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FITXA ARTÍSTICA 
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Un enemic del poble 
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INFORMACIÓ PRÈVIA 

SOBRE L’OBRA 
 

Un enemic del poble 

Un enemic del poble narra la història del doctor Thomas Stockmann, director 
mèdic d’un balneari en una petita ciutat. El centre vertebra, directament o 
indirectament, tota l’activitat econòmica de la població, i els seus habitants 
depenen del seu bon funcionament per mantenir l’estat de benestar creixent en 
el qual viuen des que es va obrir. El doctor, com a científic rigorós, descobreix 
fent unes anàlisis que les aigües que han fet tan famós el seu balneari estan 
contaminades. No dubta ni un moment de la seva obligació de fer públic el 
descobriment per engegar mesures que solucionin el problema. Això fa que es 
desencadeni una lluita terrible. L’assetgen el poder polític, les organitzacions 
comercials, els mitjans de comunicació i la majoria d’habitants de la vila 
temorosos de perdre la seva font principal de riquesa. El doctor, en comptes 
d’atemorir-se, reivindica el seu dret com a ciutadà lliure a denunciar-ho en nom 
del bé comú, el mateix bé comú que enarboren des de l’altra banda per 
mantenir la prosperitat en la qual viuen.  

Un enemic del poble és un text polèmic que aborda a través d’aquesta senzilla 
però efectiva metàfora de les aigües putrefactes algunes qüestions que encara 
estem molt lluny de solucionar: és la democràcia un sistema que garanteix la 
llibertat, o l’avidesa per aconseguir o mantenir el poder fa que degeneri en 
demagògia? Alguna cosa esdevé bona només perquè ho vulgui una gran 
majoria? La societat, aquesta massa compactada de la qual algú va dir que 
“d’un en un són mitjanament intel·ligents però tots junts només formen un únic 
idiota”, no fa pagar un preu molt alt a qualsevol que digui el que no vol sentir? 

Poc abans d’abordar Un enemic del poble per al Teatre Lliure vaig portar a 
escena El misantrop de Molière. La tria d’aquests dos textos no anava lligada 
per cap decisió comuna, si més no d’una forma conscient. Ha estat tot 
preparant els dos muntatges que les similituds m’han assaltat. Alcestes i 
Thomas Stockmann són dos personatges enfrontats a la societat que els 
envolta per la seva manera peculiar de buscar la veritat. 

Crec que tot va començar amb la lectura d’un assaig de Michel Foucault titulat 
Discurs i veritat a l’antiga Grècia en el qual el filòsof defineix la parresia:  
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“Una activitat verbal en la qual qui parla expressa la seva relació personal amb 
la veritat, arrisca la pròpia vida perquè reconeix dir la veritat com un deure per 
millorar o ajudar altres persones (i també ell mateix). Amb la parresia, el qui 
parla fa ús de la seva llibertat i tria la franquesa en lloc de la persuasió, la 
veritat en lloc de la falsedat o el silenci, el risc de mort en lloc de la vida i la 
seguretat, la crítica en lloc de l’adulació i el deure moral en lloc del propi interès 
i l’apatia moral”. 

D’aquí ve que la parresia pugui ser perillosa per a la pròpia democràcia, ja que 
no deixa de petja entre altres coses el delicat equilibri entre allò privat i allò 
públic. Els grecs mateixos van inventar la retòrica per intentar persuadir 
l’assemblea d’una manera més subtil; una manera que l’exercici del poder fa 
servir molt sovint per emmascarar la veritat. Aquesta contradictòria relació a Un 
enemic del poble no només de la mà de la relació del doctor amb la seva 
família i els efectes de la seva decisió pública en la seva vida privada, sinó 
sobretot en la relació gairebé fratricida amb el seu germà Peter, que a més és 
l’alcalde de la ciutat. Peter representa l’ordre social, la veritat acceptada que les 
seves accions com a alcalde representen l’interès general ja que la major part 
dels ciutadans l’han escollit per al càrrec.  

El doctor representa la individualització davant de la massa compacta de 
ciutadans. El rigor científic, la informació veraç, la llibertat d’expressió peti qui 
peti. Però Ibsen també introdueix un dubte inquietant fent del doctor Stockmann 
un personatge tan endut per la vehemència de la seva pròpia veritat que no 
accepta escoltar res més. Cap més argument, cap altra decisió que no sigui la 
que ha pres ell. Així pot fer pensar que aquest idealisme, aquest impuls noble 
és una manera d’ocultar un desig de poder. 

