al públic burgès, per al qual
estava pensada la fórmula. El llenguatge distingia les classes socials dels personatges
i la intenció solia ser moralitzant.

Ibsen porta aquest esquema fins a les darreres conseqüències, encara que en millora
l’estructura, crea situacions límit d’una densitat asfixiant i segueix el principi d’estripar
la moral que defenen aquestes obres. Així revoluciona la tècnica dramàtica des del
moment que els personatges van cobrant vida pròpia i adquireixen una ambigüitat que
serveix per a mostrar les fissures socials que la hipocresia pretén maquillar inútilment.
Si Scribe o Sardou es debaten entre la ficció i l’exemplaritat, el sentit de la naturalitat i
la inclinació per ella, en tant que espill de la realitat, porta Ibsen on encara no havia
arribat cap altre autor. Strindberg opta per la davallada a l’infern de les relacions de
parella i l’autodestrucció amb matisos poètics punyents, i Txèkhov demostra que
també és teatre allò no teatral, com ho són, entre altres components, els silencis, les
pauses interpretades, el pas del temps... Així Ibsen assoleix la consideració d’impulsor
del naturalisme crític, Strindberg de l’expressionisme teatral, i Txèkhov de
I’impressionisme dels sentiments. Els tres autors fan una gran tasca innovadora, la
qual és possible i es consolida gràcies al fet que connecta amb les iniciatives de nous
directors escènics també transgressors, com Stanislavski amb Ibsen i Txèkhov,  André
Antoine i el seu Théâtre Libra amb Ibsen i Strindberg, o actors com Eleonora Duse i el
seu col·laborador en escenografia Gordon Craig, fill de l’actriu anglesa Ellen Terry.

En aquesta panoràmica teatral, posteriorment va fer acte de presència una gran
quantitat de noms com els de Pirandello, Valle-Inclán, í molts altres que van enriquir
l’escena des de les perspectives d‘una llibertat absoluta i no tan sols pel que fa al
contingut del text. Els llums, els decorats, l’ús dels objectes i, per damunt de tot, l’art
de la interpretació actoral, van evolucionar gràcies a tot aquest moviment alliberador.
Tan alliberador aleshores com ara, per això no el poden desqualificar arguments fàcils
com que es tracta d’una dramatúrgia superada. El gran nombre de representacions
contemporànies i el gran interés dels millors actors per representar els seus
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personatges en corroboren la vigència especialment la dels autors esmentats. Per tant,
cal reconèixer que es tracta de l’obertura d‘una porta,d‘una normalitat cultural teatral,
on tenen entrada totes les avantguardes. (p. 12-17)

Juli Leal, “Introducció”. Dins Henrik Ibsen, Hedda Gabler

Sobre l'autor (i el seu mètode)

El cor de la producció teatral d'Ibsen és l'anomenat drama analític. Aquesta forma
dramàtica, entesa com a "gènere seriós" i a mig camí entre la tragèdia i la comèdia, es
remunta com a mínim a Diderot. De fet, també Schiller i Goethe contribuïren a finals
del segle XVIII a definir-la tot constatant que Sòfocles ja construïa l’artefacte
argumental com un fet del passat, que ja ha succeït, que és anterior al que nosaltres
veiem. Això, tan aparentment simple, desencadena un seguit de lleis internes i propicia
exigències com ara que aquesta forma teatral ens comuniqui una indefugible sensació
de veritat.

La fórmula, doncs, ja estava inventada abans que Ibsen es posés a escriure, però calia
dur-la a la pràctica amb nitidesa i afegint-hi alguns altres elements per convertir-la en
la manera d'explicar històries que més agradava als espectadors occidentals de finals
del XIX i que avui mateix encara agrada en el cinema comercial. Però, què afegia Ibsen
a la fórmula anterior del drama? Fonamentalment quatre coses: la primera és una
sòlida estructuració interna dels fets, una administració dels embolics que venia de les
"peces ben fetes" del teatre comercial francès, que aleshores enlluernava arreu i que
ell havia estrenat abundantment quan dirigia els teatres de Bergen i Cristiania: Eugène
Scribe i, en general, el teatre superficial on són capitals les cartes secretes, els
documents perduts i la informació hàbilment amagada pel dramaturg. Però, alhora,
Ibsen també criticava aquest model mercantívol i especulatiu, i propugnava que els
personatges fossin de veritat i no mers instruments d’una situació. S’apropava, doncs,
al que més endavant hem anomenat l’oceà Freud: sentiments amagats, emocions
reprimides, latències. L’estructura de l’obra, a més –i aquest seria el tercer factor clau
que Ibsen afegeix al drama–, havia de ser quasi policíaca, és a dir: de recerca, una
mena de descobriment progressiu de la veritat que se’ns vol comunicar. El quart factor
és el fet de contar-nos una complicada història novel·lesca, molt del gust del segle XIX,
plena de situacions límit, amb personatges torturats i carregats d'emocions, quasi
melodramàtics, que se situen en el territori ambigu de la transgressió moral i social.

Fragment extret d’informació diversa sobre Els senyors Borkman a partir de John Gabriel Borkman
d’Henrik Ibsen, en traducció de Jem Cabanes, versió lliure de Jordi Coca, de la pàgina web

<http://www.espaibrossa.com/pagina.asp?0=4&1=302526&2=3362&3=29078>

V. IBSEN DINS EL TEATRE CATALÀ

L’escena teatral durant el Modernisme

El teatre va esdevenir una de les plataformes més efectives per a la difusió de les
idees del Modernisme, alhora que va experimentar, en els darrers anys del segle XIX,
una profunda renovació. Cal tenir en compte que la majoria d’autors catalans, amb les
excepcions de Josep Pin i Soler, Emili Vilanova i, sobretot, Àngel Guimerà van ser del
tot contraris a l’actualització del teatre català Així, s’estrenen a Barcelona peces
d’alguns dels escriptors europeus més representatius del moment (Maeterlinck,
Ibsen...) a la vegada que s’adapta la major part del repertori clàssic de l’escena
universal; es planteja el nombre i la funció de les sales; es creen institucions que
permeten desenvolupar l’activitat teatral (el Teatre Íntim d’Adrià Gual, els Espectacles i
Audicions Graner de Lluís Graner o l’Agrupació Avenir de Felip Cortiella); i es treballa
a partir d’una nova manera d entendre el gènere: el teatre com a síntesi de totes les
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arts (el text ha de posseir la mateixa importància que la música o I’escenografia) i com
a element regenerador de la societat. També el moviment modernista s’interessa pels
gèneres teatrals més marginals i que fins llavors havien estat deixats de banda: la
comèdia de màgia, el mim, els titelles, les ombres xineses... Per últim, la crítica teatral
assoleix una importància i una exigència que, amb l’excepció de Josep Yxart, fins
Ilavors no havia aconseguit. A grans trets, podem classificar el teatre modernista
català en dos grans corrents: el d’idees o regeneracionista i el simbolista o
esteticista.30

El teatre d’idees es troba molt influït pel dramaturg noruec Henrik Ibsen, de qui adopta
una de les seves característiques principals: el caràcter rebel i individualista d’un
protagonista que s’enfronta a la societat. El que importa és la finalitat ideològica de
l’obra i, per aquest motiu, les tècniques emprades són essencialment naturalistes:
versemblança dels personatges, problemes quotidians i llenguatge realista. Un model
teatral que va ser instrumentalitzat no només pels anarquistes, que hi veien un reflex
de la idea d’emancipació, sinó també pels intel·lectuals i els petitburgesos perquè la
llibertat s’identificava amb el seu elitisme. Entre els seguidors de l’obra ibseniana
podem esmentar els noms de Felip Cortiella amb Els artistes de la vida (1897), Jaume
Brossa amb Els sepulcres blancs (1900) o Joan Torrendell amb Els encarrilats (1901).
De tota manera, els dramaturgs més interessants que conrearen el teatre d’idees són
Ignasi Iglésias, Josep Pous i Pagès, Joan Puig i Ferrater i Juli Vallmitjana.

Ignasi Iglésias, tot i que arriba a alternar en els seus inicis el model ibsenià i el
simbolista, es decanta pel primer amb L‘alosa (1899), El cor del poble (1902) o Els
vells (1903), peces que plantegen, amb un enorme èxit de crítica i de públic, els
conflictes i les reivindicacions socials de les classes populars del seu temps, malgrat la
concessió al sentimentalisme que presenta en el seu desenllaç. Josep Pous i Pagès
també se serveix dels plantejaments ibsenians per elaborar obres com Els visionaris
(1902) o El mestre nou (1903); val a dir, però, que el mateix 1903 estrena una comèdia
de costums d’ambient rural, L‘endemà de bodes, que assenyala una nova orientació
en el seu teatre, que ja no abandonarà, i que deixa de banda el regeneracionisme. Pel
que fa referència a Joan Puig i Ferrater, la seva obra teatral oscil·la en els seus inicis,
d’una banda entre una producció de base autobiogràfica que converteix en literatura
les seves experiències per França –La dama alegre (1904) i La dama enamorada
(1908) serien les obres més representatives– i, de l’altra, el teatre d’idees, que tindrà el
seu màxim exponent a Aigües encantades (1907). La peça manlleva el tema i la
situació general d’Un enemic del poble d’Ibsen i mostra la lluita entre una societat rural
immobilista i abocada al passat –que té com a punts de referència el fanatisme religiós
i el caciquisme– i la modernitat que vol transformar-la per fer-la progressar,
simbolitzada pel personatge conegut com a Foraster, Per últim, Juli Vallmitjana
trasllada, amb voluntat redemptora, al teatre –i també a la narrativa i a la pintura– els
ambients marginals de la societat catalana del seu temps com el dels gitanos, a Els
zin-calòs (1911), o els baixos fons barcelonins, a En Tarregada (1912).

El teatre simbolista té com a punt de partida l’estrena, el 1893 a la Segona Festa
Modernista de Sitges, de La Intrusa de Maurice Maeterlinck. Aquest autor belga és qui
més influeix sobre els dramaturgs catalans amb unes obres que volen commoure
l’espectador mitjançant suggeriments o impressions: I’acció pràcticament desapareix,
l’ambientació cerca la màgia i la fascinació, i els personatges esdevenen uns éssers

                                           
30 Seria un error considerar que el teatre modernista es redueix només a aquestes dues tendències. Cal
destacar l’intent d’escriure tragèdies a les acaballes del moviment, relacionades amb l’intent de crear un
teatre poètic que té en Gabriele d’Annunzio un dels seus referents: Nausica (estrenada pòstumament el
1912) de Joan Maragall o Tribut al mar (1911) d’Ambrosi Carrion en serien dues mostres.
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vagues i idealitzats, dominats per la tristesa i la melangia. Ara bé, la proposta estètica
de Maeterlinck no va gaudir del nombre d’autors que seguiren la d’Ibsen i la seva
influència es limita a un nombre reduït d’obres. Malgrat tot, alguns autors com Apel·les
Mestres –que donarà una visió molt personal del simbolisme en peces com Gaziel
(1906) o Liliana (1911), musicades ambdues per Enric Granados–, i, especialment,
Santiago Rusiñol de qui parlarem més endavant– o Adrià Gual tipifiquen el teatre
simbolista amb part de la seva producció.

Adrià Gual que, a més de dramaturg, va ser pintor, escenògraf, director d’escena i
pedagog, tal com indica a la Teoria escènica que precedeix Nocturn. Andante morat
(1896), intenta aconseguir, a partir de pressupòsits wagnerians, l’Art Total, en què
confluïssin poesia, música i pintura, a més d’altres manifestacions artístiques31. El
1898 estrena Silenci, l’obra que inaugura el Teatre Íntim. Amb aquest teatre va intentar
renovar l’escena catalana duent a terme una programació basada tant en la tradició
teatral universal com en els nous autors estrangers i autòctons, i, a més, dotant d’una
gran importància la figura del director d’escena, inèdita fins llavors en els escenaris
catalans. De tota manera, ja el 1902 amb Misteri de dolor, el seu èxit de públic més
remarcable, Gual s’allunya del simbolisme i es decanta pel drama rural de caràcter
realista.

Uns models, Ibsen i Maeterlinck, preferentment, que tindran la seva vigència, segons
Enric Gallén, fins al 1908,32 quan es comença a apostar pel teatre poètic, defensat per
alguns escriptors modernistes i per la nova generació noucentista, o la comèdia de
costums ciutadana.

Josep Camps i Arbós, “L’alegria que passa de Santiago Rusiñol”33

Les representacions de les obres d’Ibsen a Cataluny a

Nora (Casa de nines) és el primer text Ibsen que arriba a Catalunya en català (Teatre
Gran Via, darrers dies del novembre del 1893, traducció de Frederic Gomis), L’obra es
representa només tres cops. No és estrany: els efectes de la bomba del Liceu (7 de
novembre) encara cuegen. Les programacions previstes i anunciades pels teatres són
dràsticament esporgades de continguts sospitosament radicals. Amb tot, Nora se
salva, i ho fa probablement perquè no aborda —si més no en aparença— un tema
polític. Hem de pensar que els sectors més conservadors han advertit que Ibsen “mina
los fundamentos de la sociedad humana.” (F. Miquel i Badia al Diario de Barcelona,
5.9.1893). Previsiblement, doncs, no s’hauria salvat Un enemigo del pueblo, muntada
també per Antoni Tutau el mes d’abril del mateix any al Teatre Novetats (traducció de
Carles Costa i Josep M. Jordà). Pel que fa a Nora, les crítiques polemitzen sobre
l’adequació del final i sobre la moralitat de l’acció. Josep Roca i Roca, per exemple,
des de La Vanguardia (3.12.1893), tracta l'heroïna d’Ibsen de neuròtica i considera
l’obra com un atac a les institucions del matrimoni i la família.

Després d’aquests dos muntatges, el reconeixement de l’autor a cavall dels dos segles
és força ràpid. Permeteu-me que en faci un breu resum: abans que acabi l’any 1893,
L’Avenç publica Espectres, amb traducció de Pompeu Fabra i Joaquim Casas i Carbó.
La peça no s’estrena en català fins al 16 d’abril de 1896; se n’encarrega el Teatre

                                           
31 La influència de Wagner es va manifestar sobretot en els intents d’organitzar un drama musical o una
òpera catalana, que tindrà seu màxim exponent en l’estrena el 1897, en el marc de la Quarta Festa
Modernista de La fada amb lletra de Jaume Massó i Torrents i música d’Enric Morera.
32 Enric Gallén a «El teatre modernista», dins Glòria Bordons i Jaume Subirana (ed.), Literatura catalana
contemporània, Barcelona, Proa, 1999, p. 86.
33 CAMPS i ARBÓS, Josep. “L’alegria que passa de Santiago Rusiñol”. Dins Lectures de batxillerat 2000-
2002. Barcelona: La Magrana, 2000.
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Independent d’Ignasi Iglésias, Pere Coromines i Jaume Brossa (Teatro Olimpo), tot i
que, segons que sembla, l’any 1894 hi ha hagut un muntatge previ, al carrer de la
Granada del Penedès al barri de Gràcia. De fet, al mes de febrer del 1894, la
companyia italiana d’Ermete Novelli també ha muntat l’obra, aquest cop al Teatre
Principal. En aquestes mateixes dates, els anys 1894 i 1896, es publiquen els dos
volums d’El arte escénico en España de Josep Yxart, a les pagines del qual es pot
trobar una presentació exhaustiva i intel·ligent de l’obra dramàtica d’Henrik Ibsen.
L’any 1896 encara, algunes setmanes abans d’una altra bomba –la de Canvis Nous–,
Felip Cortiella i la seva Compañía Libre de Declamación munten Casa de muñecas
(Nora) al Teatro Circo Barcelonés. El 23 de març de 1899, la companyia de Teresa
Mariani representa Casa di bambola al Teatre Novetats; Cortiella en fa un resum
explicació i el lliura al públic com a programa de mà. Adrià Gual reprèn Espectres,
l’any 1900, amb el Teatre Íntim, i el 1903. escenifica John Gabriel Borkman al Teatre
de les Arts (traducció de J. Roca i Cupull). Uns mesos abans d’aquesta data, al
setembre del 1902, al mateix Teatre de les Arts, Felip Cortiella munta Quan ens
despertarem d’entre els morts i Els pilars de la societat. Però no s’atura aquí: al juliol
de l’any següent, el director s’acara de bell nou amb Casa de nines, ara en català i
encara, al gener del 1905, insisteix amb Rosmersholm (traducció del mateix Cortiella).
La primera de les quatre peces ha estat traduïda i publicada, l’any 1901, per Emili
Tintorer amb un interessant pròleg de presentació. A tot això, cal afegir les tournées de
les companyies estrangeres; entre d’altres, Eleonora Duse (1900, Hedda Gabler),
Ermete Zacconi (1901, també Espectres) o Italia Vitaliani (1903, Hedda Gabler). Per
acabar, val la pena afegir la nova traducció de Nora que Josep M. Jordà publica l’any
1912.

Aquest interès per Ibsen a la Catalunya finisecular té a veure, entre altres coses, amb
el fet que l’autor noruec escrigui en un país petit a la recerca de la seva identitat
cultural i nacional (Noruega ha esdevingut un estat independent de Dinamarca el 1814;
formalment, però, encara està vinculada, pel que fa a relacions exteriors i defensa, a la
corona sueca). Un objectiu que ben aviat donarà resultats brillants: en pintura, Edvard
Munch; en música, Edvard Grieg; en teatre, Henrik Ibsen. En aquest camí de
modernització, un dels primers objectius dels noruecs —com també dels catalans— és
construir una llengua apta per a la vida pública i la cultura, amb el seu estàndard i els
seus múltiples registres expressius. L’aportació d’Ibsen, en aquest sentit, és decisiva.
Això, és clar, explica només en part la transcendència que tindrà l’obra ibseniana en la
vida política i cultural dels catalans a cavall dels segles XIX i XX. Per damunt de tot,
caldrà tenir en compte el debat aferrissat i apassionant que les seves idees socials,
morals i filosòfiques (i la manera corn són presentades) provoca en la Catalunya del
Modernisme.

