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Curiosa coincidència la que
es produeix aquests dies
al Lliure: el Doctor Stock-
mann s’instal·la a la sala Fa-
bià Puigserver, tot just quan
la companyia Les Antonie-
tes, que tant d’èxit va obte-
nir l’any passat amb el seu
espectacle Stockmann, està a
punt de finalitzar les repre-
sentacions del seu no menys
brillant Vània uns metres
per sota, a l’Espai Lliure. No
tan curiós és que passin per
la cartellera i en poc temps
dues versions del mateix
text d’Henrik Ibsen. Això
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ANEU AMB COMPTE AMB PERE ARQUILLUÉ, PERQUÈ S’HA TRANSFORMAT EN

L’ENEMIC DEL BÉ COMÚ QUE POSA EN PERILL LA NOSTRA PROSPERITAT COL·LECTIVA

La veritat amenaçada
per aigüesmolt tèrboles

significa que manté una vi-
gència punyent. I la continu-
arà tenint mentre existeixi
la possibilitat que una veri-
tat individual col·lisioni con-
tra una mentida col·lectiva
quan aquesta última propor-
ciona beneficis, mentre que
la primera només pot com-
portar desavantatges.

Tampoc cal analitzar-ho tot!
Recordeu el cas? El Doc-
tor Stockmann i el seu ger-
mà, l’alcalde Peter, han sigut
els principals responsables
d’haver convertit el balne-
ari local en la gran font de
riquesa de la seva població.

Ara, el balneari està a punt
d’inaugurar unes noves i
molt modernes instal·laci-
ons que atrauran turistes
arribats d’arreu. I ves per
on, resulta que el bon doc-
tor, de tant examinar i tor-
nar a examinar les aigües
del balneari, ha acabat per
trobar-hi uns elements pa-
tògens contaminants.

Reivindicació de la parresia
DiuMiguel del Arco –direc-
tor de La función por hacer
o La violación de Lucrecia i
responsable d’aquesta ver-
sió de l’obra feta amb Juan
Mayorga– que, quan va co-
mençar a treballar en aquest
espectacle, acabava d’estre-
nar el seumuntatge d’El mis-
antrop, deMolière. I que de
seguida va percebre les con-
nexions entre el Dr. Stock-
mann i el misantròpic Alces-
tes: ambdós són personatges
que practiquen allò que el
filòsof francèsMichel Fou-
cault va definir com la par-
resia, l’activitat verbal que
porta a voler parlar sempre
des de la veritat, encara que
signifiqui arriscar la pròpia
vida. I això fa de Stockman
un enemic de tots. Quina ar-
rogància, la d’aquest home
que posa en perill el nostre
futur en nom de la seva
particular veritat i que té
la gosadia de considerar
que el seu criteri s’ha d’im-
posar al de la majoria!
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