Ibsen és molt hàbil a l’hora d’introduir aquest conflicte. No és difícil convertir el 
doctor Stockmann en el nostre heroi quan el sents cridar a l’assemblea 
ciutadana, arriscant la seva posició i la integritat física d’ell i de la seva família, 
que el repugna la fastigosa baixesa que anima les persones que ostenten el 
poder, que són per a ell “com cabres que esclafen un jardí acabat de plantar, a 
les quals s’hauria d’exterminar com si fossin feristeles”. Però què passa quan 
tot seguit el sentim cridar amb la mateixa vehemència que el perill real de la raó 
i la llibertat és la majoria compacta lliurement establerta? Que la majoria té el 
poder però no té la raó? Que la raó sempre la té una minoria d’éssers elegits 
que formen la veritable aristocràcia intel·lectual? 

El rebombori que es va muntar quan es va estrenar Un enemic del poble va fer 
que el propi autor hagués de sortir al pas i declarés que es referia a  
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“l’aristocràcia del caràcter, de l’esforç, de la voluntat i del pensament lliure 
perquè era l’única que podia salvar una societat de la corrupció”. 

Ibsen no busca donar una solució al problema sinó aprofundir en la polèmica. 
L’individu davant de la societat. Una societat disposada a construir-se un estat 
de benestar assumint la mentida com a fonament. El doctor Stockmann no està  

disposat a assumir-la. Allò que assumeix com a responsabilitat seva és 
desemmascarar la gran mentida. Però de vegades es pot confondre 
l’honestedat amb el fanatisme? És cert que qualsevol idealisme és un engany 
davant de la necessitat? Que hi ha esperits que enterboleixen les seves aigües  

per fer-les semblar més profundes? Com diu Juan Mayorga, amb el qual signo 
aquesta versió, Un enemic del poble és una obra extremadament incòmoda, i 
per això mateix profundament teatral. Perquè el teatre és l’art del conflicte, i no 
hi ha cap conflicte més valuós en un teatre que el que enfronta l’escenari amb 
l’espectador. 

Aquesta és la meva intenció a l’hora de muntar Un enemic del poble. 

Miguel del Arco 

 

 

 
© Ros Ribas 
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Stockmann, el nostre enemic 

Si el teatre és l’art del conflicte, en teatre no hi ha cap conflicte més valuós que 
el que enfronta l’escenari amb l’assemblea d’espectadors. I poques obres han 
aconseguit obrir un conflicte d’aquesta mena com ho fa Un enemic del poble, 
que he tingut l’honor de versionar amb el Miguel del Arco per al Teatre Lliure.  

El seu protagonista, el doctor Stockmann, anteposa el compromís amb la 
veritat a qualsevol altre interès, propi o aliè. Resulta difícil no admirar aquest 
home recte que no negocia mai amb els seus principis i en el qual podem 
reconèixer algú de l’estirp d’Antígona i de Galileu. Als quals potser supera en 
coratge. Ja que l’heroi més coratjós no és el que encarna la comunitat, sinó el 
que per servir-la és capaç d’enfrontar-s’hi; el que, per amor a ella, accepta ser 
assenyalat com a traïdor. Posant-se en risc ell mateix i els seus éssers 
estimats, Stockmann fa front a totes les fraccions de la seva comunitat, que 
obliden les diferències entre elles per marcar-lo com a enemic comú. 

Minvarà la nostra admiració pel doctor Stockmann quan descobrim que no 
només s’enfronta amb els veïns de la seva ciutat corrupta sinó també a 
l’assemblea d’espectadores que l’escoltem ara i aquí? No ens semblarà, com 
als seus veïns, aristocràtic i superb? El doctor afirma que si l’aigua de la seva 
ciutat està enverinada és perquè tota la seva comunitat ho està, com ho estarà 
qualsevol comunitat on governi l’opinió majoritària, ja que la majoria ni té ni pot 
tenir raó, perquè la raó sempre és en minoria. 