Carles Batlle. “Casa de nines: les primeres passes del drama modern”. Dins Henrik
Ibsen, Casa de nines34

                                           
34 BATLLE I JORDÀ, Carles. “Casa de nines: les primeres passes del drama modern”. Dins IBSEN, Henrik.
Casa de nines. Barcelona: Proa, 2004, p. 9-11.
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ANNEX 3: SOLUCIONARI

I. IBSEN I EL SEU TEMPS

1. VIDA

1. a) Va néixer a Skien (Noruega) el 20 de març de 1828.

b) Als 15 anys es va col·locar d’aprenent en una farmàcia i a la nit estudiava medicina.

c) Al cap de poc temps d’arribar a Oslo, va començar a col·laborar escrivint versos satírics
contra la burgesia en diaris de la ciutat.

d) L’obra Catilina va ser rebutjada per tots els teatres que la van llegir.

e) Ibsen va ser director de dos teatres a Noruega: entre 1851 i 1857 va ser director d’escena
del Teatre Nacional de Bergen. Entre 1857 i 1862 va ser el director del Teatre Noruec de
Cristiania (Oslo).

f) Hi ha alguns fets que coincideixen en el moment de prendre aquesta decisió:
l’esfondrament del projecte del Teatre de Cristiania i les tensions personals amb una
societat enmig de la qual se sent fora de lloc per raons polítiques, ideològiques i
artístiques. Així doncs, la creixent hostilitat dels seus compatriotes i les dificultats que
tenia per triomfar com a dramaturg fan que Ibsen decideixi abandonar el seu país amb la
seva muller i el seu fill Sigurd.

g) Com que no tenia recursos econòmics, va demanar una pensió que la Universitat
noruega atorgava als escriptors perquè poguessin estudiar a l’estranger.

h) A partir de 1863 va marxar a Roma (Itàlia) i Munic i Dresden (Alemanya).

i) Ibsen torna a Noruega el 1891, quan s’han reconegut els seus mèrits com a escriptor. De
fet, torna per inaugurar una estàtua seva que es va col·locar davant del Teatre Nacional
de Cristiania.

j) Ibsen mor a Oslo el 23 de maig de 1906.

k) El 2006 es commemora el centenari de la seva mort. És per això que el Ministeri
d’Assumptes Exteriors Noruec ha decidit que el 2006 ha de recordar-se a tot el món com
l’any Ibsen.

2. Cronologia:

Vida de l’autor Obra literària Fets històrics
1828 Neix el 20 de març a
Skien (Noruega), segon d’una
família de sis fills del
comerciant Knut Ibsen i de la
seva muller, Marichen.

1829 Fi de la guerra russo-
turca.
1830 Grècia és declarada
independent.
1833 Gran Bretanya decreta
l’abolició de l’esclavitud a les
seves colònies.
Mor Ferran VII d’Espanya.

1835 La família es trasllada a
Venstop. El pare s’ha arruïnat
i ha començat a beure. La
mare deriva cap al misticisme.

1835 Es forma el govern
Mendizábal a Espanya.
Crema de convents a
Barcelona.
1841 Comença la regència
d’Espartero a Espanya.

1844 És enviat a Grimstad, a
treballar d’aprenent en una
farmàcia.
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1848 Autodidacte. Es prepara
per als exàmens de batxillerat.

1848 Compon versos sobre
les agitacions populars.
Comença a escriure Catilina,
el seu primer drama.

1848 Moviments
revolucionaris a diversos
països.
Marx i Engels: Manifest del
Partit Comunista.
1849 Charles Dickens: David
Copperfield.

1850 Es trasllada a Cristiania.
Col·labora a la premsa.

1850 Publica, amb
pseudònim, Catilina. La peça
és refusada pel teatre de
Cristiania.

1850 Triomf de la
contrarevolució a Europa.
Fi de la guerra
germanodanesa.

1851 Es trasllada a Bergen on
treballa per al teatre local.

1851 Edita el setmanari satíric
Andhrimner, amb Botten-
Hansen i A.O. Vinje.

1851 Primera exposició
Universal de Londres.
Giuseppe Verdi: Rigoletto.
1852 Proclamació de
Napoleó III com a emperador
dels francesos.

1854 La senyora d’Ostrat.
1855 La festa de Solhaug.

1856 Coneix Suzannah
Thorensen, la seva futura
dona.

1856 La pau de París posa fi
a la guerra de Crimea.
Gustave Flaubert: Madame
Bovary

1857 Se’n va a Cristiania.
En la direcció del teatre de
Bergen el succeeix
Bjornstjerne Björnson.

1857 Els herois de Helgoland. 1857 Charles Baudelaire:
Les flors del mal.

1858 Matrimoni amb
Suzannah Thorensen.
Director artístic del Teatre
Noruec de Cristiania (creat per
competir amb el Teatre de
Cristiania, de tradicions
daneses).
1859 El 23 de desembre neix
el seu únic fill Sigurd.
Björnson fa de padrí.
Dificultats econòmiques.

1859  Revoltes a favor de la
unificació italiana.
Espanya declara la guerra al
Marroc.
Carles XV, rei de Suècia i
Noruega.
1860 Mort de Schopenhauer.
1861 Emancipació dels serfs
a Rússia. Creació del Regne
d’Itàlia.

1862 Fracàs financer del
Teatre Noruec de Cristiania.
Ibsen l’ha de deixar.

1862 La comèdia de l’amor. 1862 Otto von Bismark
nomenat canceller de
Prússia.
Víctor Hugo: Els miserables.

1863 S’incorpora al Teatre de
Cristiania com a assessor
literari. L’estimula la
participació en la festa dels
cantors de Bergen.

1863 Estrena Els pretendents
de la corona.

1863 Abolició de l’esclavitud
als Estats Units.
Jules Verne: Cinc setmanes
en globus.

1864 Desil·lusionat i amargat
per la victòria de Prússia
sobre Dinamarca, obté una
beca per anar a l’estranger.
Björnson organitza una
col·lecta per pagar-li el viatge.
S’instal·la a Roma.

1864 Fundació de la Primera
Internacional.
Dinamarca cedeix a Àustria i
a Prússia els ducats de
Slesvig, Holstein i
Lauenburg.
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1865 Acaba Brand. 1865 Lewis Carroll: Alícia en
terra de meravelles.

1866  Rep una paga anual
com a escriptor per part del
govern de Noruega.

1866 Brand s’imposa. Quatre
edicions en un any.

1866 Dostoievski: Crim i
càstig.

1867 A Sorrento acaba Peer
Gynt.

1867 Marx: Llibre I d’El
capital.

1868 Es trasllada a Dresden.
Visita Copenhaguen i
Estocolm.

1868 Primera revolta
independentista cubana.

1869  És convidat a la
inauguració del canal de Suez
com a representant oficial de
Noruega.

1869 Estrena La unió dels
joves.

1869 Lev Tolstoi: Guerra i
pau.

1870 De juliol a setembre
visita Copenhaguen.
Ajorna la continuació del
viatge fins a Noruega.

1870 Guerra franco-
prussiana. Roma s’incorpora
al Regne d’Itàlia.

1871 Correspondència amb
Georg Brandes.

1871 Publica una selecció
dels seus poemes.

1871 Caiguda de la Comuna
de París.
Charles Darwin: L’origen de
l’home.
1872 Escissió de la
Internacional.
Nietzsche: El naixement de
la tragèdia.

1873 Emperador i Galileu. 1873 Lev Tolstoi: Anna
Karenina.

1874 Breu retorn a Noruega
després de deu anys
d’absència.
Convida Edvard Grieg a
escriure la música de Peer
Gynt.
Els germans Georg i Edvard
Brandes treuen a
Copenhaguen la Revista del
Segle Dinou.

1874 Cánovas del Castillo
crea el 1r govern de la
Restauració.
Primera exposició dels
pintors impressionistes.

1875 Es trasllada a Munic. 1875 La fil·loxera arriba a
Europa.

1876 Primera representació
d’una obra d’Ibsen fora
d’Escandinàvia: Els herois de
Helgoland, al Hoftheater de
Munic.

1877 Doctor honoris causa per
la Universitat d’Upsala.

1877 Amb Els pilars de la
societat enceta el cicle dels
drames contemporanis.

1877 Zola: L’Assommoir.

1878 Novament es trasllada a
Roma.

1878 Engels: Anti-Dühring.

1879 Acaba Casa de nines a
Amalfi. N’apareix una edició
de vuit mil exemplars.
Estrena, el mes de desembre,
a Copenhaguen. Passa
l’hivern a Munic.

1879 Es crea a Madrid el
Partido Socialista Obrero
Español.

1880 Estiu a Berchtesgaden.
A la tardor torna a Roma, on
viurà fins a 1885.

1880 Fiodor Dostoievski: Els
germans Karamàzov.
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1881 Entre juliol i setembre
redacta Espectres, a Sorrento.

1881 Zola: Le naturalisme au
théâtre. Verga: I Malavoglia.
1882 Richard Wagner:
Parsifal.

1882  Passa l’estiu, i els dos
estius següents, a
Gossensass, al Tirol del Sud.

1882 Un enemic del poble.

1883 Mor Karl Marx.
1884  Trobada amb Björnson
a Schawz, a prop de Munic.

1884 L’ànec salvatge.

1885 Passa l’estiu a Noruega:
Trondheim i Molde.
A l’octubre torna a Munic.

1885 Mor Alfons XII.
Es fa públic el Memorial de
greuges.
Mark Twain: Huckleberry
Finn.

1886 Torna a Noruega, on no
havia viscut d’ençà de 1874.

1886 Acaba Rosmersholm.

1887 Els Meiningen estrenen
Espectres, amb l’assistència
de l’autor.

1887 André Antoine funda a
París el Théâtre Libre.

1888 Acaba La dama del mar 1888 Hamsun: La fam.
Bjornson: Amor i geografia.
Strindberg: Creditors, La
senyoreta Júlia.
Exposició Universal a
Barcelona.

1889 S’enamora d’una noia de
divuit anys, Emilie Bardach.

1889 El grup Freie Bühne
estrena Espectres el 29 de
novembre.
1890 Acaba Hedda Gabler a
Munic.
André Antoine estrena
Espectres al Théâtre Libre.

1890 Maeterlinck: La intrusa.

1891 Torna a la seva pàtria.
Fa un creuer fins al Cap Nord
i, finalment, s’estableix a
Cristiania.

1891 Gordon Craig: The Art
of the Theatre.
Ermete Novelli estrena a Milà
Anitra selvatica.

1892 Es casa el seu fill. 1892 Solness, el constructor. 1892 Maeterlinck: Pelléas et
Mélisande.

1893 Neix el primer nét. 1893 Estrena a Barcelona
d’Un enemigo del pueblo i de
Nora (Casa de nines).
Publicació a L’Avenç de la
traducció d’Espectres per
Pompeu Fabra i Joaquim
Casas-Carbó.

1893 Segona Festa
Modernista de Sitges:
presentació de La intrusa de
Maeterlinck.
Hauptmann: Els teixidors.
Lugné-Poé funda a París el
Théâtre de l’Oeuvre.
Bombes contra el general
Martínez Campos i el Liceu
de Barcelona.

1894 El petit Eyolf. 1894 Ignasi Iglésias:
L’argolla.
Ermete Novelli porta Gli
Spettri a Barcelona.
Condemna a Dreyfus.
1895 Appia: La mise en
scène du drame wagnérien.
Comença la segona
insurrecció cubana.

1896 John Gabriel Borkman.
Estrena catalana d’Espectres

1896 Bomba al carrer dels
Canvis Nous. Repressió i
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pel Teatre Independent. processos de Montjuïc.
Kropotkin: L’anarquia: la
seva filosofia i el seu ideal.

1897 Estrena a París de Jean
Gabriel Borkman, al Théâtre
de l’Oeuvre. Els cartells són
d’Edvard Munch.

1897 Assassinat d’Antonio
Cánovas del Castillo.

1898 Les tres capitals
escandinaves celebren el
setantè aniversari d’Ibsen.

1898 Zola: J’accuse.
Stanislavski i Nemiròvitz-
Dantxenko funden el Teatre
d’Art de Moscou. Estrena de
La gavina, de Txèkhov.
Pau de París: final de l’imperi
colonial espanyol.

1899 Quan despertarem
d’entre els morts. Un epíleg
dramàtic.

1900 Pel març emmalalteix
greument.

1900 Adrià Gual munta
Espectres al seu Teatre Íntim.
Eleonora Duse representa
Hedda Gabler al teatre
Novetats de Barcelona.

1900 Giacomo Puccini:
Tosca.

1901 La companyia de
Teresa Mariani inclou Spettri
en el programa de la seva
tournée barcelonesa.
La peça també forma part del
repertori d’Ermete Zacconi,
que visitarà regularment
Barcelona fins a l’any 1904.
1902 Gorki: Els petits
burgesos. Els baixos fons.

1903 El Teatre Íntim, que
dirigeix Adrià Gual, presenta
Joan Gabriel Borkman al
Teatre de les Arts.
Al Paral·lel es presenten uns
Espectros en versió castellana
de Pompeu Gener.

1903 Premi Nobel a
Björnson.

1904 Al Teatre de les Arts es
presenten les Vetllades Avenir
organitzades per Felip
Cortiella: s’hi programen Quan
ens despertarem d’entre els
morts i Els pilars de la
societat.

1904 Tractat entre França i
Espanya sobre el Marroc.

1905 Rosmerholm a les
Vetllades Avenir.

1905 El Parlament de
Noruega proclama la
separació de Suècia.
Primera Revolució Russa.

1906 Mor a Cristiania el 23 de
maig. Enterrament oficial i
solemne.

1906 Max Reinhart projecta a
Berlín uns Espectres amb
escenografia d’Edvard Munch.

1906 Rehabilitació de
Dreyfus.
45 escriptors catalans
col·laboren en un
Homenatge dels catalans a
Henrik Ibsen.
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3. Cal situar, com a mínim: Skien (lloc de naixement), Grimstad (on va treballar a la farmàcia),
Cristiania (Oslo), Bergen, Roma, Dresden i Munic. Hi ha d’altres ciutats on passa els estius o hi
fa visites que no cal indicar (Venècia, Trondheim, etc.)

4. A Noruega la seva vida estava plena de contradiccions. El distanciament amb el seu país li
permet “purificar-se” i donar més unitat a la seva obra. També l’antagonisme entre l’esperit
noruec i l’esperit més lliure que vivia a l’estranger va marcar Ibsen com a persona i, també, com
a escriptor. La seva posició independent en els “ambients culturals amples i lliures”, com ell els
anomenava, li va donar una perspectiva més lúcida de la distància i la llibertat.

5. Resposta oberta.

2. CONTEXT HISTÒRIC

1. Les frases ordenades han de ser les següents:

− La política europea queda marcada per les conseqüències de la Revolució Francesa de
1789.

− Les noves idees liberals són assumides i defensades per una burgesia que esdevé la
classe social més activa i poderosa.

− La classe obrera inicia el seu procés de presa de consciència i d’organització política i
sindical en defensa dels seus interessos.

− L’Antic Règim, monàrquic i autoritari, és substituït per un nou ordre polític.

− La Revolució Industrial transforma la vida econòmica i social d’Europa.

− Aparició dels moviments obrers. Apareixen dos grans corrents ideològics: el socialisme i
l’anarquisme.

− Les principals potències europees inicien la seva expansió colonial (Gran Bretanya,
França, Prússia...)

− A diferència d’altres potències, Espanya va perdent les possessions d’ultramar.

− Emergència de moviments nacionalistes que pretenien fer coincidir les fronteres polítiques
amb les nacions.

2. Revolució francesa de 1848: el règim de Lluís Felip d’Orleans, un rei liberal que havia
entronitzat la burgesia, no va satisfer un ampli sector de la població que quedava exclòs del
dret de vot. Consideraven que afavoria la burgesia més rica i limitava les llibertats individuals.
Aquesta oposició va provocar la caiguda del rei i la proclamació de la república. Amb la
implantació del sufragi universal masculí, França quedava dotada d’un règim democràtic. En
conjunt, els moviments revolucionaris que convulsaren Europa entre el febrer del 1848 i l’estiu
del 1849 tenien en comú la crisi econòmica de 1846-1847, el rebuig dels règims autoritaris i
l’exaltació del sentiment nacionalista.

Insurreccions d’Hongria: en produir-se les revoltes de Viena del 1848, la dieta hongaresa,
compel·lida per Kossuth, abolí els drets feudals i els privilegis fiscals, i exigí del govern austríac
un nou estatut; per les lleis d’abril de 1848, Hongria esdevingué un regne unitari, parlamentari i
democràtic. Amb l’adveniment de Francesc Josep s’anul·laren la major part de les reformes.
Hongria rebutjà el restabliment de l’antic ordre i Kossuth organitzà la resistència. Les forces
magiars venceren l’exèrcit austríac i l’assemblea de Debrecen proclamà la república (1849).
Però les tropes russes, que ajudaven Àustria, obligaren els hongaresos a capitular (1849).
Seguí una dura repressió, però les reivindicacions autonomistes no cessaren. Finalment
Francesc Josep va haver de fer algunes concessions.

Guerra germanodanesa: el creixent nacionalisme del segle XIX, juntament amb els esforços de
Copenhaguen per incorporar el ducat de Schleswig al territori de la corona danesa van ser les
causes que van enterbolir les relacions entre Alemanya i Dinamarca. Això va provocar la
revolta de Schleswig-Holstein el 1848. En un primer moment el govern provisional alemany va
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controlar aquests ducats, però les pressions polítiques de les grans potències i la superioritat
militar danesa van canviar la situació. El 1851 els soldats alemanys van ocupar el ducat de
Holstein. Tot i la voluntat del rei danès de proclamar una constitució on quedés exclòs
Schleswig, el conflicte germanodanès no es podia evitar; per això, el 1864 es va declarar la
guerra. Schleswig i Holstein van acabar formant part de la Lliga Alemanya. Finalment, però, el
1866, aquests dos ducats, juntament amb el de Lauenburg, el 1876, es van convertir en una
província de la corona de Prússia.

3. El regent de Suècia, Jean Baptiste de Bernadotte, va exigir que Dinamarca li cedís Noruega,
però el regent danès, Cristià-Frederic, per tal d’impedir-ho, va proclamar la independència de
Noruega (Constitució d’Eidsvold, 1814). Però els anglesos i els seus aliats van defensar el
regent suec i Noruega va haver d’acceptar l’acta d’unió amb Suècia (1815), tot i tenir una
àmplia autonomia. Amb el temps, i pel fet que Suècia feia prevaler els seus interessos, les
relacions entre els dos països es van fer més tenses. El desig d’independència per part de
Noruega es feia més i més fort, fins que el 1905 es va decidir la ruptura definitiva amb Suècia.

4. En primer lloc, Bergen era el centre del moviment nacionalista noruec; per tant, la seva
estada com a director del Teatre de Bergen l’havia d’influir per força. A Oslo va ser força
combatiu contra el teatre danès que es representava en aquells moments: fins i tot va fundar
una associació amb aquest objectiu. Per altra banda, la seva primera etapa com a escriptor
s’inspira en els orígens del poble noruec: La tomba del guerrer, Olaf Liljekrans...

II. IBSEN I LA SEVA OBRA

1.

Catilina (1850)
La tomba del guerrer (1850)
La nit de Sant Joan (1852)
La senyora Inger d’Oestrot (1854)
La festa de Solhaug (1855)
Olaf Liljekrans (1856)
Els herois de Helgoland (1857)
La comèdia de l’amor (1862)
Els pretendents de la corona (1863)
Brand (1866)
Peer Gynt (1867)
La unió dels joves (1869)
Emperador i Galileu (1873)
Els pilars de la societat (1877)
Casa de nines (1879)
Espectres (1881)
Un enemic del poble (1882)
L’ànec salvatge (1884)
La casa de Rosmers (1886)
La dama del mar (1888)
Hedda Gabler (1890)
Solness, el constructor (1892)
El petit Ejolf (1894)
John Gabriel Borkman (1896)
Quan ens despertarem d’entre els morts (1899)
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2.

