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QUAN LA MAJORIA REPRESENTA
L’ERROR MÉS GRAN
LES ANTONIETES TEATRE DONEN LA RAÓ AL DR. STOCKMANN D’IBSEN

TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

EL LICEUOBRE PORTES
Aquest diumenge es celebra el
Dia Europeu de l’Òpera. Per això
el Gran Teatre del Liceu us convida
a una jornada de portes obertes
que us permet visitar els espais
emblemàtics de l’edifici. Si no heu
travessatmai aquestes portes
llegendàries, aquesta és la vostra
oportunitat!
Dg. 12/5. Gran Teatre del Liceu.
La Rambla, 51.CDe 10 a 18h.

SENSE PAUSA,
A COMPRAR ‘(PAUSA.)’
Voleu estar al dia sobre la nova
dramatúrgia italiana ? Doncs no
podeu deixar de llegir el dossier
Teatre italià contemporani, un
dels plats forts de nou número de
la revista (Pausa.). Com sempre,
la trobareu segur a la Sala Beckett,
que per alguna cosa estemparlant
d’una publicació del tot vinculada
a aquest espai i al seuObrador.
Italians a banda, hi trobareu
també articles sobre Victoria
Szpunberg i Simon Stephens o
sobre el teatre rus actual.

IVAN, JUSTAMENT PREMIAT
Basat en el cas real d’un nen
moscovita que va sobreviure als
carrers deMoscou gràcies a l’ajut
d’un remat de gossos, l’excel·lent
muntatge de l’obra de Hattie Nay-
lor Ivan i els gossos acaba de gua-
nyar el Premi Crítica Serra d’Or.
Enhorabona tant a l’autora, com
a l’actor Pol López i el director Pau
Carrió, responsables d’aquest
espectacle presentat ambmolt
d’èxit al lliure de Gràcia.

Hacostat. La vida de la peti-

ta ciutat del nord deNorue-

ga en quèHenrik Ibsen situa la

sevamagistral obraUn enemic

del pobleno sempre ha sigut una

vida fàcil. Però ara sí: la prospe-

ritat ha arribat a aquest indret i

les perspectives de futur no po-

den sermés prometedores. I tot,

gràcies a les aigües del balnea-

ri; unes aigües que, si ja semblen

beneficiosament curatives per a

tothomque les pren, per als ha-

bitants d’aquesta comunitat han

resultat ser gairebémiraculoses.

I amb les noves instal·lacions del

balneari, això serà unnoparar

de visitants imés visitants, ningú

nohopot dubtar. El que també

resulta indubtable és que els ger-

mans Stockmann formenunbon

equip. L’un coma alcalde i l’al-

tre comadirectormèdic del bal-

neari, el cas és que tots dos han

contribuït força que ara aques-

ta ciutat es trobi en el bonmo-

ment econòmic en què es troba. I

així és comestan anant les coses

quan Ibsen inicia la seva obra.

Opotser caldria dir que així és

comestaven anant fins fa no res.

El cert és que elDr. Stockmann

–que gaudeix comel quemés en

companyia de la seva família de

l’acomodada posició en què ara

es troba i sembla demés bonhu-

mor quemai– ha de comunicar

als seus conciutadans una cosa

molt important. I aquesta cosa

ho canviarà tot.

CAL TANCAR L’AIXETA

Però què s’empatolla, el bon

doctor? S’ha begut l’enteni-

ment? Ara resulta que si Stock-

mann esmostrava tan alegre

era perquè creia haver desco-

bert a temps que un agent con-

taminant vingut de no sé quina

fàbrica està embrutint aques-

tes aigües tan aparentment sa-

ludables. Tal com ell ho veu,

no queda altre remei que atu-

rar lesmàquines i fer unes bo-

nes reformes al balneari per de-

purar les aigües i evitar la seva

infecció. Però, s’ha plantejat de

debò Stockmann el cost que té

fer això? I no solament per la in-

versió que significa; això encara

potser seria suportable. En can-

vi, qui és capaç després de tor-

nar a recuperar el bon nomdel

balneari?No comprèn el doctor

que el bé comú i els interessos

col·lectius s’han de situar per

damunt de tot? De debò els vol

sacrificar en nomd’uns escrú-

pols ètics que potser ni tan sols

estan del tot justificats?

LAMINORITÀRIA VERITAT

Primer, ens va ficar entre les an-

goixes existencials d’Elmal de

la joventut de Brückner. Des-

prés, ens va divertir amb els

shakespearians equívocs amo-

rosos deMolt soroll per no res. I

ara, Les Antonietes Teatre ens

vol fer partícips d’un debat tan

vigent avui com quan Ibsen va

estrenar el 1883 l’obra que la

companyia ens ofereix en ver-

sió lliure. Ara, com llavors, cal

preguntar-se fins a quin punt

la fidelitat als propis ideals (o,

senzillament, a una veritat que

se sap inqüestionable; Stock-

mann tampoc respon exacta-

ment al model de l’idealistami-

litant quan comença l’obra) jus-

tifica que ens saltem les nor-

mes establertes i posem en pe-

rill allò que lamajoria considera

com a beneficiós. Una pregunta,

no ens enganyem, a la qual Ib-

sen dóna una resposta contun-

dent. La seva posició deixamolt

clar que unamentida no es tor-

namai veritat, encara que tingui

el suport de lamés àmpliamajo-

ria absoluta. De vegades és a les

minoriesmoltminoritàries a qui

toca deixar en evidència lesmi-

sèries ètiques de lesmajories.

RAMONOLIVER

STOCKMANN

Apartir d’Unenemic del poble. D’Henrik
Ibsen.Dir.:Oriol Tarrasón. Les Anto-
nietes Teatre. Int.:BernatQuintana,
PepAmbrós, Annabel Castan,Mireia
Illamola, ArnauPuig.Data: Fins al
16/6. Lloc: SalaMuntaner.Muntaner,
4.dUniversitat (L1, L2).(9345157
52.€20euros; dc. i dj., 18 euros.CDe
dc. a ds., 20.30h; dg., 18.15h.
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