Ibsen ens va lliurar una obra sobre la tendència de la democràcia a degenerar 
en demagògia i sobre el preu que paga qui diu allò que la majoria no vol sentir. 
Hi trobem polítics experts en dobles llenguatges, mitjans de comunicació que 
es proclamen independents i que en lloc de vigilar el poder pacten amb ell, 
interessos particulars emmascarats sota la noció de bé comú, una opinió 
pública que se sacralitza alhora que es manipula i, finalment, el sacrifici de la 
veritat i de l’individu a la raó d’Estat.  

Un enemic del poble és, em temo, una obra profètica. Però, on és avui el doctor 
Stockmann? 

Juan Mayorga 
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dues cançons 
lletres creades a partir de textos poètics originals d’Ibsen 
 
L’alegria de l’uníson 
 
Qui imposi la llum vital 
sobre el seu altar 
tindrà làmpares en nits tristes, 
flama per petjada, dels seus… 
peus. 
 
Desplega l'innat anhel. 
Bat les teves ales contra els barrots. 
Bat fins que la pedra escupi espurnes. 
Fins que els teus oients mudin la pell! 
Millor canta als cims el vent. 
Millor en les ones brilla… 
el sol. 
 
Viure i cantar! 
Viure i cantar! 
Fins l'últim obstacle, 
Fins la porta. 
Llença valent, les sobres…  
fora…!! 
 
Vola... 
I vola... 
 
Viure i cantar! 
Viure i cantar! 
Fins l'últim obstacle, 
ben poc val 
qui a sobres podrides… 
s’aferra. 
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La definició del guepard 
 
Nocturnes melodies 
retorcen l’ànima 
del qui la llum de l’alba 
impedeix cantar… 
 
Qui no amaga un poema al fons del seu cor? 
Com un lleó salvatge que assesta i rugeix. 
 
Tant de bo la vida resolgui el poema, 
rimant deure, 
rimant l’alegria. 
Tant de bo aquest dia emprengui el vol 
fins a costes on curar l’anhel 
que el meu pit ara enverina. 
 
Ara és el dia! 
Ara és la vida! 
Recorda el poema! 
Recorda el poema!! 
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SOBRE L’AUTOR 

Henrik Ibsen 
(Skien 1828 – Oslo 1906) 

Neix el 20 de març de 
1828 al port de Skien, una 
petita ciutat al sud de 
Noruega, i va morir el 23 
de maig de 1906 a 
Cristiania (l’actual Oslo). 
Ibsen està considerat el 
dramaturg noruec més 
important i un dels autors 
que més ha influït en la 

dramatúrgia moderna, pare del drama realista modern i antecedent del teatre 
simbòlic. A la seva època, les seves obres es van considerar escandaloses per 
part d’una societat dominada pels valors victorians, perquè qüestionaven el 
model de família i de societat dominants. Les seves obres no han perdut 
vigència i és un dels autors no contemporanis més representats en l’actualitat. 

El seu pare, un pròsper comerciant, s’arruïna quan Henrik té vuit anys d’edat i 
la família s’ha de traslladar a una granja als afores de Gjerpen, l’única propietat 
que aconsegueix salvar de la fallida. Allà el petit Henrik ha de fer 5 quilòmetres 
per anar a l’escola i es converteix en un nen introvertit i solitari. 

El 1842 tornen a Skien i Henrik, amb 14 anys, ingressa en un col·legi religiós, 
però anys després, ja en plena la maduresa, es declararà ateu. Hi anirà fins els 
16, quan les necessitats econòmiques l’obliguen a traslladar-se a la petita ciutat 
de Grimstad per treballar durant sis anys fent d’aprenent de farmàcia. Durant 
aquest període fa poques relacions, se li accentua el caràcter introvertit. 
Acabats els estudis de secundària, comença medicina (però no l’acabarà), 
s’interessa per la literatura i escriu els primers poemes i obres dramàtiques. 
Són d’aquesta època els poemes ‘Resignació’ i ‘A la tardor’ i els drames de 
caràcter romàntic Catilina i La tomba del guerrer (o El túmul de l’heroi). 