1r període (1850-1873) 2n període (1877-1882) 3r període (1884-1899)
Catilina
La tomba del guerrer
La nit de Sant Joan
La senyora Inger d’Oestrot
La festa de Solhaug
Olaf Liljekrans
Els herois de Helgoland
La comèdia de l’amor
Els pretendents de la corona
Brand
Peer Gynt
La unió dels joves
Emperador i Galileu

Els pilars de la societat
Casa de nines
Espectres
Un enemic del poble

L’ànec salvatge
La casa de Rosmers
La dama del mar
Hedda Gabler
Solness, el constructor
El petit Ejolf
John Gabriel Borkman
Quan despertarem d’entre
els morts

3.

1r període (1850-1873) 2n període (1877-1882) 3r període (1884-1899)
Obres de tema nacional,
romàntic i històric

Obres realistes contemporànies Drames psicològics i
simbòlics

Reflexió i estudi de la cultura i
la identitat escandinaves.

Abandona el romanticisme i el
vers. Fort realisme.

Trobem aspectes realistes i
simbolistes.

Indagació de qüestions
existencials.

Escriu drames burgesos de
crítica social.

Gran profunditat
psicològica.

Temes: conciliació entre ideal i
vida; lluita interior entre forces
negatives i positives; tensions
entre cristianisme i paganisme,
individu i societat.

Anàlisi de les tensions entre
l’individu i la societat burgesa.

Les descripcions dels
personatges es tornen força
complicades.

Obra molt poètica, en vers. Especial atenció als moviments
interiors de l’ànima humana.
Profunditat psicològica.
Inicia la renovació escènica
europea.

Reprèn els grans temes i
preocupacions ibsenianes
sobre l’individu dins la
societat moderna, amb
distància i lucidesa i un cert
pessimisme.

4. La senyora Inger d’Oestrot: Ejnar Kuk i alguns pagesos es presenten al ball d’Oestrot, en el
castell d’Inger d’Ottisdatter, i li demanen ajuda per aixecar-se en armes contra el rei suec. La
senyora Inger els diu que poden fer el que vulguin.

Quan Inger era una nena, els suecs van matar el seu pare i ella va jurar venjar-lo. Durant molt
de temps només va pensar en les penes de la seva pàtria. Un bon dia va arribar al seu castell
un noble danès, Sten Sture, amb qui va tenir un fill en secret. Stern va marxar i es va endur el
fill d’ambdós, que va donar a un cavaller suec, Peder Kanzler. Sovint, Inger demanava a Sten
que li tornés el fill, però aquest sempre li exigia proves de fidelitat amb Suècia. Aquest fet, la va
obligar a abandonar la seva lluita per la llibertat de la pàtria. Més tard, Inger es va casar amb un
danès amb qui va tenir dues filles, però la seva obsessió era aquell fill que creixia entre
estrangers.

Inger, davant l’intent de rebel·lió del poble vacil·la perquè ha d’arribar Nils Lykke enviat del rei
de Dinamarca. Nils és un famós seductor que va enlluernar la filla d’Inger que morí finalment
sense que es conegués la seva deshonra. La seva germana Elina no sap que Nils va
deshonrar la germana petita i acabarà, tot i la resistència, fascinada per ell.

Abans que el missatger del rei danès arribi al castell, hi arriba el noble noruec Olaf Skaktavl,
que ha de veure a Inger perquè Peder Kanzler, que està darrera de les revoltes, l’envia a
Oestrot. Inger li ha de dir el nom d’un estranger que li donarà uns documents importants. Es
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troben Nils i Olaf, i aquest pensa, erròniament, que és l’home a qui espera, però és justament
l’enemic. Nils parla amb Inger i li fa saber que coneix l’existència del seu fill, que aquest s’ha
revoltat contra el rei suec i li fa veure que podria arribar a ser rei i això facilitaria els desitjos de
llibertat dels noruecs.

També arriba al castell el fill del comte Sture i per tant fill d’Inger, tot i que ell no sap ni una cosa
ni l’altra. Arriba per trobar-se amb un cavaller estranger, que ha de ser Olaf, però erròniament
troba Nils a qui lliura els documents. En els documents Peder Kanzler fa saber que el comte
Sture ha mort, però que queda una esperança per la revolta, ja que qui li dóna els documents
és el seu fill. Finalment, fill i mare es retroben i Inger, amb l’ajuda d’Olaf i els pagesos marxaran
cap a la frontera amb la idea que el fill sigui rei de Suècia i de Noruega. Però acaben retornant
perquè molts ja han mort en el camí. En un intent d’Inger per salvar el seu fill, els
esdeveniments es complicaran i el fill acabarà morint per equivocació a mans d’Olaf.

Pertany al primer període, perquè el tema central és de caire nacional i està situat en el passat
remot del país.

Espectres: La senyora Helene Alving és vídua del capità Alving, un home que era molt estimat
per la seva comunitat de Rosenvold. Tot i que el seu matrimoni no va ser feliç, Helene es va
esforçar per amagar que, en realitat, el seu marit era alcohòlic i portava una vida immoral i de
llibertinatge, i com a conseqüència va tenir una filla, Regine, amb una de les serventes de la
casa. També va tenir un fill amb la seva muller, Osvald. Regine treballa de criada per la
senyora Alving. A Osvald, de petit, el van allunyar de la casa enviant-lo a l’estranger. Regine
creu que el seu vertader pare és el fuster Engstrand, que treballa acabant un orfenat que s’ha
d’inaugurar en memòria del capità Alving. Un cop acabada aquesta feina, el fuster vol
emportar-se Regine a la ciutat per obrir una taverna per a mariners. Però Regine té la idea de
marxar a París amb Osvald, que ha deixat la seva vida bohèmia de París per presenciar la
inauguració de l’orfenat.

El capellà Manders visita Rosenvold perquè és qui controla l’economia de l’orfenat. La senyora
Alving, quan era jove, estava enamorada del capellà i tenia la intenció de marxar amb ell i
abandonar el marit. Però Manders la va rebutjar.

La nit anterior a la inauguració, hi ha un incendi a l’orfenat. Manders, que no havia volgut
assegurar l’edifici, ara tem per la seva reputació com a capellà i com a administrador i arriba a
un acord amb Engstrand perquè el fuster assumeixi la culpa de l’incendi i a canvi, els diners per
a l’orfenat s’invertiran en una “residència per a mariners” a la ciutat.

Osvald explica a la seva mare que té sífilis i que sospita que l’ha agafada durant la seva vida
bohèmia a París. Té por d’acabar desvalgut i espera que, quan la malaltia es trobi en fase
terminal, Regine l’ajudi a acabar amb la seva vida amb morfina. Però quan Regine s’adona que
Osvald està malalt, i a més, és el seu germanastre, deixa Rosenvold per començar una nova
vida a la ciutat. Finalment, la senyora Alving confessa a Osvald com era realment el seu pare i
que ha heretat la malaltia d’ell. A partir d’aquí, ajudar-lo i donar-li la morfina només dependrà
d’ella. L’obra acaba en el moment en què surt el sol i Osvald ha entrat en fase terminal.

Aquesta obra pertany al segon període perquè l’argument es situa en el moment contemporani
i dóna una visió crítica de la societat. També és important l’element de l’herència com a
condicionant en la vida d’Osvald. En aquest sentit, doncs, és una obra clarament naturalista.

John Gabriel Borkman: John Gabriel Borkman és un exdirector de banc que 16 anys abans, a
l’inici de l’obra, havia estat empresonat per estafa bancària, tot i que ell creu que sel va jutjar
injustament. Utilitzava els diners dels clients per invertir en un imperi industrial i abans de
retornar els diners de tots els préstecs, el seu amic Hinkel, enamorat d’una nòvia de joventut de
Borkman, Ella Rentheim, el va delatar.

Des del moment que va ser alliberat, fa vuit anys, Borkman viu a la primera planta d’una
propietat d’Ella, la seva cunyada. Tot i que la seva muller Gunhild viu a la planta de baix, no hi
manté cap contacte. Tenen un fill, Erhart, un estudiant de vint anys.
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Borkman no surt gairebé mai, però a vegades rep la visita de Vilhelm Foldal, arruïnat per les
especulacions financeres. Foldal dóna suport a Borkman i està convençut que, un dia, els
representants del banc li demanaran que torni al seu antic lloc de director.

De jove, Borkman va trair el seu gran amor, Ella, i es va casar amb la seva bessona Gunhild, a
canvi del seu lloc com a director del banc. En entrar a la presó, Ella es va fer càrrec del seu
nebot Erhart, amb qui manté una estreta relació. Per altra banda, Erhart ha conegut Fanny
Wilton, una dona divorciada amb qui decideix marxar a l’estranger juntament amb Frida, la filla
de Foldal.

Al començament de l’obra, Ella, que descobreix que té una malaltia incurable, va a veure Erhart
per demanar-li que vagi a viure amb ella i adopti el seu nom. A Borkman li sembla bé, però la
seva muller Gunhild es nega a deixar que la seva germana bessona, amb qui no ha mantingut
cap contacte durant tots aquests anys, es faci càrrec del seu fill. El conflicte acaba amb una
baralla entre les dues germanes. Erhart arriba i els explica que no pot viure amb cap de les
dues ni amb el seu pare. John Gabriel Borkman abandona la casa i surt amb Ella en una nit
d’hivern i mor.

Aquesta obra pertany al darrer període. En aquesta obra hi ha un aprofundiment en les
descripcions dels personatges, sobretot del protagonista. També cal destacar el to de
pessimisme, que, en aquest cas, ve donat pel final desesperançat del protagonista.

5.

 E  L  S       H  E  R  O  I  S     D  E     H  E  L   G  O  L   A  N   D

4 16 21     14  4  20 2  3 21   12  4    14  4 16 13  2 16  5  18 12

C  A  T  I   L  I  N  A

11 5 22 3 16 3 18  5

L   A      C  O  M  E  D  I  A      D  E        L ‘  A  M  O  R

16  5     11  2 17  4 12 3  5      12 4       16   5  17  2  20

L    A     T  O  M  B   A     D  E   L       G  U  E  R   R   E  R

16  5     22 2 17  10  5    12  4  16      13 1   4  20 20  4   20

L  A       D A M A     D E L       M  A  R

16 5      12 5 17 5   12 416      17 5 20

L   A      U  N  I  O     D  E  L  S       J  O  V E  S

16 5      1  18 3  2     12 4 16 21      8  2  6  4  21

 E  L      P  E  T   I   T        E  J  O  L   F

 4 16     7  4  22 3 22        4    8   2  16  9

Obres escrites en vers: Catilina, La tomba del guerrer, La comèdia de l’amor.

Obres escrites en prosa: La unió dels joves, La dama del mar, El petit Ejolf.
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6.

Títol Indicacions sobre l’obra
Catilina El protagonista és un patrici rebel que es troba entre dos amors: la

seva muller Aurèlia i la vestal Fúria, i alhora es troba turmentat pel
seu afany de realitzar una obra permanent i la manca de mitjans
per aconseguir-ho.

La comèdia de l’amor Estudia l’amor dins el matrimoni des dels punts de vista individual i
social, ridiculitza l’erotisme burgès i arriba a la conclusió que la
societat ha volgut reglamentar-ho tot en benefici propi, ha dictat lleis
arbitràries per a l’amor, a les quals se sotmeten tots els que
renuncien a la seva personalitat.

Els pilars de la societat Un atac a la hipocresia i un elogi a l’individualisme en la història
d’un home de negocis sense escrúpols, que no té cap sentiment
d’honor ni d’afecte i que utilitza els mitjans més reprovables per
salvar la seva fortuna i consolidar d’aquesta manera la seva
reputació de puntal de la societat, augmentant els seus beneficis
sota la màscara de virtut.

Hedda Gabler Personatge complex i contradictori que juga constantment, de
manera destructiva, amb allò que li agradaria ser, però que mai no
s’atrevirà a viure. Intervé en els destins dels altres per dur a terme
el seu somni de llibertat i d’independència.

Quan ens despertarem
d’entre els morts

Descriu la vida artística d’un famós escultor que ha tornat a
Noruega després de molts anys a l’estranger. L’escultor, cansat de
la vida artística, l’èxit i la fama, reconeix que ha malbaratat la seva
felicitat, renunciant a tot per l’art.

Emperador i Galileu Intent de comprensió de la història universal i de la humanitat a
partir de les seves lleis més internes.

Solness, el constructor L’individu que s’enfronta a les seves limitacions, l’home que mesura
les seves forces i es veu obligat a assumir la feblesa, a acceptar la
mort d’un ideal, el qui destrueix la vida i la felicitat dels qui l’envolten
per manifestar-se com a artista.

7. a) Tant Peer Gynt com el Quixot són personatges que es mouen entre aquests dos móns de
realitat i fantasia. A més a més, els dos personatges inicien un viatge d’autoconeixement,
un viatge que podríem qualificar d’iniciàtic. També podem afegir que les dues obres, com
diu l’article, formen part d’una tradició d’explicar històries. Finalment, podem dir que les
dues obres formen part de l’imaginari literari dels països respectius.

b) Els trolls són uns éssers malèfics que formen part de la mitologia escandinava. Viuen en
els boscos i les muntanyes i les protegeixen. Són els anàlegs als ogres de la cultura
mediterrània.

c) Quan parla de la lluita contra els trolls mentals i de l’ànima fa referència a la part obscura,
a la part animal i instintiva, destructora, que tots portem dins. Al poder del mal amagat en
les persones, com diu el text.

Bieito identifica aquests éssers amb el Ku  Kux Klan (KKK), el bestialisme o el fetitxisme.

d) Calixto Bieito fa una lectura actual fent una reflexió sobre l’ego portat al límit, a partir de la
figura del protagonista, endinsant-se en les intimitats i misèries humanes i, tot plegat, sota
el poder de l’inconscient.

e) El vers blanc és el vers d’una composició sense rima. Però, malgrat que els versos no
rimin, estan sotmesos a les lleis rítmiques i mètriques, amb un determinat esquema
regular.

f) Peer Gynt és un xicot provincià, una mica fatxenda, amb habilitat per explicar històries. És
un personatge agosarat que no tem els somnis ni el futur.
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g) L’obra, tal com la presenta Bieito, té tres parts. La primera, la boda dels trolls; la segona,
la torre de les vanitats i viatge de descobriment, i la tercera, la tornada a casa.

h) A l’article de l’Avui del 27 de maig de 2006, Marta Monedero escriu aquesta reacció a
Noruega: La reacció noruega a com ell entén avui els trolls (omnipresents en l’imaginari
del país) i la seva concepció del teatre com a espectacle va ser rebuda amb complicitat,
somriures, calorosos aplaudiments i el públic dret tot just finalitzar l’obra.

8.

9.

Espectres La base de la societat es troba en la veritat i la
llibertat.

Casa de nines Planteja la llibertat de l’individu davant la manipulació
de la veritat per part del poder.

Els pilars de la societat Dóna una visió crítica del matrimoni i de la relació
d’igualtat entre els sexes.

Un enemic del poble Presenta una visió crítica de la societat burgesa, el
matrimoni i el cristianisme, i planteja temes tabús com
l’incest, les malalties venèries i l’eutanàsia.

10.

Nora Helmer viu en un matrimoni aparentment feliç amb Torlvald, un advocat que està a punt
d’ascendir de director d’un banc, i els seus tres fills petits. Però Nora té un secret.

Durant els primers anys de matrimoni, Torvald es va posar molt malalt i els metges li van
recomanar una estada al sud d’Europa. Nora va haver de buscar els diners per pagar el viatge
en secret i va demanar un préstec al procurador Krogstad, un conegut de Torvald de la seva
època d’estudiant.

Com a garantia per obtenir el préstec, Nora va falsificar la signatura del seu pare, que s’estava
morint.



121

Des de llavors, ella ha anat estalviant dels diners de la casa i fent feines extres per retornar el
préstec. Al principi de l’obra, una antiga amiga de Nora, la senyora Linde, arriba a la ciutat per
buscar feina.

Nora demana al seu marit que ofereixi un lloc al banc a la seva amiga, però això implica
l’acomiadament de Krogstad, que també hi treballa. Desesperat, aquest amenaça Nora de dir-
li tota la veritat a Torvald.

Nora es desespera, però alhora està convençuda que el seu marit, per amor, es sacrificarà i
es responsabilitzarà del que ella va fer, si és que arriba a saber la veritat.

Nora pensa en la possibilitat de demanar diners al doctor Rank, un antic amic de la família,
però quan ell li declara el seu amor, s’adona que no li pot demanar un favor d’aquesta mena.

Amb el temps, Torvald acaba sabent la veritat i reacciona amb menyspreu i enuig, sense
responsabilitzar-se del frau que va fer Nora. La senyora Linde, que havia tingut una relació
amorosa amb Krogstad, fa que aquest retiri les seves amenaces.

Però Nora comença a adonar-se que el seu matrimoni no és el que pensava. Finalment,
decideix que l’única tasca que ha de realitzar és sortir al món per “educar-se a ella mateixa” i
acaba per abandonar el seu marit i els fills.

11. Lectura d’un fragment de l’obra. Per fer la lectura, cal que els alumnes entenguin quin és
l’estat anímic de cada personatge per procurar donar a la lectura la intensitat corresponent.
Utilitzar objectes (abric, bossa de viatge...) i crear un cert espai escènic els pot ajudar a
aconseguir-ho.

12. Resposta oberta.

13. Resposta oberta. L’alumnat pot decidir modificar el final de l’obra.

14. Els temes que són propis de l’obra d’Ibsen són: denúncia de l’idealisme burgès. Descriu les
relacions entre el matrimoni i l’amor. Critica la situació de la dona en la societat burgesa. Anàlisi
de les tensions entre l’individu i la societat burgesa. Lluita entre el desig d’una vida diferent i la
realitat. La veritat és un motiu central en moltes obres.

15. Resposta oberta. De tota manera, s’ha d’entendre que els temes que serien actuals són
aquells que tenen a veure amb els conflictes de la societat i l’individu, conflictes respecte de la
llibertat de l’individu, respecte la recerca de la veritat, etc. En tot cas, malauradament, en la
nostra societat actual podem trobar infinitat d’exemples que podrien ser la base d’una obra
d’Ibsen.

III. EL NOU TEATRE EUROPEU

1. REALISME

1.

Romanticisme Realisme
Influència de l’idealisme filosòfic. Influència del pensament liberal i de la

ciència.
Interès per temes absoluts com l’infinit, la Interès per temes científics.
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immensitat, el cosmos. Tot allò que s’aproxima
al sublim.

Concepció evolutiva de C. Darwin.
Positivisme d’A. Comte.
Rebuig de la metafísica.
Subordinació de la imaginació a l’observació.
Desig de cercar les lleis que regeixen
l'univers.
Eliminació de la psicologia a favor de la
fisiologia.

Protagonisme del JO. La REALITAT és la protagonista.
El gènere per excel·lència és la poesia. El gènere per excel·lència és la novel·la.
Valoració de les dimensions irracionals de la
persona:
- El sentiments: l’amor és l’ideal de l’escriptor
romàntic.
- El somni: es potencia la nocturnitat, el
presagi, la vessant visionària.
- La imaginació: es valora la creativitat i la
originalitat individuals.

Valoració d’aspectes com:
- L’objectivitat.
La versemblança: distanciament del
narrador i omnisciència.
- L’intent de conèixer millor les societats, els
moments històrics i la psicologia humana: la
novel·la reflecteix la realitat fins a ser crítica
amb la societat.

