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«Un enemic del poble», la
immortal obra d’Ibsen, adaptada
per Tarrason i rebatejada
«Stockmann», es pot veure demà
(21h) i diumenge (18h) a la sala La
Planeta de Girona. Avui (20h) hi té
lloc un col·loqui sobre la vigència
de l’obra d’Ibsen en l’actualitat

«Stockmann» es podria traduir
com «Home d’acció». Tota una de-
claració d’intencions?
Diguem que sí. El personatge Stock-

mann venia a ser un alter egod’Ibsen,
que estava molt enfadat. I nosaltres
també hi estem avui. 

Stockmann-Ibsen lamentava la
misèria moral dels dirigents polítics
del seu temps. Què diria dels d’avui?

Diria el mateix que deia dels del seu
temps.

Molt benèvol el veig, Tarrason.
He, he, té raó, potser seria més dur

avui. Ara ja va més enllà de la falsa mo-
ral, ara ja és una gran manipulació a
moltes bandes. I la gent n’és conscient.
A Facebook vam demanar a qui con-
sidera la gent «enemic del poble».

El llistat devia ser extens.
Els polítics i els bancs per des-

comptat hi sortien. Però també la hi-
pocresia, la ignorància, la cobdícia, els
diners...

A l’obra s’observa que al segle XIX
el capital importava més que el bé de
les persones i que el medi ambient.
Que dròpols que eren aleshores, oi?
(Riu) Aleshores eren quatre els queR
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«A vegades les
revoltes comencen
per un sol individu i
els altres van darrere»

Oriol Tarrason
dominaven el cotarro. Ara continu-
en essent quatre però l’aparença és
més democràtica.

Com li explicaria a Ibsen la si-
tuació en què ens trobem avui?
No seria fàcil d’explicar-l’hi, no. Li

diria que han passat més de cent
anys però que les coses no han
canviat gaire, malgrat els esforços de
la gent que les vol canviar. Com ell
mateix.

De què serveix revoltar-se si es-
tàs sol en la lluita?
Sí que serveix.  A vegades les re-

voltes comencen perquè un sol in-
dividu l’ha iniciat i ha fet despertar
els altres, que van tot darrere.

Coneix algun Stockmann?
N’hi ha. A petita escala, si vostè

vol, però hi ha més gent de la que
sembla que es revolta davant les in-
justícies o les immoralitats del po-
der.

Un personatge diu que «mai has
de fer servir els teus millors pan-
talons quan vagis a lluitar per la lli-
bertat i la veritat». 
Sovint penso què vol dir exacta-

ment. Suposo que per assolir la lli-
bertat i la veritat un s’ha d’arre-
mangar, no hi pot anar mudat.

Com sortirà el públic de l’obra?
Espero que satisfet. I m’agradaria

que també emprenyat.
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«Suposo
que per assolir
la veritat
i la llibertat
un s’ha
d’arremangar,
no hi pot anar
mudat»

Tarrason
voldria que el
públic sortís de
veure l’obra
satisfet, però
també emprenyat
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hir al matí ho comentava
amb un conegut. Acaba-
va de pagar l’impost de
vehicles i es queixava de

la pujada en l’IBI i les escombraries.
Li vaig esmentar que aquestes no
han estat les úniques pujades d’im-
postos. Que també ho han fet l’IRPF i
l’IVA. Em deia que havia decidit, per
primer cop, fraccionar els paga-
ments perquè estava fart d’avançar
els diners a l’administració. I que, a
més, pagarà al final. A l’Estat, un ciu-
tadà destina de mitjana un 40% del
que guanya a pagar impostos de tot
tipus. Tenint en compte que cada cop
hi ha menys gent que treballi –16,7
milions en la millor de les enques-
tes–, vol dir que hi ha 30,3 milions de
persones que viuen depenent d’un
35% de la població, una xifra esgarri-
fosa. Hi sumem gent gran, aturats i
menors. Un 35% de la població per
pagar els interessos del deute, les
pensions, el subsidi de l’atur, el siste-
ma sanitari, l’educatiu, etcètera. No
és necessari tenir masses estudis per
saber que la situació és insostenible
si dura un o dos anys més. En primer
lloc, perque qui paga –els treballa-
dors actius– cada cop arriben més
justos a final de mes. Excepte aquells
negocis que rutllen, afortunadament
n’hi ha més dels que sembla, s’abai-
xen salaris i es redueix el nivell ad-
quisitiu, perque la inflació està una
mica per sobre del 2%. Cada dia hi ha
menys diners a la butxaca i cada dia
s’estalvia menys perque no es pot. Els
governants, aquí i allà, segueixen
pensant a fer cimeres que no servei-
xen per res en comptes de treballar
de debó, pensant en el ciutadà i l’em-
presa. Parlen i s’amaguen sense de-
dicar-se a posar en marxa les mesu-
res fiscals necessàries per revitalitzar
el consum i la inversió.
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