El 1850 es trasllada a Cristiania, intenta tornar a estudiar medicina i, tot i portar 
una vida d’estretors econòmiques, finalment decideix viure de les seves obres. 
Publica Catilina amb el pseudònim “Brynjolf Bjarme”, que obté una mala 
acollida de la crítica i no aconsegueix que la muntin. Col·labora amb el diari de 
la Societat d’Estudiants Samfundsbladet i amb la revista satírica de literatura i 
política Andhrimner. El 26 de setembre de 1851 estrena per primera vegada 
una de les seves obres, La tomba del guerrer, al Cristiania Theater. 
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El 1852 aconsegueix fer d’ajudant de direcció al novíssim Det norske Theater 
de Bergen, amb el compromís de poder estrenar cada any una de les seves 
obres. Ho farà amb quatre: La nit de Sant Joan (1853), una nova versió de La 
tomba del guerrer (1854), La senyora Inga d’Ostraad (1855) i La festa a 
Solhaug (1856). A Bergen coneix Susannah Thoresen, la filla d’un clergue 
protestant, amb qui es casarà el 18 de juny de 1858. El 1857 viatja per estudis 
a Dresden i Copenhague. 

El setembre de 1857 torna a Cristiania per fer de director artístic del Cristiania 
Norske Theater fins que va fer fallida el 1862. El 1858 estrena Els vikings de 
Helgeland i neix el seu primer fill, Sigurd. Més endavant publica els poemes 
Paa Viddeme (A les planures) i I billedgalleriet (A la galeria d’art) i escriu el 
drama La comèdia de l’amor. Quan tanca el teatre, li vénen mesos d’estretors i 
sol·licita a la Universitat una beca de viatge d’estudis per anar a l’Oest de 
Noruega recollint dades sobre les expressions folklòriques de la zona. Escriu i 
publica el drama Els pretendents de la corona (1863, a partir d’un tema 
concebut el 1858). 

En 1864 abandona Noruega i se’n va a Roma tot sol. L’any següent s’hi 
trasllada la família. Ibsen considera no viure l’ambient luterà i conservador de 
Cristiania i inicia un exili voluntari de 27 anys. A Roma en passarà 4. 

El 1868 se’n va a Alemanya, primer a Dresden (1868-75) i després a Munic 
(1875-78). Llavors ja és un dramaturg reconegut internacionalment, les obres 
del qual es representen en diversos països d’Europa. El 1869 viatja a Egipte 
convidat com a representant noruec a la inauguració del Canal de Suez. El 
1873 el fan membre del jurat d’art internacional de l’Exposició Universal de 
Viena. El 1878 torna a Roma, on s’estarà set anys més. Durant tot aquest 
període d’exili voluntari escriu la seva obra dramàtica principal, els drames 
realistes i simbolistes. 

El 1891, amb 63 anys, torna definitivament a Noruega i el 1895 s’estableix a 
Cristiania. El 1898 Cristiania, Copenhague i Estocolm (les tres capitals 
escandinaves) celebren solemnement el setantè aniversari d’Ibsen. Continua 
escrivint: és d’aquesta època Juan Gabriel Borkman (1896), per exemple. El 
1900 té el primer d’una sèrie d’atacs d’apoplexia que li aniran minvant la salut 
fins deixar-lo paralític al llit. Mor als 78 anys, el 23 de maig de 1906. 
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SOBRE EL DRAMATURG 

Juan Mayorga 
(Madrid, 1965) 

Es llicencia en Filosofia i Matemàtiques el 
1988. Va ampliar estudis a Münster, Berlín i 
París. El 1997 es va doctorar en Filosofia. 
La seva publicació filosòfica més important 
és Revolución conservadora y conservación 
revolucionaria. Política y memoria en Walter 
Benjamin (Anthropos, Barcelona, 2003). 
Després d’ensenyar Matemàtiques a Madrid 
i a Alcalá de Henares, és professor de 