Valoració dels pobles:
- Importància de la llengua i la cultura.
- Interès pel llegat de la cultura popular. Neix el
concepte de folklore.

Valoració crítica de la societat.

Importància de l’acció lliure que desemboca en
la creació de noves formes artístiques.

L'autor no pot introduir la seva ideologia.
L'obra ha de ser impersonal.
Rebuig de l'artifici i la retòrica. Estil semblant
al d'un escrit científic.

La naturalesa s’entén com a centre d’harmonia. La naturalesa s’entén com a part del medi
que condiciona l’individu.

El moviment va néixer a Alemanya i Gran
Bretanya, però es va estendre per tot Europa i
va influir a tot el món.

Totes les literatures europees van adoptar
aquest nou moviment, però el centre es
troba a França.

2. El primer text, que és de l’autor romàntic alemany Goethe, pertany al romanticisme. Hi cal
destacar, en primer lloc, la importància del tema amorós i, sobretot, la vehemència amb què
s’expressa Werther, que fins i tot divinitza la figura femenina: Ella és sagrada per mi. Aquesta
idea de la dona com a salvadora dels turments de l’home, però alhora element que els provoca,
també és característica del romanticisme.

L’expressió del protagonista de sentiments tètrics que l’acosten al suïcidi (voldria tirar-me un
tret al cap) també és característica dels romàntics. El mateix sentiment dissortat que presagia
desgràcia i mort s’expressa a l’inici del paràgraf següent: A vegades voldria esqueixar-me el pit,
esbotzar-me el crani.

El segon text, de l’escriptor francès Émile Zola, pare del naturalisme, pertany al realisme. Hi cal
destacar l’ús d’un llenguatge col·loquial i fins i tot barroer, tal com es veu en l’expressió inicial
Me cago en Déu o quan diu més aviat m’emprenyava. Això és propi dels textos realistes, ja que
calia que els personatges parlessin tal i com ho feien en la vida real. Nana, la protagonista de
l’obra, és filla de pares alcohòlics i acaba prostituint-se, per tant, el seu llenguatge no pot ser
refinat. També és important que ens adonem que hi ha una visió crítica de la societat. De fet,
Nana ho diu clarament: La societat està mal feta. I també fa referència a la situació desigual de
les dones quan diu que Sempre ens la carreguem les dones, quan són els homes els qui
exigeixen..., idea que també trobem en l’obra d’Ibsen, especialment a Casa de nines.

3. La il·lusió de la realitat: en el teatre realista, tot ha d’anar dirigit a aconseguir versemblança
(les accions desenvolupades a l’escenari, la interpretació dels actors i actrius, l’escenografia, el
vestuari, el maquillatge, etc.)

- L’interès pel seu temps: el realisme agafa el seus temes de l’observació del món que l’envolta.
S’interessa per les tensions ideològiques, religioses i polítiques de la seva època.
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- Personatges: els personatges són gent comuna, fonamentalment de classe mitjana i baixa
(treballadors, artesans, prostitutes i personatges marginals, que sovint són presentats des de la
part més sòrdida de la seva existència).

- Importància del concepte de la quarta paret: mur imaginari que separa l’espai on els actors
representen l’obra i el públic.

- La construcció del personatge es basa en l’observació, en la identificació i en l’estudi
psicològic dels individus.

2. EUROPA

1. Pel que fa a les obres, el solucionari és orientatiu. S’hi ha fet constar aquella que es
considera més representativa però la resposta pot ser una altra, a criteri del professorat.

Balzac
La comèdia humana

Zola
Nana

Stendhal
El roig i el negre

Flaubert
Madame Bovary

França

Dostoievski
Crim i càstig

Tolstoi
Anna Karenina

Rússia

Dickens
Temps difícils

Oscar Wilde
El retrat de Dorian Gray

Anglaterra

Eça de Queiros
El crim del pare Amaro

Portugal

Galdós
Fortunata y Jacinta

Clarín
La Regenta

Espanya

Narcís Oller
La febre d'or

Catalunya

NOVEL·LA

Txèkhov
L'hort dels cirerers

Rússia

Ibsen
Un enemic del poble

Noruega

Strindberg
La senyoreta Júlia

Suècia

TEATRE

REALISME

2. La raó per la qual no hi ha la poesia a l’esquema anterior és perquè durant el segle XIX
aquest gènere encara segueix els models romàntics i, amb el temps, evolucionarà cap a
posicions més simbolistes, però en cap cas s’acostarà a la visió més realista del món.
Trobaríem poetes romàntics com els anglesos William Blake, Byron, Shelley o Keats; alemanys
com Hölderlin i Novalis; l’italià Leopardi, i simbolistes com els francesos Baudelaire, Mallarmé,
Verlaine i Rimbaud.

La poesia no és el gènere realista per excel·lència. Recordeu que el realisme pretén descriure i
explicar com és la realitat, i el gènere que facilita aquesta tasca és la novel·la. No oblidem que
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la poesia és el gènere dels sentiments, de les emocions i de la subjectivitat; en canvi, el
realisme busca objectivitat.

3. Eugène Scribe. El més important de les seves obres és la trama. Mestre dels embolics i les
peripècies, porta l’acció al límit abans d’arribar al desenllaç. Serà un mestre
en la pièce bien faite. Va escriure gairebé quatre-centes obres.

Émile Augier. Comença amb la comèdia burgesa i evolucionarà cap a la crítica de la vida
moderna a l’obra El gendre del senyor Poirier. Apareix l’inici del drama
d’idees.

Alexandre Dumas. Després de l’èxit del seu drama postromàntic, La dama de les camèlies, es
desvia cap a un prerealisme moralitzador.

Victorien Sardou. Va conrear diversos gèneres i tendències, i va ser un autor de moda.
Deixeble d’E. Scribe, dóna més importància a la trama que als personatges i
les idees.

Eugène Labiche. Amb la seva obra Un barret de palla a Itàlia anuncia el nou vodevil francès
amb una bona dosi d’observació dels costums i estilització dels detalls.

Georges Feydeau. Destaca com a autor de vodevils. Escrivia comèdies d’ambient burgès amb
diàlegs àgils i situacions inversemblants.

4. Vodevil: peça teatral de caràcter lleuger, l'argument de la qual es nodreix de situacions
equívoques i imprevistes, generalment de caràcter amorós, que provoquen la hilaritat del
públic. Al començament (cap al s. XV), a França fou una simple cançó bàquica, alegre i
maliciosa. A partir del s. XVIII fou introduïda ja en el teatre, i, a causa del desenvolupament de la
part musical, donà naixença a l'òpera còmica. Però subsistí també en la forma actual, és a dir,
amb preponderància del diàleg parlat sobre la música, o amb total absència d'aquesta.

Pièce bien faite: literalment, vol dir obra ben feta. La burgesia, després de 1830 posa en marxa
un teatre en el qual s’emmiralla i que li serveix per a divertir-se. El llenguatge teatral es posa al
seu servei per a reafirmar-se en el poder. Els autors que es posen al servei d’aquesta burgesia
no saben crear una forma i sorgeix l’obra ben feta, que no és altra cosa que la reducció
burgesa dels pressupòsits del teatre clàssic francès, amb les seves tres unitats, rigorosament
utilitzades, i amb un únic tema: qui enganya a qui en el matrimoni. Els autors de l’obra ben feta
saben construir mecanismes de rellotgeria teatral perfectes basats, sobretot, en la intriga.

Aquest terme el va crear el dramaturg francès Scribe al segle XIX i posteriorment va ser utilitzat
per autors com Sardou, Labiche, Feydeau i Ibsen. La pièce bien faite és una peça teatral que
segueix una tècnica, depurada i definida, en virtut de determinades normes: l’existència de
diverses alternatives i cops d’efecte al llarg de la trama; el manteniment de la intriga o el
suspens; l’ús de temes i continguts convencionals i molt poc problemàtics; el respecte als
principis de versemblança i identificació, i el plantejament d’un ensenyament moral,
generalment en l’escena final de l’obra.

El que fa Ibsen és utilitzar aquesta tècnica, on tots els engranatges estan molt ben lligats, per
plantejar temes conflictius i que qüestionen els fonaments de la societat i de l’individu. Aquesta
és la gran renovació del drama.
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5.

Eugène Scribe
Creador de la fórmula

la pièce bien faîte.
Adrienne Lecouvreur

Alexandre Dumas
Tractà temes morals i socials.

La dama de les camèlies

Émile Augier
Inici drama d'idees.

Le gendre de Monsieur Poirer

Victorien Sardou
La trama és més important

que els caràcters o les idees.
La Tosca

Eugène Labiche
Revitalitza el vodevil

Un barret de palla a Itàlia

Georges Feydeau
Comèdies d'ambient burgès.

L'Hôtel du Libre-Échange

Émile Zola
Sotmetre el drama a la ciència.

Personatges com a casos d'estudi
Thérèse Raquin

FRANÇA

Friedrich Hebbel
Va renovar la tragèdia burgesa.
Conflicte entre home/univers.

Maria Magdalena

ALEMANYA

Tom Roberston
Concep el realisme com un TOT.

ANGLATERRA

A.N. Ostrovski
Crítica de la societat

Exploració dels caràcters.
La noia sense dot

I.S. Turgenev
Lluita entre el que es vol ser

i la realitat.
Insolvència

RÚSSIA

PRECEDENTS DEL DRAMA MODERN

3. ELS PAÏSOS NÒRDICS

1. El noruec és la llengua escandinava parlada a Noruega. És dividida en dues branques
principals: el bokmål (anomenat abans riksmål), parlat pel 75% de la població, i el nynorsk
(abans landsmål), parlat pel 25% restant. El primer (a voltes conegut com a dano-noruec), és el
fruit de la “norueguització” del danès tal i com es parlava a l'àrea d'Oslo al moment de la
independència, mentre que el segon està basat en els dialectes tradicionals de l'oest del país,
lliures d'influència danesa, recopilats per Ivar Aasen. És per aquesta raó que la seva
classificació és complicada: el nynorsk pertany a la branca occidental de les llengües
germàniques (juntament amb les llengües insulars feroès i islandès) mentre que el bokmål
pertany a la branca oriental, com el danès i el suec.

Totes dues branques hi són oficials des del 1907. Aquesta duplicitat és fruit d'un doble corrent
restaurador iniciat al principi del segle XIX, després de la separació de Dinamarca. Amb la
independència del país (1905), es va iniciar un procés de convergència de les dues llengües
estàndard vigents a través d'una sèrie de reformes. Actualment, encara que tothom aprengui a
escola ambdós estàndards i que aquests gaudeixin teòricament d'igualtat legal, més del
vuitanta per cent de la població fa servir el bokmål. El grau de semblança entre totes dues
llengües estàndard, malgrat determinades diferències estructurals, és molt alt.

2. Georg Brandes (1842-1927): crític literari danès que va ser precursor del realisme als països
nòrdics. Esdevingué capdavanter de l'oposició al romanticisme i, influït per Nietzsche,
desenvolupà les teories del radicalisme aristocràtic i el culte a l'heroi. Autor de nombroses
obres de crítica. Cal destacar les biografies de Shakespeare (1895-1896), Heine (1897), Ibsen
(1909), Goethe (1915), etc.

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910): dramaturg, poeta i novel·lista noruec. El 1850 ingressà a la
Universitat d'Oslo, on coincidí amb Henrik Ibsen i Jonas Lie. Aviat esdevingué un crític literari i
dramàtic prestigiós. El 1857 fou cridat a Bergen per succeir Ibsen en la direcció del teatre de la
ciutat, i el 1860 passà a dirigir el d'Oslo. Va escriure la trilogia Sigurd Slembe (1864), inspirada
en el passat històric i molt influïda pel romanticisme. La lectura de Viktor Rydberg, Edvard
Brandes i Charles Darwin li provocà una crisi religiosa i un canvi d'orientació en la seva obra.
Cantà el progrés a Magnhild (1877) i va escriure la tragèdia Over Aevne (Més enllà de les
forces humanes), de contingut social virulent, de la qual, amb el mateix nom, va escriure una
segona part. El 1903 li fou concedit el premi Nobel de literatura.

Arne Garborg (1851-1924): escriptor noruec. Fou dels primers a escriure en landsmål (una de
les dues llengües oficials a Noruega i, modernament, més coneguda per nynorsk). Espontani i
realista, passà de l'escepticisme a una visió social i religiosa de la societat.
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Amalie Alver Skram (1847-1905): escriptora noruega. Conreà el teatre, amb el drama Agnete
(1893), però sobretot excel·lí en la novel·la de caràcter naturalista, com la sèrie Hellemyrsfolket
(La gent d'Hellemyr).

3. Resposta oberta.

4.

Bjørnstjerne Bjørnson La senyoreta Júlia

August Strindberg El balcó

Gunnar Heiberg El nou sistema

4. CATALUNYA

1. Les idees bàsiques de l’article són:

− El costumisme és el precedent del realisme, tot i tenir aspectes que el lliguen encara al
romanticisme (visió fragmentària de la societat, interès pel tipisme i actitud nostàlgica). El
costumisme aporta una renovació del llenguatge i inclou tècniques descriptives a la
novel·la.

− El 1880-1890 el realisme es manifesta com a posició contrària a l’idealisme i retoricisme
romàntics.

− El realisme té com a objectiu reproduir la vida quotidiana de la societat del moment.

− Temes: canvis de costums, relacions socials i ascens de la burgesia.

− Autors destacats: Josep Pin i Soler, Dolors Monserdà, Carles Bosch de la Trinxeria, Marià
Vayreda (descripció del món rural, to moralitzant, confessionalisme i idealisme).

− El Naturalisme és el moviment que intenta aplicar a la literatura els principis filosòfics i
científics del positivisme.

− Crítics que introdueixen el naturalisme: Josep Yxart, Joan Sardà i R.D. Perés.

− Novel·lista destacat: Narcís Oller.

− Amb el realisme es renovà el teatre, però també influí en la prosa i la poesia.

− Dramaturgs destacats: Albert Llanas, Pin i Soler, Joaquim Riera i Bertran, i una part de la
producció d’A. Guimerà.

− En el modernisme es mantenen algunes de les tècniques realistes.

5. IBSEN I EL REALISME

1. a) L’expressió “artefacte argumental com un fet del passat” fa referència a un element de
l’argument que sovint és el detonador del conflicte i que ha succeït en un moment anterior
a l’acció que l’espectador veu en aquell moment.

b) Com que la intenció dels escriptors realistes era basar-se en la realitat i descriure-la, cal
que les obres donin una sensació de veritat, que siguin creïbles, que l’espectador tingui
davant els ulls uns personatges i unes situacions que vegi com a reals i que pugui
reconèixer com a pròpies del seu món.

c) Resposta oberta.

d) El fet que l’espectador conegui un element essencial del conflicte que d’altres
personatges de l’obra desconeixen fa que es mantingui l’expectació per descobrir, mica
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en mica, com serà la reacció dels personatges en saber tota la informació. Això permet
mantenir una certa intriga i una tensió que fa avançar la trama.

e) Ibsen aporta al drama quatre factors fonamentals. Primer: una sòlida estructuració interna
dels fets amb una bona administració dels embolics. Segon: crea personatges que són de
veritat i que no es limiten a ser instruments d’una situació, per tant els seus personatges
presenten una gran complexitat i profunditat psicològiques. Tercer: l’estructura de l’obra
ha de seguir un desenvolupament gairebé policíac. I quarta: explica una història
novel·lesca del gust del XIX on els personatges viuen situacions límit i que se situen en el
territori ambigu de la transgressió moral i social, com podem veure a Un enemic del
poble.

f) Es diu que Ibsen és el renovador del teatre modern per dos camins diferents perquè, a
través dels elements que hem esmentat abans, renova el drama i perquè anteriorment a
aquestes obres ja havia utilitzat el teatre èpic de la manera que s’utilitzaria més tard, al
segle XX, però que no agradava als espectadors contemporanis d’Ibsen.

g) Segons el text, podem dir que el teatre èpic es basa en uns esdeveniments oberts que
van desenvolupant-se pas a pas, sense concentrar-se en una o unes situacions limitades
ni en l’espai ni en el temps, on sempre és possible la presència més o menys clara del
narrador, on res sembla predeterminat, sinó que senzillament s’esdevé, tendint a la
construcció d’una epopeia.

L’Enciclopèdia catalana el defineix com: fórmula teatral apareguda a Alemanya els darrers anys
de la dècada 1920-30. [...] el teatre èpic adopta una forma narrativa, contràriament a allò que
s'esdevé en el teatre tradicional. Bertolt Brecht en fou el teoritzador i l'instigador principal [...] La
recerca de Brecht començà amb les anomenades peces didàctiques i llur confrontament amb el
públic, i culminà amb les seves obres posteriors, on ja era formulada explícitament la nova
convenció teatral. Mitjançant aquesta convenció, Brecht proposa un teatre que, sense deixar de
divertir, sigui apte per a transformar el món, desvetllant en l'espectador la capacitat
d'observació i crítica, actitud ben inversa a la passivitat de l'espectador del teatre burgès, que
és portat a submergir-se dins l'acció dramàtica i a esgotar-hi la seva capacitat intel·lectual [...] “

IV. UN ENEMIC DEL POBLE

1. EL TEMA

1. Podem considerar com a temes principals de l’obra:

la lluita i defensa de la llibertat individual;

la lluita per la llibertat d’expressió;

la defensa de la veritat i la crítica de la hipocresia social.

Pel que fa a “la força dels ideals”, es podria considerar tema principal, però està plantejat de
manera excessivament genèrica. Respecte a “la defensa dels principis ecològics”, més aviat
seria un tema secundari. Tot i així, aquests temes es poden discutir i argumentar amb l’alumnat
de manera que la discussió ajudi a definir una mica més el tema principal de l’obra.

2. Evidentment, el tema és greu perquè es parla de la defensa de la veritat, en el sentit més
ampli i, sobretot, de la llibertat. En el món modern, industrialitzat i liberal del segle XIX, i també
en l’actualitat, la defensa d’aquests valors és bàsica per a un món lliure i democràtic. Per tant,
són temes que no es poden tractar a la lleugera.

3. Les respostes correctes són:

 El conflicte es planteja en el primer acte.

� L’enfrontament entre els germans es desencadena a la meitat de l’obra.
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� Les posicions dels personatges no queden ben definides.

 El clímax de l’obra arriba al final del segon acte.

 El desenllaç és ràpid i breu.

� Els personatges mantenen llargs discursos i reflexions entre ells.

 Alguns personatges, com el doctor, no perden el sentit de l’humor.

4. Aquesta afirmació sobre l’odi d’Ibsen en relació amb la societat burgesa que l’envoltava és
totalment aplicable a aquesta obra, ja que la base del conflicte es troba en la hipocresia de les
persones i, sobretot, en la manipulació de la veritat a partir dels interessos personals de cada
personatge. El que fa Ibsen, doncs, és evidenciar els mals de la societat i la seva corrupció.

Pel que fa a la idea de l’expressió lliure de les persones, és clar que el Dr. Stockmann és un
model de l’individu que lluita fins a les últimes conseqüències per expressar la seva veritat amb
la màxima llibertat, encara que en l’escena 2 del segon acte, aquesta llibertat estarà en perill, ja
que totes les forces contràries a Stockmann procuraran ofegar les seves paraules.

5. Al final del segon acte, quan Stockmann veu que els seus conciutadans no li fan cap cas,
respon al seu germà Peter:

STOCKMANN. [...] Per això, em rebel·le contra la idea segons la qual la majoria sempre té
raó...

HOVSTAD. De sobte, s’ha convertit en un aristòcrata!

STOCKMANN. I afirme que la majoria s’equivoca!

PETER. Has perdut l’enteniment?

STOCKMANN. Tenia raó la majoria quan van crucificar Crist? Tenia raó la majoria quan es
negava a creure que la Terra gira al voltant del Sol, i va permetre que tractaren Galileu
com es tracta un gos? La majoria només té raó quan obra amb raó!

Un enemic del poble (p. 73)

En aquesta cita cal destacar la postura del Dr. Stockmann d’entendre que la raó no es té
només perquè ho digui la majoria. De fet, posa en dubte la capacitat de la majoria per discernir
la veritat.

6. En realitat, el títol de l’obra posa en evidència el conflicte entre la majoria i les minories. És a
dir, entre el Dr. Stockmann i la resta de ciutadans. El fet de considerar-lo un enemic del poble,
quan en realitat lluita per salvar el poble del desastre que comportarà utilitzar el balneari amb
aigua contaminada, indica quina és la situació d’engany i manipulació del poble. En paraules
d’Stockmann indica una ciutat construïda sobre una moral tan putrefacta que es pot contagiar a
tot el país i a tot el món. Per tant, el títol el que fa és centrar-se en el conflicte que presenta una
societat que està malalta moralment i que margina l’única persona que realment treballa per al
poble, remarcant, així, la qualitat d’incomprès i la injustícia que es comet amb el doctor.

Al final del segon acte Stockmann diu:

STOCKMANN. Una ciutat construïda sobre una moral tan putrefacta que es pot contagiar a tot
el país i a tot el món! Si l’única manera de prosperar és cometre este crim contra la
veritat i la llibertat, cridaré amb totes les meues forces: que muira esta ciutat i la seua
gent!
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ASLAKSEN. Un moment! Vull proposar una resolució! Els ciutadans reunits ací, honrats i
patriotes, en defensa del seu país i de la seua gent, declarem el doctor Stockmann
enemic del poble!

[...]

ASLAKSEN. Un vot en contra... Amb un sol vot en contra, esta assemblea declara el doctor
Stockmann enemic del poble. S’alça la sessió.

Un enemic del poble (p. 74-75)

7. Un tema secundari és la lluita pels principis ecològics, la defensa del medi ambient, en
aquest cas, la necessitat de resoldre el problema de l’aigua contaminada que pot afectar la
salut de tothom. Un altre tema és la corrupció política i econòmica que manipularà els fets
objectius per tal de mantenir la il·lusió de tenir un poble pròsper que encara pot enriquir-se més
i que permet als polítics de mantenir-se en el poder. També podem considerar com a tema
secundari les lluites pels interessos personals que posen en evidència les múltiples
incoherències dels personatges. També podem considerar la ingenuïtat humana com un tema
secundari, ja que la trobem present en l’actitud de més d’un personatge.

8. Resposta oberta, tot i que poden aparèixer temes com la guerra dels EUA contra l’Iraq.
També pot aparèixer el tema de l’atac terrorista de l’11M a Madrid, que el govern afirmava que
havia estat produït per ETA quan ja hi havia fets objectius que ho negaven. És a dir, qualsevol
fet actual en el qual s’obviï la veritat en nom dels interessos creats, ja siguin del poder polític,
del poder econòmic, etc.

2. L’ARGUMENT

1. Tomas Stockmann és el metge d’un balneari i pare d’una família de tres fills en una petita
ciutat noruega. Les seves investigacions científiques li han fet descobrir que les aigües del
balneari –que ell mateix ha fundat i que és bàsic per a l’economia i el prestigi de la ciutat– estan
contaminades i són una amenaça contra la salut. Stockmann està convençut que cal tancar el
balneari i realitzar costoses reformes per resoldre el problema. Al principi, les persones més
properes admiren i elogien el seu descobriment, fins i tot el diari més progressista està disposat
a publicar l’informe de l’estat de les aigües. Però quan tothom s’adona que les reformes
comporten grans despeses per a la ciutat i més impostos per als ciutadans, tothom es gira
contra el doctor. Un dels principals rivals és el seu germà Peter, que és alhora l’alcalde i
president del consell del balneari. Des de diferents àmbits, li suggereixen al Dr. Stockmann que
sigui moderat i que no exageri la situació, que potser no cal tancar el balneari, que amb petites
reformes ja es pot solucionar. Com que, finalment, aquells que el recolzaven han decidit no
publicar l’informe i canviar-lo per un altre informe que ha redactat l’alcalde, el doctor decideix
convocar una reunió popular per poder explicar la situació. A la reunió, gairebé no el deixen
parlar i Stockmann s’adona que la majoria s’equivoca i la minoria té raó. Els assistents a l’acte,
sota la manipulació de l’alcalde i Aslaksen, acabaran considerant-lo un enemic del poble, una
amenaça per la ciutat i haurà de marxar de la reunió. Tot plegat té desastroses conseqüències
per al doctor i la seva família: Stockmann és acomiadat del balneari, els seus pacients
l’abandonen, la seva filla és acomiadada de la feina, l’amic Horster, amb qui havien de fugir a
Amèrica, també és acomiadat, els veïns li trenquen els vidres de casa seva i el seu sogre li fa
ofertes indignes. Finalment, decideix no marxar amb l’objectiu de sacrificar-se i lluitar per
educar els habitants de la ciutat i convertir-los en persones lliurepensadores.

10. Aquest és un exercici lliure, però qualsevol proposta ha de ser coherent amb el tema i el to
de l’obra.

3. EL CONFLICTE

1. La força 1 seria el doctor Stockmann que s’enfronta a la resta de la societat, però que
podríem identificar amb Peter, l’alcalde i germà. A l’esquema podríem afegir com a força 2 els
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personatges del diari i tot el poble. Cal remarcar que el fet que l’opositor sigui el seu germà
agreuja molt més el conflicte. L’esquema quedaria així:

2. Aquest exercici és de resposta oberta, però és fàcil que puguin trobar notícies sobre
contaminació d’aigües subterrànies per efecte dels purins i, fins i tot, contaminació prop de les
fàbriques d’assaonadors de pell, tal com passa a l’obra. Per tant, trobar elements en comú no
serà gaire difícil.

3. Resposta oberta.

4. a) Doctor Stockmann i els polítics: enfrontament sobre la construcció massa baixa de la
presa d’aigua del balneari (conflicte del passat). / Final de la primera escena del primer
acte (p. 32).

b) Morten Kiil i els polítics del Consell del balneari: ressentiment de Morten Kiil envers els
polítics del Consell del balneari perquè el van fer fora del Consell. / Principi de la segona
escena del primer acte (p. 36).

c) Petra i Hovstad: enfrontament entre Petra i Hovstad per les incoherències que demostra
el diari quan publica una novel·la que va en contra dels principis que predica. / Escena 1
del segon acte (p. 56-58).

d) Catherine i Billing: enfrontament de Catherine amb Billing per la posició que ha pres el
diari en relació amb el seu marit. / Escena 2 del segon acte (p. 68)

e) Doctor Stockmann i Morten Kiil: conflicte entre els interessos d’honor i econòmics de Kiil,
que vol netejar el seu nom, i la consciència del doctor, que no permetrà manipular la
veritat. / Tercer acte (p. 84-88).

5. En aquest apartat es pot reproduir qualsevol fragment dels conflictes esmentats
anteriorment. Es tracta de copiar el diàleg on el conflicte sigui més evident.

4. L’ESTRUCTURA

1. Segons l’obra, consignada a la bibliografia, Guia de consulta ràpida de literatura:

Acte: cadascuna de les parts –generalment tres– en què, tradicionalment, es dividia una
representació teatral. Els actes corresponen a l’esquema clàssic de desenvolupament de
l’acció: plantejament, nus i desenllaç.

Escena: en les obres de teatre, cada conjunt de situacions relacionades per l’acció i la
temporalitat en què es poden dividir els actes. Estan marcades per l’entrada i la sortida dels
personatges.

2. L’obra està estructurada en tres actes. El primer i el segon acte tenen dues escenes
cadascun, i el tercer acte només té una escena. L’esquema seria el següent:

Doctor
Stockmann

L’alcalde, Peter
Stockmann

Aigües contaminades
del balneari
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Escena 1

Acte I

Escena 2

Escena 1

Acte II

Escena 2

Acte III

3. En aquesta versió d’Un enemic del poble no podem dir que les escenes s’estructurin en
funció de les entrades i sortides dels personatges, ja que en una mateixa escena hi ha moltes
entrades i sortides. Pel que fa a l’acte, sí que hi ha una correspondència, ja que fins i tot es
segueix l’esquema de desenvolupament de l’acció.

4. Donem una possible solució a com es pot completar la taula. Evidentment el professorat
haurà de valorar les variacions que aporti l’alumnat.

Seq. Títol Personatges Acció

ACTE I

Escena 1
1 Kiil menja a casa

de la seva filla
Catherine.

Catherine
Morten Kiil

Kiil acaba de menjar a casa la seva filla i
abans de marxar, agafa 3 pomes i molts
cigars.

2 Visita de Peter al
seu germà.

Catherine
Peter

Catherine dóna la benvinguda a Peter i el
convida a sopar, però ell refusa. Peter
pregunta pel seu germà.

3 Primeres tensions. Catherine
Peter
Hovstad

Arriba Hovstad per parlar sobre un article que
ha escrit el doctor. Peter s’interessa per
l’article. Es parla de la importància del
balneari i també hi ha una certa tensió en
relació amb l’origen de la idea de la seva
creació.

4 Conversa una
mica tensa entre
els dos germans.

Dr. Stockmann
Peter
Horster
Catherine

Diàleg entre els dos germans.  Records del
passat del doctor.
Primers senyals del futur conflicte: motiu de
la carta; circumstàncies que no són normals;
manca de submissió del doctor a l’autoritat.

5 Canvi
d’impressions
entre el matrimoni.

Catherine
Dr. Stockmann

Catherine pregunta pel seu cunyat i el doctor
li diu que ha marxat enfadat, que ell no li ha
de donar explicacions de tot.

6 Sopar dels amics
amb el capità.

Billing
Hovstad
Doctor
Horster
Catherine

Sopar d’amics. Breu xerrada sobre política.

7 Arribada de Petra i
de la carta.

Petra
Billing
Hovstad
Horster
Dr. Stockmann
Catherine

Arribada de Petra.
Avís de l’arribada de la carta i interès del
doctor. Billing i Hovstad s’interessen per la
feina de Petra.

8 Stockmann
comunica el
contingut de la
carta.
Desencadenament

Petra
Billing
Hovstad
Horster
Dr. Stockmann

El doctor explica l’informe de les anàlisis i
tots creuen saber què cal fer. El doctor vol
avisar el seu germà davant el recel de Petra i
Catherine. Decideixen publicar la notícia a La
Veu del Poble i celebren haver fet aquest
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Seq. Títol Personatges Acció
del conflicte. Catherine descobriment que salvarà la ciutat.

Escena 2
1 Conversa entre

marit i muller
Dr. Stockmann
Catherine

A Catherine li preocupa la reacció del seu
cunyat i intenta mediar entre els germans.

2 Ressentiment de
Kiil envers els
polítics.

Dr. Stockmann
Catherine
Kiil

Arribada de Kiil. Diàleg entre Kiil i el doctor.
Visió de l’home escèptic i experimentat.
Incredulitat de Kiil davant les bones
intencions del gendre.

3 Inici de la
politització del cas.

Dr. Stockmann
Hovstad

Diàleg del doctor i Hovstad. Primers senyals
de dubte. Presentació dels motius del
periodista. Ingenuïtat del doctor.

4 Aslaksen procura
pels seus
interessos.

Dr. Stockmann
Aslaksen
Hovstad

Diàleg del doctor i Aslaksen que representa
l’empresari petit que vol poder i pretén
manipular les masses. Ingenuïtat del doctor.

5 Reflexions de
Hovstad i acord
per publicar
l’informe.

Dr. Stockmann
Hovstad

Dubtes de Hovstad respecte a l’actitud de
l’alcalde. Acord entre el doctor i Hovstad. El
doctor li lliura l’informe mentre espera el
permís de l’alcalde.

6 Conversa familiar. Dr. Stockmann
Catherine
Petra

El doctor expressa la seva sorpresa davant
l’enrenou que s’està provocant i també
expressa la seva alegria en tenir el suport de
tota la ciutat.

7 Enfrontament
ideològic dels
germans.

Dr. Stockmann
Peter

Diàleg entre els dos germans. Es presenten
dues postures contràries.

8 Amenaces
d’acomiadar el
doctor del Consell

Dr. Stockmann
Peter

Arribada de la muller i la filla. El ritme, el to i
la tensió augmenten. Amenaces finals de
l’alcalde.

9 Posició de
Catherine i Petra

Dr. Stockmann
Catherine
Petra

Diàleg final entre el doctor, la seva muller i la
seva filla. Contraposició de la posició
pragmàtica de la muller davant la posició
d’honor i dignitat del doctor. Ell defensa la
seva posició de lluitar per fer saber la veritat.
Petra li dóna suport i Catherine li recorda la
pobresa del passat.

ACTE II

Escena 1
1 Els periodistes

valoren l’informe.
Billing
Hovstad

Conversa entre Hovstad i Billing sobre
l’informe i les seves conseqüències. Crítica a
la incompetència dels polítics.

2 Decisió d’imprimir
l’informe.

Billing
Hovstad
Dr. Stockmann
Aslaksen

Arribada del doctor i decisió unànime
d’imprimir l’informe per defensar “la veritat”.

3 Conversa sobre
política.

Billing
Hovstad
Aslaksen

Breu discussió sobre política entre Billing,
Aslaksen i Hovstad. Es comencen a
manifestar les incoherències personals.

4 Conversa entre els
redactors.

Billing
Hovstad

Conversa sobre la possibilitat que el doctor
ajudi econòmicament el diari amb els diners
del sogre.

5 Incoherències del
diari.

Billing
Hovstad
Aslaksen
Petra

Visita de Petra a la redacció del diari. Posa
de manifest els seus dubtes sobre la
publicació d’un llibre d’idees “reaccionàries” i
evidencia les incoherències ideològiques de
Hovstad, que aprofita per manifestar-li els
seus sentiments. Dubta de les raons per les
quals donen suport al seu pare.
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Seq. Títol Personatges Acció
6 Manipulació dels

fets per part de
l’alcalde.

Billing
Hovstad
Aslaksen
Alcalde

Visita de l’alcalde a la redacció, on exposa
una visió dels fets des del punt de vista
econòmic. Ha redactat un nou informe.
Qüestiona els fets i els manipula.

7 Dubtes sobre les
bones intencions
del director del
diari.

Hovstad
Aslaksen
Dr. Stockmann
Catherine

Arribada del doctor, que creu que li volen fer
un homenatge i s’hi resisteix. Arribada de
Catherine, que se’l vol endur perquè posa en
dubte les bones intencions de Hovstad. El
doctor s’adona de la presència del seu
germà.

8 Posicions contra el
doctor per part
dels qui abans li
donaven suport.

Billing
Hovstad
Aslaksen
Peter
Dr. Stockmann
Catherine

Enfrontament entre l’alcalde i el doctor i
manifestació per part del doctor de fer saber
la veritat a tothom. Es veu clar que
s’imprimirà l’informe de l’alcalde.

Escena 2
1 Defensa de la

llibertat
d’expressió.

Billing
Horster

Diàleg entre Billing i Horster, i defensa de la
llibertat d’expressió.

2 Enfrontament entre
Billing i Catherine.

Catherine
Petra
Horster
Billing

Arribada de Catherine i Petra. Billing s’adreça
a elles i Catherine li diu què pensa d’ell, que
és un mentider.

3 Arribada de la
resta de
personatges.

Billing
Horster
Peter
Catherine
Petra
Dr. Stockmann

Arribada de la resta de personatges:
l’alcalde, el doctor i Aslaksen.

4 Assemblea
convocada pel
doctor.

Billing
Horster
Peter
Catherine
Petra
Dr. Stockmann

S’inicia la conferència, que és manipulada
per Aslaksen. L’alcalde fa un discurs atacant
el doctor. Davant l’intent del doctor de parlar,
Aslaksen proposa que es voti si se li deixa
fer. Stockmann aconsegueix parlar i repeteix
que l’aigua està contaminada i que la majoria
no té raó. El seu discurs s’acaba amb la
resolució d’Aslaksen de declarar el doctor
“enemic del poble”.

ACTE III

Escena 1
1 El poble contra la

família Stockmann.
Catherine
Dr. Stockmann

Diàleg entre marit i muller. Inici del rebuig de
la gent.

2 Acomiadament de
Petra.

Catherine
Petra
Dr. Stockmann

Arriba Petra i informa que l’han acomiadada.

3 Acomiadament de
Horster.

Catherine
Dr. Stockmann
Petra
Horster

Arriba Horster i explica que també l’han
acomiadat i que no anirà en el vaixell amb
què volien marxar a Amèrica.

4 Acomiadament del
doctor i acusacions
de Peter.

Dr. Stockmann
Peter

Conversa entre Peter i el doctor. L’acomiada
de la feina i li demana que reconsideri la
situació. Acusació d’haver fet el treball brut
per a l’enriquiment del sogre, que compra
accions barates del balneari.

5 Kiil intenta
manipular el
doctor.

Dr. Stockmann
Kiil

Visita del sogre, que ha comprat accions, per
forçar el gendre a, com a mínim, dubtar de
les seves afirmacions i que això li permeti
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Seq. Títol Personatges Acció
deixar el seu honor i el seu nom ben net.

6 Xantatge dels
periodistes.

Dr. Stockmann
Aslaksen
Hovstad

Arriben Aslaksen i Hovstad, que fan xantatge
al doctor amb l’excusa de netejar el seu nom,
però només volen diners per al seu diari.

7 Decisió final. Dr. Stockmann
Catherine
Horster
Petra

El doctor decideix quedar-se i lluitar per
defensar la veritat.

5. a) Una situació d’equilibri: la família Stockmann es troba en una situació de serenor, així com
tot el poble (de la seqüència 1 fins la 7 de l’escena 1 del primer acte).

b) Un accident (alguna cosa passa): el doctor informa els seus convidats del contingut de la
carta i, per tant, es posa en evidència el problema de les aigües del balneari (seqüència 8
de l’escena 1 del primer acte).

c) Un subjecte que inicia una acció amb un objectiu (restablir l’equilibri): el doctor pretén
donar a conèixer la realitat del balneari amb l’ajuda dels redactors del diari La Veu del
Poble (tota l’escena 2 del primer acte).

d) Un moment climàtic (punt àlgid en què la voluntat del subjecte s’acara amb els elements
d’oposició; l’última peripècia): tot el segon acte prepara per l’enfrontament entre l’alcalde i
el doctor Stockmann, que es produeix a la seqüència 8, al final de l’escena 1 del segon
acte. I l’escena 2 del segon acte és gairebé tota ella el punt de màxima tensió del
conflicte, encara que podem destacar la seqüència 4.

e) Un desenllaç: tot el tercer acte es presenta com a desenllaç de la història, però la darrera
seqüència és la més significativa perquè és quan el doctor Stockmann pren l’agosarada
decisió de quedar-se a Kirsten i defensar la veritat.