Dramatúrgia i de Filosofia a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 
des de 1998. Dirigeix el seminari Memoria y pensamiento en el teatro 
contemporáneo a l’Instituto de Filosofía del CSIC. Ha escrit articles i assaigs sobre 
diversos aspectes de l’art teatral. Al 2007 li va ser concedit el Premio Nacional de 
Teatro. La seva obra teatral ha estat traduïda a diversos idiomes com ara 
l’alemany, l’àrab, el búlgar, el català, el coreà, el txec, el danès, el francès, el 
gallec, l’hongarès, l’anglès, l’italià, el noruec, el polonès, el portuguès, el romanès, 
el rus i el serbocroata. Els seus textos més importants són Siete hombres buenos; 
Más ceniza; El traductor de Blumemberg; El sueño de Ginebra; El jardín quemado; 
Cartas de amor a Stalin (1999, Teatro María Guerrero de Madrid, amb direcció de 
Guillermo Heras); El Gordo y el Flaco; Himmelweg (Camí del cel), estrenat el 2004 
al Teatro María Guerrero de Madrid, amb direcció d’Antonio Simón i el 2005, al 
Royal Court de Londres, amb direcció de Ramin Gray, entre altres 
representacions; Animales nocturnos; Palabra de perro; Últimas palabras de 
Copito de Nieve; Job; Hamelin –Premi Nacional de Teatro 2005, Premi Max al 
millor espectacle 2006, Premi Max al millor autor 2006, Premi Ercilla 2006, Premi 
Telón Chivas al millor autor 2006-; Primera noticia de la catàstrofe; El chico de la 
última fila –Premi Max al millor autor 2008, Premi Telón Chivas al millor autor 2007; 
La tortuga de Darwin –Premi Max al millor autor 2009; Premi Teatro de Rojas al 
millor autor 2008; La paz perpetua –Premi Valle-Inclán 2009; El elefante ha 
ocupado la catedral; La lengua en pedazos. És coautor, amb Juan Cavestany, 
d’Alejandro y Ana. Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija 
del presidente –Premi Max 2004 al millor espectacle de teatre. La temporada 
2011/12 van presentar al Lliure Penumbra, un altre text d’ells dos per a la 
companyia Animalario. És autor de versions de El monstruo de los jardines 
(Calderón de la Barca), La dama boba (Lope de Vega), Fuente Ovejuna (Lope de 
Vega), La visita de la vieja dama (Friedrich Dürrenmatt), Natán el sabio (Gotthold 
Ephraim Lessing), El gran inquisidor (Fiòdor Dostoievski), Divinas palabras 
(Ramón María del Valle-Inclán), Un enemigo del pueblo (Henrik Ibsen) –premi Max 
2008 a la millor adaptació, Rey Lear (William Shakespeare), Ante la ley (Franz 
Kafka)iPlatonov(AntonTxékhov).  
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SOBRE EL DIRECTOR 

Miguel del Arco 
(Madrid, 1965) 

Actor, guionista, autor, adaptador i 
director de teatro, cinema i televisió.  

Ha escrit i dirigit nombroses sèries i 
films per a televisió i tres curtmetratges 
multipremiats en diversos festivals: 
MorirDormirSoñar, Palos de ciego 
amor i La envidia del ejército Nipón. 
Amb tot, és en l’àmbit del teatre on ha 

aconseguit els seus màxims èxits: ha adaptat textos com El astrólogo fingido de 
Calderón, La falsa doncella de Marivaux, Se busca impotente para convivir, 
sobre la novel·la de Gaby Hoffman, Se quieren o Fashion Feeling Music. Ha 
dirigit Pulsión de Mark Ravenhill, La madre vigila tus sueños de Tomás Gayo i 
La violación de Lucrecia de William Shakespeare, amb Núria Espert com a 
única protagonista. Ha estat director i adaptador d’En el aire de W. 
Mastrosimone, De ratones y hombres de John Steinbeck (que li va fer rebre el 
Premio Valle-Inclán de teatre) o El Inspector, de Gógol per al Centro Dramático 
Nacional. També ha estrenat textos propis com El proyecto Youkali, Juicio a 
una zorra, el monòleg que va escriure per a Carmen Machi que es va poder 
veure al Lliure la temporada setmana, o Deseo, un text que tindrà en breu 
versions en diversos països. 

Però si hi ha un espectacle clau en la seva trajectoria teatral, és sens dubte La 
función por hacer, un text escrit amb els seu soci a Kamikaze Producciones, 
Aitor Tejada, a partir de Sis personatges en busca de autor de Pirandello que 
va rebre les millors crítiques i es va convertir en un gran èxit de públic: va rebre 
set Premis Max de teatre, d’entre els quals el de millor direcció i millor 
adaptació. L’equip complet d’aquest muntatge, amb alguna incorporació més, 
es va tornar a reunir a Veraneantes, una coproducció de Kamikaze amb el 
Teatro de La Abadía. Una versió lliure de l’obra de Gorki que ell va escriure i 
dirigir, i que va repetir l’èxit de públic i de crítica: va obtenir cinc Premios Max, 
d’entre els quals el de millor adaptació i millor espectacle. El mateix equip 
acaba d’estrenar Misántropo, una versión lliure de l’original de Molière escrita i 
dirigida per ell mateix. 