6. Resposta oberta.

7. Clímax: és la situació de màxima tensió en una narració o peça de teatre. Els personatges
arriben al punt culminant del conflicte, de tal manera que les seves relacions necessàriament
han de canviar a partir d’aquest moment.

8. El segon punt de tensió pertany al final de l’escena 2 del primer acte (seqüència 16), quan
els dos germans discuteixen sobre el balneari i presenten postures contràries. La discussió
acaba amb les amenaces de l’alcalde.

A partir d’aquest moment la tensió va pujant gradualment al llarg del segon acte. Un primer
moment (seqüència 22) el trobem amb la discussió que tenen Petra i Hovstad sobre les
incoherències ideològiques del diari. Finalment, la primera escena del segon acte acaba a la
redacció del diari, amb l’enfrontament dels dos germans. El doctor s’adona del canvi d’actitud
dels periodistes i del fet que el seu germà vol manipular la situació. L’escena acaba amb les
amenaces de Peter d’acomiadar el seu germà, i de Tom d’imprimir l’informe.

A l’escena 2 del segon acte, arribem al clímax de l’obra amb l’enfrontament dels dos germans
en la reunió pública a casa del capità Horster (seqüència 29).

Al llarg del tercer acte hi ha un darrer punt de tensió protagonitzat, altra vegada, pels dos
germans. Peter acomiada el doctor i l’acusa de fer el treball brut per facilitar l’enriquiment del
seu sogre (seqüència 33). La tensió, tot i que decau, es manté amb la visita de Kiil i dels
periodistes.
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5. ELS DIÀLEGS

1. Els personatges d’aquesta obra, gairebé tots de classe mitjana i professionals liberals
(metge, periodistes, mestre), tenen un llenguatge d’un mateix nivell. Podríem assenyalar el
capità com una persona diferent, però la seva prudència també el converteix en un home de
poques paraules i, quan parla, ho fa amb concisió i sentit comú. Per tant, en aquesta obra hi ha
una unitat pel que fa a l’ús del llenguatge.

2. Resposta oberta, ja que hi ha molts exemples possibles. Per tant, queda a consideració del
professorat.

3. Resposta oberta.

4. El llenguatge del doctor Stockmann a l’inici de l’obra és d’una correcció total. És un home
que sol evitar enfrontaments verbals pujats de to i acostuma a mantenir les bones maneres
sota actituds extremadament optimistes i iròniques o, senzillament, amb bon humor. Al final de
l’escena 1 del segon acte, per exemple, quan la seva muller s’encara a Hovstad per l’actitud
que està prenent amb el doctor, ell procura calmar la situació:

CATHERINE. (A Hovstad.) Sempre l’ha tractat com un fill, i ara vosté pretén posar-lo en
ridícul.

HOVSTAD. Jo no pretenc...

STOCKMANN. Però, Catherine, com pots acusar-lo de...?

CATHERINE. (A Hovstad.) No comprén que, quan publique l’article, perdrà el seu treball al
balneari?

STOCKMANN. Catherine, m’avergonyeixes!

CATHERINE. Què pretén, senyor Hovstad?

STOCKMANN. Catherine, no permetré que increpes Hovstad

Un enemic del poble (p. 63)

Però a mesura que el conflicte es fa més punyent i les persones es comencen a posar en
contra seu, el seu llenguatge es torna més directe, més imperatiu i agressiu. Un exemple el
podem trobar en la intervenció a la reunió convocada a casa del capità Horster i també en els
diversos enfrontaments verbals que té amb Peter, Kiil i les persones del diari La Veu del Poble
a l’acte tercer.

STOCKMANN. Diga, què faran? Què faran amb l’home a qui fa dos minuts volien convertir en
un heroi? Què faran ara que saben que no els pense donar ni un cèntim? [...] Vinga,
diga-m’ho a la cara! Què pensen fer amb mi? [...]

... si l’única manera que esta ciutat em considere és posant-me al capdavant de tota eixa
corrupció, llavors sóc el seu enemic... L’enemic del poble! I, ara, fora d’ací!

Un enemic del poble (p. 90-91)

5. És important que l’alumnat observi l’agilitat i la naturalitat amb què flueix el text i que els
intents d’Ibsen es veuen clarament reflectits en els diàlegs d’aquest obra.

6. LES ACOTACIONS

1. Acotació: text de l’autor que conté indicacions sobre la representació escènica (decorats,
moviments...). Solen trobar-se a l’inici de cada acte o escena. Hi ha manuals sobre terminologia
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literària que diferencien les acotacions que podríem anomenar independents (les que trobem a
l’inici de les escenes i actes), de les que trobem enmig d’un diàleg –anomenades “postil·la” en
alguns manuals–, que normalment serveixen per indicar actituds dels personatges.

2. El text està farcit d’exemples; per tant, aquí només n’indicarem un de cada funció:

− Moviment dels personatges: HOVSTAD: No. Ja l’has llegit? (Billing aixeca la mà indicant-li
que espere, i continua llegint. Als pocs segons, tanca el manuscrit de colp i alça els ulls
cap a Hovstad amb una certa inquietud, mentre que aquest deixa el regle sobre la taula.)
(p. 51)

− Entrades i sortides dels personatges: (Hi entren Catherine, Petra i el capità Horster.) (p.
91)

− Espais de l’acció: L’endemà de matí. Alguns vidres de les finestres apareixen trencats, i hi
ha pedres escampades per la sala. (p. 76)

− Actituds dels personatges: KIIL. Perquè sabia que ho entendries millor si t’ho deia
després... (L’agafa per les solapes amb una força inusitada. Stockmann gira el cap.) (p.
86)

3. Amb aquesta acotació el que se’ns diu és que Catherine i Petra han deixat de tenir bones
relacions amb Billing. En el primer acte, aquest és un personatge benvingut a la casa del doctor
però, a partir del segon acte, la situació canvia radicalment i aquest personatge, radical i
progressista, manté una posició contrària al doctor. És per això que les dues dones de la
família Stockmann tenen una reacció de menyspreu contra Billing.

4. Aquestes accions que se’ns expliquen a través de l’acotació ens mostren que Kiil és un
personatge una mica roí, mesquí. Es troba a casa de la seva filla i agafa les pomes i els cigars
com d’amagat. Això també ens diu que, tot i ser un personatge benestant, que té prou diners
per viure bé, és un home avar. No li cal robar les pomes i els cigars, però de ben segur que no
vol gastar els seus propis diners i prefereix agafar-ho de Catherine.

5. A la primera escena del primer acte ja trobem alguns exemples en què les acotacions ens
donen informació sobre la personalitat de Catherine. Per exemple, quan arriba Hovstad,
Catherine es comporta com una bona amfitriona i l’acotació diu: Dóna a Catherine l’abric i el
barret, i ella els deixa en el penjador de l’entrada. (p. 21); per tant, és una dona que es
preocupa per la casa, pels convidats i procura que sempre es respiri un ambient de pau i
tranquil·litat, per això, quan arriba Hovstad i lloa el doctor Stockmann davant del seu germà
Peter, hi ha una acotació on veiem que ella procura evitar les situacions de tensió o conflicte:

HOVSTAD. La Veu del poble. I a vegades el doctor Stockmann honra les nostres pàgines
desvetlant alguna veritat...

PETER. Caram! Alguna veritat!

CATHERINE. (A Hovstad, amb un cert nerviosisme, assenyalant el menjador.) No vol
vostè...? (p. 21)

Gairebé en aquest mateix sentit, quan arriba el seu marit acompanyat de persones que no són
del gust del seu germà, per avisar-lo de la presència de Peter, i així facilitar la situació en la
qual es troben els personatges, l’acotació diu: Catherine, mentrestant, intenta avisar-lo de la
presència del Peter. (p. 24)

7. ELS PERSONATGES

1. L’expressió dramatis personae ve del llatí i fa referència als personatges que apareixen en
una obra dramàtica, és a dir, teatral. Normalment apareix una llista al principi de l’obra on es
donen els trets essencials per conèixer els personatges.
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2. En aquesta edició tenim una relació dels personatges, però no se’ns en dóna cap informació;
només el nom dels actors i de les actrius que els representen.

3. A l’edició de la col·lecció “Les millors obres de la Literatura Universal” trobem la dramatis
personae d’aquesta obra:

Dr. Romas Stockmann, director mèdic del balneari.

Sra. Katrina Stockmann, la seva muller.

Petra, una filla, mestra.

Eilif dos fills, de 13 i 10 anys, respectivament.

Morten

Peter Stockmann, germà gran del doctor Stockmann, batlle i cap de policia de la ciutat ,
president de la Junta Directiva del Balneari.

Morten Kiil, assaonador, pare adoptiu de la senyora Stockmann .

Hovstad, director de La Veu del Poble, diari liberal.

Billing, reporter d’aquest diari.

Horster, capità del vaixell.

Aslaksen, impressor.

Ciutadans reunits en assemblea: homes de tots els estaments, algunes dones i un grup de
nois en edat escolar.

(En negreta hi ha els aspectes que no queden definits a l’edició utilitzada per aquest dossier.)

4.

Nom Professió Classe social Trets personalitat
Aslaksen Petit

empresari,
propietari del
diari La Veu
del Poble.

Petita burgesia
que viu del
comerç local.

Prudent, moderat.
S’interessa només per l’economia dels petits
empresaris com ell. En realitat, els canvis
polítics l’espanten, tot i tenir un diari que, en
teoria, demana el canvi.

Billing Periodista
Aspirant a
secretari del
magistrat.

Classe mitjana
de professió
liberal.

Revolucionari, radical.
Amb grans ideals de canvi, però amb
incoherències.

Capità
Horster

Capità de
vaixells.

Classe mitjana
baixa.

Home extremadament discret, poc parlador.
Poc interessat per la política i regit pel sentit
comú.
Fidel a les seves idees.

Catherine
Stockmann

Mestressa de
casa.

Classe mitjana. Prudent. Amb un gran sentit de la realitat i
del pragmatisme. Conservadora.
Poc interessada en la política i sí en el
benestar de la família.
Defensa i dóna suport al seu marit encara
que no hi estigui d’acord.
És el model de muller conservadora.

Doctor
Stockmann

Metge. Classe mitjana,
però amb alts i
baixos al llarg de
la seva carrera.

Home mogut pels grans ideals de llibertat,
democràcia i renovació.
Honrat i lluitador fins a les últimes
conseqüències. Fins i tot intransigent.
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Nom Professió Classe social Trets personalitat
Una mica malgastador.
Obert al futur i a la joventut.

Hovstad Director del
diari.

Prové de classe
humil, però la
seva professió
liberal el situa en
la classe mitjana.

Progressista i liberal, amb ganes de canvis
en la societat.
Presenta incoherències personals. Posa
l’interès del diari com a negoci per damunt
de la veritat.
S’insinua un enamorament de Petra.

Morten Kiil Assaonador. Burgesia.
Li agradaria
pertànyer a la
classe dirigent,
però no ha estat
acceptat.

Persona poc clara. Mesquí.
Una mica mentider i interessat.
Té diners, però els seus actes demostren
que és avar.
Li importa més el seu honor i nom que no la
pròpia família. És fumador.

Peter
Stockmann

Alcalde i
president del
Consell del
balneari.

Classe alta,
dirigent.

Gelós del seu germà.
Mogut pels interessos econòmics.
Li interessa el creixement econòmic i
l’enriquiment dels rics.
Auster. Conservador.
Admira la seva cunyada.

Petra Mestra i
traductora.

Classe mitjana,
professió liberal.

Dona moderna i amb idees de canvi. Valenta
i decidida, no té por de dir la veritat, com el
seu pare.
És el paral·lel del doctor però en femení.

5. L’esquema pot variar, però aquest podria ser un exemple:

Horster Morten Kiil

Peter Stockmann Dr. Stockmann + Catherine

Diari

La Veu del Poble Aslaksen Petra dos xiquets

Hovstad

Billing

Ciutadans

6.

Petra Govern estatal i policial

Hovstad Ciència

Morten Kiil Burgesia productora i mercantil

El col·lectiu de veïns Periodisme

Peter Stockman Educació

Tom Stockman L’home-massa, el poble

7. Hi ha diversos fragments, però aquí n’hem seleccionat només un exemple possible:
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ASLAKSEN. Jo sempre intente expressar-me amb moderació i respecte. (p.39)

DR. STOCKMANN. El poble encara no ha parlat, i el poble, benvolguts amics, estarà de part
meua perquè jo tinc la veritat. (p. 64)

HOVSTAD. No podem anar contra el nostre públic. (p. 56)

HORSTER. En realitat, no entenc molt de política. (p. 29)

PETER STOCKMANN. I eixa empresa va construir el balneari de Kirsten amb els seus diners.
Si el poble pretén fer alguna reforma, és el poble qui ha de fer front a les
despeses que es produïsquen. L’empresa ja no pot invertir més diners.
Senzillament, no pot. (p. 60)

KIIL. Tom, saps que no sóc un malgastador, però si aconsegueixes convéncer-
los de l’assumpte este de les panderoles, t’assegure que donaré almenys
cinquanta corones per a obres de caritat. Potser així es podrà tornar un
poc de sentit comú a este ajuntament. (p. 37)

8. El grup de personatges conservadors estaria format per Peter Stockmann, Catherine
Stockmann, Aslaksen i els ciutadans anònims.

El grup més liberal i progressista estaria format per Tom Stockmann, Petra Stockmann,
Hovstad, Billing i Horster.

Peter Stockmann és el representant de la classe dirigent i no li interessa que les coses canviïn.
És un ferm defensor de l’autoritat, les jerarquies i les normes. En aquesta cita es veu clarament
la seva postura immobilista: La gent no necessita idees noves... Viu molt millor amb les velles.

Catherine Stockmann és una persona conservadora a qui espanten els canvis pel que tenen de
problemàtic i per les dificultats econòmiques que comporten per a ella i la seva família. A més,
ella ja ha patit en el passat aquesta situació. A pesar d’això, però, fa costat al seu marit i no li
discuteix les seves opinions: Per què vols que t’escolte? Ja sé que tens raó.

Aslaksen és un home moderat, prudent, que no veu amb massa bons ulls els canvis. En una
conversa del segon acte, entre els treballadors del diari, diu: La gent podria arribar a demanar
canvis, i no oblide que jo represente els empresaris modestos de la ciutat... De fet, ell només
mira per la bona economia dels petits empresaris.

Els ciutadans del poble no tenen veu en aquest drama, però al final del segon acte i el tercer,
coneixem indirectament les seves accions. Tot i que saben que el doctor té raó, prefereixen
amagar el cap sota l’ala i fer veure que no passa res.

Tom Stockmann és un home obert a les noves idees i té confiança en el futur i la joventut. El
deure de qualsevol bon ciutadà és compartir cada nova idea amb la gent, diu el doctor. Però,
en el seu cas, la lluita per la llibertat i per la veritat passa per damunt de tota la resta.

Petra Stockmann és una noia jove, moderna i treballadora que qüestiona els models que han
funcionat fins al moment. Ho diu clarament quan parla amb Hovstad: Senyor Hovstad, el llibre
sosté que hi ha un poder sobrenatural que ens assegura un final feliç si som bons, i que ens
castiga si som roïns... Des de quan funciona així el món?

Hovstad és un personatge clarament progressista, tot i que, com la majoria, a l’hora de triar
entre la seva situació personal i el bé del poble, opta per defensar el seu lloc de treball i posar-
se contra el doctor. Doctor, quan vaig agafar al meu càrrec La Veu del poble, vaig jurar que
acabaria amb eixa colla de vells obstinats i arrogants, i ara és el moment de fer-ho. (p. 38)

Billing és un personatge progressista que sempre parla de fer la revolució, de canviar la
societat, tot i que, ingènuament, creu que ho podrà fer des de la secretaria de Magistratura.
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Malgrat la seva radicalitat i que sembla que té les idees clares quan diu Allò que no és bo mai
no és bo, no dubta a posar-se en contra del doctor per mantenir la seva feina.

Horster, tot i que és un personatge que no està interessat en la política, té unes idees molt
clares sobre el dret de tot home a poder-se expressar, a la llibertat i, per tant, des d’aquest punt
de vista, el podem classificar dins d’aquest grup. De fet, és l’únic personatge coherent amb les
seves idees, perquè comença l’obra amb una posició i la manté fins al final. Així ho expressa
quan Billing li pregunta per la seva actitud envers el doctor: He estat en molts llocs on la gent
no pot expressar les seues opinions. Ha sentit parlar d’eixos llocs? [...] Doncs a mi no em
sembla bé.

9. Tom Stockmann és un personatge que té una certa debilitat per sentir-se afalagat pels altres,
fet que no li permet veure les vertaderes intencions dels qui té al voltant. A pesar que la lluita
per la veritat i la llibertat és el gran motiu que el mou a actuar, també és veritat que, en el fons,
tal com indica el seu germà, hi ha una certa actitud d’orgull. Bo? És meravellós... Saps què vol
dir tindre el suport de tota una ciutat? Des que era un xiquet no m’havia sentit tan feliç... (p. 42)
Aslaksen, vull que em prometa que no organitzarà cap acte en honor meu... (p. 62).

Hovstad és un home que prové d’una família humil i que vol posar en evidència la
incompetència dels governants i fer-los fora. En realitat vol aconseguir el mateix poder que fins
aleshores ha estat en mans dels rics: Tot, absolutament tot allò important per a la ciutat, està a
les mans d’uns pocs buròcrates. [...] Potser no, però tots són rics, pertanyen a famílies amb
noms il·lustres i tenen el poder. [...] Doctor, quan vaig agafar al meu càrrec La Veu del Poble,
vaig jurar que acabaria amb eixa colla de vells obstinats i arrogants, i ara és el moment de fer-
ho. [...] Doctor, vull que m’entenga, doctor. Jo vinc d’una família humil i sé molt bé que els
oprimits necessiten fer sentir la seua veu... Només així es pot demostrar la capacitat, la
intel·ligència i la dignitat de les persones. Un periodista que rebutja l’oportunitat d’ajudar els
oprimits assumeix una responsabilitat que no vull per a mi. (p. 37-38)

Kiil: tot i la insistència a voler netejar el seu nom perquè la fàbrica que contamina les aigües ha
estat de la seva família durant generacions, el motiu que el mou és la venjança cap als
dirigents que no li van permetre formar part de la classe dirigent, tal com li manifesta al seu
gendre: Es mereixen tot el que els passe. Es creuen tan intel·ligents!... Va ser el teu germà qui
ordenà que m’apartaren del consell, i em van despatxar sense miraments. (S’aixeca.) Tom,
espere que demostres com són de cretins. (p. 36)

10. Com diu Carme Portaceli, a aquests personatges els mouen raons personals que són, en
definitiva, el motor que els impulsa a actuar. Per exemple, Peter Stockmann té una certa enveja
i gelosia envers el seu germà. En ocasions li recrimina unes ganes de notorietat que ell no ha
aconseguit, per molt alcalde que sigui. En aquesta escena, aquesta actitud la notem quan ell
s’adona que els elogis del balneari són tots per al seu germà, un germà que té idees, però que
qui les porta a terme és ell, Peter, l’home d’acció, el dirigent, l’autoritat.

11. Aquests són alguns exemples que podem trobar en l’obra:

Al segon acte, llegim unes paraules de l’alcalde, quan s’adreça als redactors, que posen de
manifest la gelosia que existeix entre els dos germans:

PETER. (Llançant el manuscrit sobre la taula.) Una afirmació basada en els desitjos de
venjança, en l’odi a l’autoritat, i en res més! (Pega una punyada damunt del
manuscrit.) Açò no és més que la bogeria d’un home que vol destruir la nostra forma
de vida! No té res a veure amb les reformes, ni amb la ciència! [...] (p. 61)

Per altra banda, com que Peter és la màxima autoritat del poble, i també del balneari, no
suporta que el seu germà tingui idees pròpies i que no se sotmeti a l’autoritat, i encara menys
tenint en compte que ell ha fet molt pel seu germà petit. Aquesta actitud la podem veure a
l’escena 2 del segon acte quan diu aquestes punyents paraules a la multitud: I m’agradaria que
tots en comprengueren els motius. És, i ho ha sigut sempre, un home que no s’ha sentit mai
satisfet si no podia punxar, si no podia ridiculitzar, si no podia destruir l’autoritat establerta. Per
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això, ara intenta demostrar, amb el seu atac al nostre balneari, que l’Administració va cometre
un error quan va construir... (p. 70)

12. A les pàgines 60 i 61, l’alcalde arriba a la redacció del diari i comença a plantejar la situació
des d’una nova perspectiva que farà canviar d’opinió els redactors. Presenta el conflicte del
balneari com un problema del poble i, per tant, serà el poble que l’haurà d’assumir. Això vol dir
més impostos i, per tant, descontentament de la població. Així doncs, capgira la situació i en
responsabilitza el poble, en comptes del Consell del balneari. Per altra banda, el balneari haurà
de tancar durant dos anys, i cosa que implica pèrdues per als petits empresaris. Per això, el
que fa l’alcalde és presentar les dificultats en funció de com aquestes afecten els interessos de
les persones del diari. D’aquesta manera aconsegueix que l’interès propi passi per damunt de
l’interès comú, que és el que se suposa que defensa aquest diari progressista.

13. Aslaksen, al principi del segon acte, parla amb el doctor Stockmann per organitzar una
petita manifestació perquè pugui informar la ciutat de l’estat del balneari, i és en aquest
moment que defensa la llibertat de qualsevol individu d’expressar-se: ...per què hauríem
d’impedir que un ciutadà honrat expresse amb llibertat la seua opinió sincera? No deixa de ser
curiós que sigui el mateix Aslaksen, al final del segon acte, qui, en la reunió convocada pel
doctor, la condueixi per manipular-la a favor de l’alcalde. Fins i tot arriba a proposar que es voti
si el doctor pot parlar en la seva pròpia reunió. I és també Aslaksen qui proposa que el Dr.
Stockmann sigui considerat “un enemic del poble”: Un moment! Vull proposar una resolució! Els
ciutadans reunits ací, honrats i patriotes, en defensa del seu país i de la seua gent, declarem el
doctor Stockmann enemic del poble. (p. 74) És evident que els únics motius que mouen
Aslaksen són els beneficis que el balneari aporta, sobretot al petit comerç, tal com ell mateix
diu: El balneari de Kirsten està convertint-se en una mina d’or per a la nostra ciutat, i
especialment per al petit comerç. Per això com a president de l’Associació de Petits
Empresaris... (p. 39). És evident, doncs, que entre les paraules inicials d’Aslaksen i els fets que
es desenvolupen a partir del segon acte hi ha una incoherència total.

Per altra banda, Hovstad, al principi del segon acte, apel·la la seva consciència i la seva
obligació d’ajudar els oprimits. Però quan arriba el final del segon acte, i també durant tot el
tercer, l’únic oprimit és el Dr. Stockmann, i Hovstad no opta per defensar-lo. L’únic que li
importa és defensar el diari i la seva petita parcel·la de poder; per això, al final de l’obra deixa
ben clar que donaran suport al doctor a canvi de diners: Tranquil, Aslaksen... Anem al gra...
Mire, doctor, si li donem suport de nou, perdríem lectors al principi. Per això ens agradaria que
vosté, o més ben dit el senyor Kiil, afrontara el dèficit... Més sincers no podem ser. (p. 89) Així
doncs, en aquest personatge també podem observar que, entre la seva postura inicial i la que
va prenent a mesura que avança l’obra, hi ha contradiccions importants.

14. Evidentment, Ibsen no salva ningú en aquest panorama de la societat noruega a petita
escala. Tot i que el doctor Stockmann és qui té la veritat de la seva banda, és evident que la
seva postura ratlla la intransigència i que porta la seva família al desastre a pesar de les
diverses propostes per netejar el seu nom. Tom Stockmann és incorruptible, però pagarà la
seva tossuderia a un preu molt car. A part d’aquest fet, Ibsen també deixa entreveure que hi ha
motius personals en aquesta tossuderia del doctor. Kiil exposa la possibilitat d’un cert odi
envers el germà i el doctor no ho nega pas. També mou els seus actes una certa necessitat de
reconeixement públic. Per tant, si mirem una mica més endins del personatge, no tot és la lluita
honesta i ferma per la llibertat i per defensar la veritat.

15. El personatge és el poble, el col·lectiu anònim que tothom espera manipular en funció dels
seus interessos. La massa indefinida que es mou per la por. Por a perdre les riqueses que el
balneari aporta al poble, por a pagar nous impostos que els escanyin més econòmicament,
però també por a les aigües infectades, tot i anar en contra del doctor i les seves teories. En el
darrer acte, el doctor fa referència a la por que paralitza fins i tot les “bones persones”: No
s’atreveix... El vidrier no s’atreveix a arreglar-nos les finestres, el propietari de la casa no
s’atreveix a què ens quedem... [...] Sobre les ruïnes de totes les civilitzacions que hi ha hagut al
món haurien de posar el cartell de “No m’atrevisc”. (p. 78) El doctor defineix aquest col·lectiu
com a éssers primaris: Ensenyaven les dents com si foren animals... atiats per eixos que es
diuen demòcrates... [...] N’hi ha prou que la multitud alce la veu perquè eixos demòcrates
s’amaguen. Si ara me’ls trobara pel carrer fins i tot negarien que m’han conegut mai... (p. 78)
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Per tant, la reacció del poble és el què acaba de posar el punt culminant en aquest conflicte
que s’ha desbordat i ha portat la gent anònima a actituds d’agressivitat, descontrol i hipocresia.

7.1. El protagonista: el doctor Tom Stockmann

1. En el primer acte el doctor Stockmann recorda al seu germà que van viure cinc anys al Nord
(hem de suposar que a les inhòspites terres del nord de Noruega). També li comenta que les
condicions de vida en què vivien no eren bones; al contrari, el doctor recorda: Tu no saps què
significa això després de passar tanta fam? El fet d’haver viscut en circumstàncies precàries fa
que ara el doctor i la seva família no s’estiguin de res, que mengin bé, que convidin tothom... El
mateix doctor ja ho diu: Ara, per contra, vivim com reis... Hui, per exemple, hem dinat carn
rostida, i encara ens ha sobrat per al sopar!

2. En aquests dos parlaments dels germans davant els ciutadans de Kirsten, el primer que
veiem és que Peter té un discurs clarament propagandístic. Queda clar que està fent una mena
de míting. Ho notem en la repetició de Jo predic que..., a l’estil dels discursos dels polítics en
campanya, quan prometen allò que els ciutadans volen sentir. Per altra banda, Peter centra tot
el seu discurs en allò que més li interessa: els diners i el creixement de la ciutat, perquè
d’aquesta manera els dirigents seran els primers a enriquir-se. Però ho fa recordant que el
balneari millorarà la situació de tots els ciutadans de Kirsten, de manera que així tothom se
sent implicat en la necessitat de protegir el bon nom del balneari. És per això que, a partir de
mig discurs, comença a manipular els fets i pren la postura radical d’obligar tothom a estar amb
ell o contra d’ell. Qui malparli del balneari serà un traïdor i caldrà marginar-lo “traçant una línia”
de separació. Veiem, doncs, que a Peter només li importa el poder i l’economia, encara que
hagi de destruir el seu propi germà per aconseguir-ho.

En canvi, Tom apel·la més als sentiments que no pas a les butxaques dels qui l’escolten.
Explica les seves bones intencions quan va arribar a Kirsten amb la idea del balneari, més A
diferència de Peter, els beneficis que Tom veu en el balneari són col·lectius i desinteressats.
Per a Tom, el balneari havia de curar malalts, portar més gent a la ciutat, aprendre d’ells i
convertir Kirsten en una ciutat més culta i civilitzada. I és per la manca de civisme de la gent
que Tom acaba dient que la majoria no sempre té la raó. Curiosament, Peter té un discurs
aparentment democràtic, sense ser-ho perquè acaba demanant que es prohibeixin les
declaracions del seu germà. Tom, en canvi, defensor de la llibertat, acabarà posant en dubte la
igualtat i el sufragi universal.

Resumint, Tom té una posició més altruista i planera, i Peter manipula els fets a favor dels seus
interessos personals.

3. De fet, en un cert sentit sí que podem considerar el doctor com un personatge esbojarrat, ja
que no mesura les conseqüències dels seus actes. No pensa en la família que arrossega al seu
darrere. A l’inici del conflicte, ja notem una certa immaduresa quan el doctor no és capaç de
veure que el seu germà no li facilitarà les coses. Tots els altres personatges ho veuen, però ell
es troba en una mena de núvol, lluny de la realitat, que només li permet veure els fets objectius
i científics, sense sospesar les conseqüències i els interessos que quedaran afectats arran del
problema del balneari.

Per altra banda, també hi podem percebre una certa immaduresa, fins i tot ingenuïtat, quan no
s’adona de fins a quin punt els altres personatges, sobretot els del diari, el manipulen. Cadascú
busca en el doctor una eina per aconseguir els seus interessos. Només quan el conflicte es gira
contra seu, s’adona de la hipocresia i la manipulació a què ha estat sotmès.

4. Aquests són dos exemples, dels molts altres que es poden trobar en el text:

Quan els dos germans discuteixen la situació del balneari per primera vegada, Tom ja
manifesta una aversió a manipular els fets, la veritat:

STOCKMANN. Per l’amor de Déu, Peter! De veritat creus que jo accediria a una farsa com
esta?
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PETER. Una farsa?

STOCKMANN. Sí, una farsa, un frau, una mentida... Un delicte contra la salut dels
ciutadans. (p. 44)

Un altre fragment és el que trobem en el segon acte quan el doctor, creient que el seu informe
es publicarà diu:

STOCKMANN. No es pot imaginar les ganes que tinc de veure’l imprès. Després de llegir
tantes mentides, tantes veritats a mitges, per fi podran llegir la veritat... la veritat pura i
nua sobre un assumpte tan important... I això només és el principi! Desmuntarem
totes les seues mentides, veritat, senyor Aslaksen? (p. 53)

5. Al llarg del l’obra, diversos personatges, titllen el doctor de boig. Aquesta acusació apareix,
sobretot, quan el doctor manté una postura intransigent i no es doblega davant les pressions
dels altres. El seu germà li diu:

Estàs completament boig! Has perdut l’enteniment?.

El seu sogre, Kiil també li diu:

Vull veure si necessites de veritat una camisa de força. Si insisteixes en eixa afirmació,
tenint açò a ta casa, és que estàs boig de veritat... Deus estar-ho, perquè només un boig
arruïnaria així la seua família.

També Hovstad l’acusa de bogeria i egoisme:

Vostè està boig, doctor. El seu egoisme l’ha portat a la bogeria, i no s’excuse amb raons
humanitàries... Només un boig arrossegaria la seua família a la misèria més absoluta...

Al pròleg de les obres completes d’Ibsen es fa referència a una certa simpatia de l’autor pels
personatges desequilibrats.

6. Dubatti està molt encertat en aquesta afirmació, perquè quan el doctor veu que la tan
desitjada majoria està en contra de la veritat, la rebutja. Afirma que la majoria s’equivoca. Fins i
tot arriba a dir: Si l’única manera de prosperar és cometre este crim contra la veritat i la llibertat,
cridaré amb totes les meues forces: que muira esta ciutat i la seua gent! A l’inici del seu discurs
a la reunió, també diu que el poble no es converteix en poble només per tenir forma humana.
Que humà també se n’és quan es guanya aquest honor. Per tant, com diu Hovstad, el doctor
pren una postura aristocràtica, entenent que només una minoria preparada té la veritat a les
seves mans i, per tant, el poder de decidir.

7. A l’inici del tercer acte, quan la situació és depriment per l’actitud agressiva que han pres els
ciutadans contra el doctor i la seva família, Catherine observa que els pantalons del doctor no
estan bé i ell li contesta: Això només demostra que, si has de lluitar per la veritat, no t’has de
posar els millors pantalons. (p. 77) També és interessant veure la fina ironia del doctor quan, en
el tercer acte i després de les dures paraules de la reunió, el seu germà Peter el va a visitar:

STOCKMANN. [...] Pots tornar a posar-te el capell, si vols. Ja deus haver notat que ací fa
un poc de frescor.

PETER. Sí, ho faré. Gràcies. (Es posa el barret.) Crec que anit em vaig refredar... Aquella
casa estava tan gelada...

STOCKMANN. Jo, per contra, diria que l’ambient era prou calorós, més encara, sufocant...
Què vols?

PETER. Puc seure? (Fa acció de seure en una cadira.)
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STOCKMANN. Ací no... Corres el perill que un fragment de la sòlida majoria t’òbriga el
cap... (p. 81)

7.2. Les dones d’aquesta història: Catherine i Petr a

1. Catherine és el model de muller atenta, prudent, que facilita que l’home brillant amb qui s’ha
casat no s’hagi de preocupar per cap problema domèstic. És una dona que sempre fa costat al
seu marit, el seu propi pare ho diu amb aquestes paraules: Així m’agrada, filla meua, que faces
costat al teu marit... . De fet, les dues dones de la vida del doctor Stockmann li fan sempre
costat. Catherine és el model tradicional de dona. En canvi, Petra és una noia jove i plena
d’energia que treballa en tres feines alhora, que pot ser independent econòmicament. És una
noia amb criteri propi i que sap dir el que pensa sense por, igual com ho fa el seu pare. Aquest
tret el destaca Hovstad en la conversa que té amb ella:

HOVSTAD. Per què eixes opinions tan extremes? Vosté és igual...

PETRA. Igual que qui?

HOVSTAD. Vull dir que...

PETRA. Igual que mon pare, no? Diga, senyor Hovstad, a vosté no li interessen les idees
de mon pare, veritat? (p. 57)

Per tant, aquestes dues dones presenten models femenins diferents: Catherine és el model del
passat, formaria part del grup de les dones bones, i Petra, el del futur, formaria part del grup de
les emancipades.

2. Al final del primer acte, quan els dos germans estan discutint, Petra es posiciona clarament
al costat del seu pare, mentre la seva mare només intenta calmar els ànims:

PETER. Sí... Com a superior teu, quan et done una orde l’has d’obeir.

STOCKMANN. Peter, si no fores el meu germà...

PETRA: Pare! Per què deixes que et parle així?

CATHERINE: Petra... Petra, per favor... (p. 47)

Més endavant, en la mateixa escena, Petra parla al seu oncle més durament i la seva mare
torna a respondre calmant els ànims:

PETRA. Com pots tractar mon pare d’una manera tan mesquina?

CATHERINE. Petra, calla, per favor... (p. 48)

I al final del mateix acte, Catherine manifesta clarament la seva postura de dona pràctica, però
alhora conservadora, mentre que Petra té una visió més oberta, moderna i combativa, ja que
per a ella no tot s’acaba amb el concepte de família:

STOCKMANN. He de complir amb el meu deure, Catherine.

CATHERINE. I on està el teu deure cap a la teua família?

PETRA. Mare, la família no sempre és el més important...

CATHERINE. Per a tu és fàcil de dir això, Petra... Tu encara et podries valer per tu
mateixa... I els xiquets, Tom? Quin futur els espera? Quin futur ens espera a
nosaltres? (p. 49-50)
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3. Petra és el personatge que presenta un model femení modern i lliure. És una dona
independent, que treballa i es guanya la seva independència. A més a més, és una dona amb
criteri i idees pròpies, que sap enfrontar-se als homes, especialment al seu oncle Peter quan
s’enfronta amb el seu pare al final del primer acte. També ho podem veure quan posa en
evidència les contradiccions de Hovstad.

4. Resposta oberta.

5. Resposta oberta.

8. L’ESPAI

1. L’acció passa a Kirsten i això se’ns indica a la primera escena del primer acte quan es troben
els dos germans a casa del doctor Stockmann i aquest fa referència als anys que ell i la seva
família van viure al nord:

STOCKMANN. [...] En tornar, t’hauries adonat que viure ací és com poder contemplar els
set dies de la Creació.

PETER. Ací? A Kirsten?

2. Resposta oberta. En tot cas s’ha de destacar que és un poble en creixement, que té un
balneari que s’ha convertit en el centre de tota l’activitat de la ciutat i que és un poble costaner.

3.

Espai Cita
Escena 1 Casa del doctor Stockman Sala d’estar de casa del doctor

Stockmann. (acotació p. 19)ACTE I

Escena 2 Casa del doctor Stockmann La mateixa sala... (acotació p. 34)

Escena 1 Redacció del diari La redacció de La Veu del Poble.
(acotació p. 51)ACTE II

Escena 2 Casa del capità Horster Una sala a casa del capità Horster.
(acotació p. 66)

ACTE III Escena 1 Casa del doctor Stockmann [...] hi ha pedres escampades per la
sala. Stockmann hi entra. Fa fred a la
casa. (acotació p. 76)

4. L’acotació que més detalladament descriu l’espai és la que trobem a l’inici de l’escena 2 del
segon acte, quan es defineix com és la casa de Horster:

Una sala a casa del capità Horster. La sala està buida com si no s’haguera utilitzat de fa
molt de temps. Hi ha una estrada amb una cadira i una taula petita. A la dreta, dues
cadires petites i una de respatler alt. Al fons, dues finestres amb les persianes
abaixades. Enmig de les finestres, una prestatgeria. Una porta a la dreta, i una porta amb
arc a l’esquerra. (p. 66)

5. Resposta oberta.

6. Resposta oberta.

9. EL TEMPS

1. Tot i que l’obra no ho indica específicament, podem deduir que l’acció transcorre durant el
segle XIX. En primer lloc, perquè Ibsen, com a escriptor realista, procurava reflectir en les seves
obres el sentiment i els conflictes del seu temps. En segon lloc, la ciutat de Kirsten comença un
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període de creixement econòmic, no degut a la industrialització, com passava en d’altres zones
d’Europa, però en tot cas, aquesta revitalització de l’economia local és pròpia del segle XIX. Per
altra banda, notem els nous aires de liberalisme, el progressisme i la defensa dels oprimits tan
característics dels moviments renovadors del XIX. Tot plegat, i també l’incipient feminisme que
mostra Petra, ens pot fer pensar que aquesta obra està situada entre la segona meitat i el final
del segle XIX.