Del Arco també ha rebut també el Premio Ceres a la millor direcció al Festival 
Internacional de Mérida, el Premi Taules 2013 de l’Associació d’Actors 
Valencians i el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. 
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
 

A continuació us presentem diferents propostes didàctiques relacionades amb 

el context, l’escenografia, els personatges i el material gràfic, per tal que els 

professors triïn les activitats més adients per treballar àrees com la història, la 

geografia, la literatura, la llengua, l’art i la plàstica. 

................................................................................ 

ACTIVITATS SOBRE EL CONTEXT 
 

  
© Ros Ribas 
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2. Després de veure l’obra, digues en quina època situaries el text? Creus 
que aquesta història pot tenir alguna similitud amb la vida real? En 
coneixes alguna de semblant? Busca notícies recents en els diaris, 
internet, etc. i raona la teva resposta. 
3. Quin és el sentiment essencial que desprèn l’obra?  
 Analitza quines són les accions i els elements dramàtics que organitzen 
l’obra i raona les vostres respostes. 
4. La següent pel·lícula és una adaptació de l’obra d’Ibsen, et proposem 
de visionar-la i veure les diferències que hi ha entre el llenguatge teatral i 
el llenguatge fílmic. 
 
 

 An Enemy of the People (Un enemic del 
poble), George Schaefer, EEUU, 1978. 
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RELACIONADES AMB L’ESCENOGRAFIA 

 

Cada obra de teatre transmet moltes informacions simultànies a través dels 

diferents llenguatges escènics. Els decorats, el vestuari o la música, entre 

d'altres, formen part d’aquesta posada en escena. El director fa una 

determinada lectura de l’obra i, conjuntament amb el seu equip, pren unes 

opcions estètiques.  

 

 
© Ros Ribas 

 

................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE L’ESCENOGRAFIA 
 
1. Com has vist, l’escenografia d’aquest espectacle és molt explicita, però 
incorpora altres espais escènics, com pot ser la casa dels Stockmann, el 
despatx, etc. Quins són els elements escenogràfics que t’han cridat més 
l’atenció? Descriu-los. 
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2. Observant l’escenografia, digues quina impressió et transmet? Creus 
que és adequada al text? Te l’imaginaves així? Raona la teva resposta.  
 
 
 
 

 
   © Ros Ribas 
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RELACIONADES AMB ELS PERSONATGES 

 
Els personatges, la majoria de vegades, són els qui porten el pes de l’obra. 

Cada un té una presència concreta, un vestuari, uns moviments, una 

gesticulació singulars. Tal com succeeix a la vida real, els personatges no són 

estàtics, tenen una evolució, una transformació, però cada un té el seu rol. 

 

 

 
© Ros Ribas 

................................................................................ 

 
ACTIVITATS SOBRE ELS PERSONATGES 

1. En aquesta obra hi ha 15 personatges, quins són? Quins destacaries?  
2. Quins són els personatges enfrontats? Quina és la causa del conflicte? 
Raona la teva resposta. 
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RELACIONADES AMB LA POSADA EN ESCENA 

El llenguatge és la capacitat de l'ésser humà per comunicar-se utilitzant un 

sistema de signes. Una llengua o idioma és una representació particular 

d'aquesta capacitat. Hi ha moltes  maneres de comunicar-se, d’entre elles els 

llenguatges artístics, com poden ser el teatre, el cinema, la música, l’art o la 

literatura. Aquests llenguatges molt sovint tenen punts en comú, i fins i tot es 

complementen. 

© Ros Ribas              

................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE LA POSADA EN ESCENA 
1. La música en aquest espectacle és molt important i forma part de la 
posada en escena. Com es combina la música amb els altres elements i  
efectes escènics com la il·luminació? Descriu un dels moments de l’obra 
en què aquests efectes hagin resolt una de les escenes. Quin és el tipus 
de música que ha escollit el director? La trobes adequada per a aquesta 
obra? 