2. A Un enemic del poble, al primer acte, quan els personatges arriben a casa del doctor
Stockmann, veiem que es treuen o es posen l’abric i el barret; per tant, deduïm que ens trobem
a l’hivern. Al darrer acte, també hi ha una constant referència al fred que fa a casa del doctor
després que els veïns hagin trencat els vidres de les finestres. Tot i així, tenint en compte que
l’acció es desenvolupa a Noruega, on el temps és molt més dur que a les nostres latituds,
també podríem situar l’acció a la tardor.

3. Quan el doctor Stockmann està sopant amb els seus convidats, Catherine pregunta a
Horster quan ha de sortir el seu vaixell cap a Amèrica, i ell li contesta que la setmana vinent. Si
tenim en compte que, al final de l’obra, la família Stockmann té la intenció de marxar a Amèrica
en el vaixell del capità Horster, llavors podem deduir que la durada de l’obra és més o menys
d’una setmana.

4.

ACTE I ACTE II ACTE III
Escena I Escena II Escena 1 Escena 2

PETER: (Entrant.)
Bona nit,
Catherine. (p.
20)

La mateixa sala,
l’endemà de matí.
(p. 34)

STOCKMANN:
L’alcalde ha
declarat la
guerra, així que
tindrem guerra!
(p. 52)

BILLING: Bona
vesprada,
senyores. (p. 68)

L’endemà de
matí. (p. 76)

CATHERINE:
Quan parteix el
seu vaixell,
capità?
HORSTER: La
setmana que
ve... (p. 28)

CATHERINE: Ah,
no? I per què van
publicar vostés
l’escrit de
l’alcalde i ni una
sola paraula de
l’informe del meu
marit? (p. 68)

STOCKMANN: ...
Quan ix [el seu
vaixell], capità?
(p. 80)

Quan comença l’obra podem veure que és de nit. De l’escena 1 a l’escena 2 del primer acte
també observem que passa un dia. Però de l’acte primer a l’acte segon el pas del temps és
més indefinit. Tot i així, amb el comentari que el doctor fa de la reacció del seu germà, sembla
que entre una cosa i l’altra no passa massa temps, possiblement un dia. De l’escena 1 a
l’escena 2 del segon acte, però, sí que passa més temps, ja que ens adonem que el diari ha
publicat l’article de l’alcalde i sembla que poden haver passat dos o tres dies perquè ja s’ha
creat un estat d’opinió. També notem que l’escena 2 d’aquest acte es desenvolupa al vespre.
Finalment, el tercer acte és l’endemà de la reunió. O sigui que, tot plegat, el temps de ficció deu
estar entre 5 o 7 dies.

10. LA CONSTRUCCIÓ DRAMÀTICA

1. En aquest text és important destacar la idea que la pertorbació de l’equilibri subministra la
força que mou l’acció, perquè és precisament el trencament de l’equilibri en la vida del doctor
Stockmann el que el portarà a l’acció: a decidir-se a imprimir l’informe, a convocar una reunió
per donar-lo a conèixer, en definitiva, a enfrontar-se amb l’autoritat. Fins i tot, a lluitar “sol”
davant de l’oposició de tota la ciutat. Sense el trencament del seu equilibri, res de tot això no
hauria passat. Per altra banda, també s’ha de remarcar aquesta altra idea que diu: La lògica
d’Ibsen no depèn de “qualitats” de caràcter; els motius que fan actuar els seus personatges
estan continguts dins de l’estructura del seu medi. Per tant, Ibsen no presenta un doctor valent,
decidit, l’heroi defensor de la llibertat i la veritat, perquè són qualitats inherents en el caràcter
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d’aquest personatge. És l’estructura del seu medi, el tarannà dels ciutadans de la seva ciutat,
que segons el doctor encara no són prou civilitzats, el que dóna aquests trets al personatge. De
fet, Ibsen posa en pràctica la teoria naturalista a partir de la qual l’home està condicionat pel
medi i l’herència.

2. Jordi Casas estableix els següents elements com a elements propis de la tècnica ibseniana:
personatges situats en un temps present; situacions realistes; diàlegs versemblantment
“naturals”; presència del passat, com a equivalent del fat; una mecànica dramatúrgica basada
en la pièce bien faite; un tractament en profunditat dels personatges secundaris; defensa de
l’individualisme contra les formes col·lectives de l’opinió i de la moral, i la denúncia de la
hipocresia. D’aquests elements, en trobem cinc a un Un enemic del poble:

− Personatges situats en un temps present: ja hem dit que en el segle XIX.

− Situacions realistes: el que passa a l’obra és perfectament possible i realista.

− Diàlegs versemblantment “naturals”.

− Defensa de l’individualisme contra les formes col·lectives de l’opinió i de la moral:
pràcticament és el tema de l’obra.

− La denúncia de la hipocresia: el podem considerar un dels temes secundaris.

3. El recurs és la carta amb els resultats de les anàlisis de l’aigua del balneari.

Per una banda, a l’inici de l’obra, l’interès reiterat del doctor per l’arribada d’aquesta carta ja ens
indica que el seu contingut és important; per tant, la carta crea un cert suspens perquè el lector
s’adona que serà un element que canviarà la situació. Alhora, serveix per començar a destapar
que hi ha un conflicte latent que provocarà tot l’enrenou del balneari.

4. Com diu Juli Leal, parlant de Hedda Gabler, també a Un enemic del poble el passat es
comenta en funció del present. El passat serveix a la família Stockmann per recordar l’estat de
misèria i precarietat en què van viure a les terres del Nord. També els serveix per saber gaudir
amb més intensitat de la situació actual. De fet, a la primera escena del primer acte, notem com
Kiil i Peter fan observacions d’un cert excés en la bona vida que porta la família Stockmann:
mengen rosbif, beuen ponx i gasten més del que guanyen. El passat, però, és un element que
el doctor Stockmann va recordant al llarg de l’obra, fins i tot en la reunió a casa del capità
Horster amb el seu discurs a la ciutat, ja que és aquell passat el que l’ha portat fins al present
actual. Per tant, el passat és un element que serveix per descriure els personatges i la seva
situació econòmica i social.

5. El verí s’utilitza en un doble sentit. En un sentit literal, quan el doctor explica que les aigües
estan contaminades, enverinades, perquè hi ha “panderoles”, com diu Kiil. Però també, i aquest
és el sentit més interessant, en un sentit metafòric. A mesura que el conflicte s’endureix, el
doctor anirà repetint que la societat està enverinada, en el sentit que aquesta és corrupta.

STOCKMANN. Que ràpid s’escampa el verí! (p. 6)

Quan el doctor acaba de parlar amb el seu germà, que intenta que reconsideri la seva posició, i
després d’haver-lo acusat d’ajudar el seu sogre a enriquir-se a costa del balneari, el doctor li
diu a Catherine:

STOCKMANN. [...] Vull que fregue bé el pis, que llave les parets! La infecció ha entrat en
esta casa! (p. 84)

6. La veritat és que, en aquesta versió de l’obra, tot i els petits tocs d’humor i d’ironia del doctor
Stockmann, els fets fan pensar que, més que una comèdia, és un drama. A més, l’oposició fins
i tot violenta del poble fa que el lector acabi l’obra amb una visió pessimista de la societat, tot i
la valentia del doctor que es quedarà a Kirsten per continuar lluitant.
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11. L’EDICIÓ VALENCIANA

1. HOVSTAD: Per favor, no discutim... No vull que se’n vaja amb una idea equivocada sobre mi.
Supose que sap que jo... que admire les dones com vostè. No havia tingut mai l’oportunitat de
dir-li-ho, però... Espere no haver-la molestat.

2. No...no puc oblidar que eres el meu germà.

3.

No tens por de la seua reacció? Formes pròpies dels adjectius
possessius

... gràcies a ell prompte apareixerem...

... organitzar una xicoteta manifestació. Ús de formes adverbials pròpies

Bona vesprada a tots

Vaig heretar la fàbrica de mon pare... Ús de lèxic propi

Volia saber com es trobaven hui.

Els xiquets no haurien d’haver anat a escola  Tendència a usar els diminutius

4. Este / estos: Este matí passejava amb l’enginyer municipal, i durant la conversa he
mencionat estos canvis...

eixe / eixos: No, no em molesta, però eixe llibre ha aconseguit confondre’m. Ha sentit
parlar d’eixos llocs?

esta /estes: Esta vegada no hi haurà cap error. Estes fatigues són les que em produeixen
satisfaccions.

eixa /eixes: Aslaksen no és més que un covard amb tota eixa xarrameca sobre la
moderació...

açò: Què dirà l’oncle Peter de tot açò?

5.

BILLING. Capità Horster...

HORSTER. Avant. Estava arreglant tot açò un poc...

BILLING. Em diuen Billing. No sé si em recorda. Ens vam conèixer a casa del doctor.

HORSTER: Ah, sí... Ja me’n recorde. Perdone, però no l’havia reconegut. (Mira per la
finestra) Per què no entra la gent?

BILLING. No ho sé. Supose que esperen l’alcalde o alguna altra persona important...
Capità, em permet una pregunta abans que comence l’acte? Per què ha prestat sa
casa per un acte així? Vosté no havia intervingut mai abans en assumptes polítics...

HORSTER. Veurà... He passat quasi tota la meua vida viatjant... Vosté viatja molt?

BILLING. No, no he eixit mai a l’estranger. (p. 67)
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6. Un poc de sentit comú: una mica, un bocí, una engruna

La previsió de l’oratge: del temps, de l’estat atmosfèric

No és tan roí: vil, mesquí, miserable, menyspreable

Pega una punyada damunt el manuscrit: un cop de puny

El meu capell, per favor: barret

Els abelleix un cigar?: ve de gust, plau

T’agradaria veure’m afonat per tota la vida?: destrossat, enfonsat

12. RECEPCIÓ DE L’OBRA

1. Les tres crítiques destaquen l’actualitat del text, sobretot la crítica 2, que posa exemples de
la nostra societat que tenen clars paral·lelismes amb Un enemic del poble. Un altre element
coincident és la referència al tema principal de l’obra i alguns temes secundaris: enfrontament
raó i veritat; la corrupció del poder; la democràcia veritable... En les crítiques 1 i 2 es destaca la
interpretació dels actors, especialment la de Manel Barceló (en un sentit positiu) i la d’Enric
Benavent (en un sentit una mica negatiu). Les tres crítiques esmenten la direcció de Carme
Portaceli.

2. Resposta oberta.

3. Resposta oberta.

V. IBSEN DINS EL TEATRE CATALÀ

1. Al final del segle XIX (1890) s’inicia a Catalunya un nou moviment anomenat Modernisme que
neix amb la voluntat d’oposar-se al moviment anterior, la Renaixença, perquè aquest defensava
una cultura regional i tradicional. Els modernistes, com indica el seu nom, pretenen transformar
la societat i la cultura catalanes en una cultura moderna, nacional i autònoma. Per aconseguir-
ho, penen de model la cultura francesa i alemanya, i, sobretot, els escriptors nòrdics i
anglosaxons. D’aquesta manera podien aconseguir una situació d’igualtat amb la resta de
literatures europees.

Els modernistes també van canviar el concepte d’artista, entenent-lo com l’home que viu per
l’art i que considera l’art com una activitat superior. Els primers artistes modernistes provenen
de la burgesia industrial i adopten una actitud de rebuig contra la seva pròpia classe, d’aquesta
manera, l’art es convertirà en una rebel·lió.

2. El gran tema del Modernisme és l’enfrontament entre l’artista i la societat, aquesta societat
que volen modernitzar però que no es deixa. Això donarà lloc a moltes obres que centraran la
seva temàtica en aquest tema: Aigües encantades, Els sots feréstecs...

3. En primer lloc, els intel·lectuals modernistes tenien com a objectiu la renovació de la societat.
També el doctor Stockmann té interès per fer de la seva ciutat un lloc més civilitzat i obert, en
definitiva, més modern.

Per altra banda, podem identificar Stockmann com l’individu incomprès i en lluita contra la
societat que no accepta els seus ideals. En realitat, el tema de l’obra es basa precisament en
aquest fet. Així doncs, Stockmann és el prototipus d’individualisme més absolut. No oblidem les
seves darreres paraules: Lluitem per la veritat i per això estem sols. I això ens fa forts... Som
els més forts del món... I els forts han d’aprendre a estar sols.
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4. Cortada destaca que cal un teatre modern que representi els autors estrangers més
destacats a Europa i també que es representin els autors propis que segueixin les noves
tendències. Per altra banda, demana un teatre que serveixi de plataforma per renovar la
societat en tots els aspectes, fins i tot per renovar la pàtria.

5. Ibsenians (I). No ibsenians (NI)

(I) Interès per noves temàtiques (lluites socials, drames interns i familiars, lluita de
passions...).

(I) Plantejament revulsiu dels nous temes (qüestionament de les convencions morals o
socials).

(NI) Interès per reutilitzar les antigues llegendes i tradicions nacionals.

(NI) Diàlegs molt interioritzats i llargs monòlegs per expressar els sentiments interns dels
protagonistes.

(I) Exposició de pensaments filosòfics (personatges pensarosos, complexos, angoixats,
misteriosos...).

(I) Presència de dones emancipades o que lluiten per ser-ho.

(I) Manca d’acció, falta d’intriga. L’acció és interna. El drama mostra la lluita d’idees,
passions i sentiments.

(I) Es manté l’estructura clàssica que planteja una acció interna centrada en el
descobriment del passat i el seu desenllaç.

(NI) Presència de personatges genèrics, plans, prototipus d’una sola idea.

(NI) Retorn a les comèdies per distreure el públic burgès.

(I) Finals tràgics.

6.

Ignasi Iglésias Els sepulcres blancs (1900)

Joan Brossa La dama enamorada (1908)

Josep Pous i Pagès L’Alosa (1899)

Pompeu Gener Els encarrilats (1901)

J. Torrendell Senyors de paper (1902)

Adrià Gual Misteri de dolor (1904)

Joan Puig i Ferreter Els visionaris (1909)

7. a) L’obra de Ferreter és una mena d’adaptació catalana de l’obra d’Ibsen.

b) Els personatges són inconformistes, transgressors, amb actituds contràries a la societat
burgesa del moment.

c) L’actitud transgressora i inconformista és comuna als personatges dels dos autors. No
són personatges convencionals i que s’adapten a la societat que els ha tocat viure, tot el
contrari, són lluitadors.

d) La societat “rosegaaltars” fa referència a la societat burgesa conservadora que basa els
seus principis en allò que dicta l’Església; d’aquí ve el terme “rosegaaltars”.
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e) Segons Massip, el teatre de Puig i Ferreter és un teatre d’idees i passions, compromès
amb la societat i amb un plantejament analític de les emocions i comportaments dels
personatges.

f) D’entrada, Ibsen és el creador del drama d’idees i, per tant, Puig i Ferreter n’és deutor.
Per altra banda, Ibsen fa un teatre força mancat d’acció, però a canvi dóna una visió
analítica dels personatges i les seves interioritats, com també ho feia Puig i Ferreter. Per
tant, la influència és total.

g) Puig i Ferreter, com a escriptor, va tenir una vida difícil perquè la seva obra, com la
d’Ibsen, no va tenir una rebuda fàcil. També té en comú amb l’autor noruec les seves
estades fora del propi país, fet que, en ambdós casos, els va donar una llibertat de
pensament molt important. Per últim, els dos escriptors tenen una actitud valenta i
combativa amb la societat del seu temps, que reflecteixen en les seves obres.

8. a) A la conferència, Ferreter diu que el teatre ha de ser un reflex de la vida i de la veritat, i
que ha de tenir una funció social: contribuir a millorar i fer progressar la societat, i
plantejar els seus problemes més importants. Un enemic del poble vol ser el reflex d’una
societat tancada i hipòcrita, i el Dr. Stockmann és el personatge que pretén fer-la
progressar, per tant, és una obra que aplica la funció que Ferreter volia per al seu teatre.

b) Denuncia el conservadorisme, la superstició religiosa i el caciquisme rural, que ofeguen
l’avenç de la ciència i del progrés.

c) Puig, un rebel en la seva pròpia vida, es “transforma” en Cecília, una noia que lluita per
ser lliure i per ser algú en un món dominat per la tirania dels pares, dels amos i dels
capellans.

d) Manelic de Terra baixa, Cecília d’Aigües encantades i Tom Sotckmann d’Un enemic del
poble

e) Manelic, de Terra baixa, de Guimerà, és un pastor ingenu que baixa de la muntanya i
lluita contra en Sebastià, un cacic rural, l’amo de tot, fins i tot de les persones.

Cecília, d'Aigües encantades, de Puig i Ferreter, és una jove estudiant de mestra que lluita
contra la tirania del seu pare, que la vol sotmetre, i la ignorància i la superstició del seu
poble.

El Dr. Stockmann, d’Un enemic del poble, d’Ibsen, és un metge il·lustrat i progressista que
s’enfronta a la ignorància, imposada per les conveniències econòmiques d’una minoria
corrupta, que li impedeix denunciar els mals que afecten la seva ciutat.

Tots tres són molt diferents, cap no és pròpiament un revolucionari, però s'enfronten contra la
injustícia, i tots tenen encara un toc romàntic i idealista.

9. Aquest fragment recorda la reunió que té el doctor Stockmann amb la resta de la ciutat per
explicar el problema de les aigües contaminades. Aquí, és el foraster, l’enginyer vingut de
ciutat, que amb les noves tècniques vol facilitar l’aigua que el poble necessita. L’actitud del
poble és la mateixa que trobem a Kirsten: una reacció contrària a la ciència, la incredulitat
davant allò que és nou, la preferència per les velles llegendes i supersticions abans que
admetre la veritat. També el foraster ha de lluitar per la veritat, com ho feia el doctor
Stockmann. I també, com ell, el foraster rebrà la violència del poble.

10. Encara que en clau simbòlica, la poesia, l’alegria, és la llibertat que defensen personatges
com Sotckmann, Cecília, el foraster... que s’han d’enfrontar amb col·lectius conservadors que
no accepten cap mena de canvi. En tots els casos, excepte a Un enemic del poble, els
personatges que representen l’artista, l’individualista que lluita per un món millor, hauran
d’abandonar els pobles davant l’agressivitat de la gent.
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11. Sagarra destaca, sobretot, la força poètica dels personatges d’Ibsen i el coneixement que
tenia del teatre. Sagarra és també un gran poeta i un home de teatre;, per tant, són aquests
mateixos valors els que valora en l’obra de l’escriptor noruec.

12. Segons la relació d’aquesta pàgina web, a Espanya s’han fet 4 representacions d’Ibsen:
una d’Espectres i de Peer Gynt, i dues d’Un enemic del poble. En català es va fer Peer Gynt,
de la companyia del teatre Romea, i una d’Un enemic del poble, concretament la de la
companyia mallorquina Teatredequè.






