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E
l doctor Peter Stockmann ens
espera. Serem prou valents per
escoltar-lo? Fins al 22 de febrer
i al Teatre Lliure de Montjuïc,

podem parar atenció al que ens hagi de
dir el protagonista d’Un enemic del poble,
l’obra d’Ibsen que han adaptat Juan Ma-
yorga i Miguel del Arco, amb direcció del
segon. De les moltes i greus avaries del
sistema que denuncia el text del clàssic
noruec –la corrupció, la manipulació de
l’opinió pública, l’estretor demires de cer-
tes elits– sobresurt, a pa-
rer meu, una qüestió que
avui és molt més inquie-
tant quedurant l’època vic-
toriana, i que es pot resu-
mir amb la següent pre-
gunta: quanta veritat vo-
leu per poder viure?
El doctor Stockmann

–interpretat aquí amb la
vehemència justa per un
Pere Arquillué molt con-
vincent– és un home que paga
un preu molt alt per dir la veri-
tat als seus conciutadans. Això
el converteix ràpidament
–amb l’ajut dels que contro-
len la informació a la ciu-
tat– en un enemic del po-
ble. Ibsen, que escrivia ai-
xò al darrer terç del segle
XIX, peca d’aristocratisme
intel·lectual i tendeix a di-
buixar una massa formada
per individus sense capaci-
tat de dubtar, presoners de
les consignes d’unes autoritats
que els fan ballar com titelles.
L’heroi d’Ibsen xoca contra una
amalgama compacta d’ignoràncies i d’in-
teressos que fan impossible abordar la re-
alitat seriosament. El curt termini mou
les forces de la societat de la qual forma
part el doctor Stockmann, una actitud
autodestructiva.
Avui –vull pensar– seria més fàcil que

la veritat sobre les aigües contaminades
del balneari que dirigeix Stockmann sor-
tís a la llum. Més fàcil no vol dir menys
complicat, només significa que la gent no
seria tan unànime ni tan crèdula, que hi
hauriamés veus dissidents que farien cos-
tat al denunciant. Però tenim dues cir-
cumstàncies que ens impedeixen mirar
els coetanis d’Ibsen amb massa satisfac-
ció i superioritat. Primera: l’acumulació
d’informació actual satura i esgota la ciu-
tadania, cosa que pot desanimar la partici-
pació democràtica perquè barreja tots els

fets en un caos indesxifrable que convida
a la passivitat. Segona: hem substituït la
paraula veritat pel terme transparència,
com qui fa servir una medalla de santa
Rita per protegir-se delmal d’ull; la trans-
parència va començar sent una exigència
i podria acabar com una coartada per a la
desfiguració premeditada.
Per exemple, totes les empreses es van-

ten avui de ser transparents davant els
seus clients, però els tripijocs del rebut
de la llum o les martingales de les prefe-

rents no són altra cosa que una ocultació
sistemàtica de la veritat mínima impres-
cindible a què té dret qualsevol que con-
tracta un servei o adquireix un producte.
Per no parlar de les administracions, que
fan bandera de la transparència i alhora
tiren pel dret i allunyen les seves decisi-
ons més sensibles del control i dels con-
trapesos mínims en un sistema democrà-
tic. És com si la transparència fos un ritu-
al que, un cop celebrat, permetés gover-

nar sense necessitat d’escoltar gaire el
que diu la gent, una actitud que lesmajori-
es absolutes faciliten de manera escanda-
losa. Confonem la transparència amb ju-
gar a obtenir imatges d’una declaració da-
vant d’un jutge, feliços amb un caramel
robat. Ho ha explicat molt bé Byung-
Chul Han, que relaciona la transparència
amb la postpolítica: “La hiperinformació
i la hipercomunicació donen testimoni
de la manca de veritat, i fins i tot de la
manca de ser.Més informació,més comu-
nicació no elimina la fonamental impreci-
sió del tot. Més aviat l’agreuja”.
Torno a l’afer que em va començar a

neguitejar després d’assistir a l’estrena
d’Un enemic del poble: quanta veritat vo-
leu per poder viure? Per ser més precís,
hauria de fer la pregunta així: quanta veri-
tat voleu per poder viure amb tranquil·li-
tat? Potser no us agrada, perquè sembla
que la resposta està implícita en la qües-
tió. D’acord. Canvio la pregunta: quanta
veritat voleu per poder viure amb digni-
tat? Ho sento. Modifico la pregunta i, lla-
vors, altero el marc d’interpretació. De-
pendrà de quin valor voleu que domini
en cada moment. Llibertat? Igualtat? Es-
tabilitat? Viure enganyat és una estratè-
gia de supervivència.
Ficat en aquest embolic, se’m fa fàcil

esmentar –no sense mandra– el polèmic
cas de la publicació o no de les balances
fiscals espanyoles, com a exemple de
l’obscenitat estructural de qui té la infor-
maciómés cobejada i, demanera pública,
admet que una dosi massa alta de veritat
pot causar estralls. Com fan els enemics
del doctor Stockmann. Quanta veritat pot
suportar Espanya? Segons Montoro, po-
quíssima; ho va dir amb la pura inno-
cència d’una criatura. És una mala notí-
cia. Per això el ministre delega la cuina
de la seva transparència a un acadèmic
que ens vol ben tranquils. Postpolítica, ja
ho dèiem.
Quantes veritats rellevants per a les nos-

tres vides no s’arriben a sabermai? Aques-
ta és la pregunta clau i necessària de qual-
sevol democràcia que pretengui mante-
nir-se més o menys sana. Alguns van pen-
sar que Wikileaks era la solució perfecta
contra l’abús dels poders, però ara sabem
que les accions d’Assange –el mèrit del
qual no nego– formenpartmés d’una exal-
tació de la transparència que d’una com-
prensió útil de la veritat. Per descobrir la
veritat cal trobar abans el sentit de milers
de dades que ens maregen.c

www.francescmarcalvaro.cat

Revolucióa l’Ateneu

M’
ha sorprès positiva-
ment la decisió del
Govern Rajoy de mo-
dificar el Codi Civil

per concedir la nacionalitat espanyola
als descendents dels jueus que el 1492
van ser expulsats d’Espanya.
Som davant un projecte que ha de

passar per les Corts però que té una
forta càrrega emocional i una repara-
ció cap a un poble que va perdre la se-
va condició hispànica i va continuar
vagant pel món a la recerca de protec-
ció vital. Caldrà veure com es concre-
ta aquesta idea de concedir la naciona-
litat espanyola a diversos milions de
jueus sefardites que són a Israel però
també estan disseminats per mig
món. Serà laboriós determinar com
s’acredita la condició de sefardita i
quins drets polítics tindrien els nous
espanyols.
Una experiència molt inesperada la

vaig viure fa molts anys als Estats
Units en un viatge de més dos mesos
juntament amb altres periodistes de
tots els països europeus, també dels
que estaven governats pels règims del
Pacte de Varsòvia.
Em van convidar a un sopar a casa

d’un metge a l’estat de Mississipí. Un
sopar molt formal, més de deu perso-
nes, canelobres en una llarga taula,
amb tertúlia posterior en un saló, amb
una llar de foc al fons que acompanya-
va l’atmosfera càlida que es volia ofe-
rir al convidat.
En un moment de la conversa una

senyora va obrir la bossa demà i en va
treure una clau grossa, de ferro, lama-
teixa, va dir, que els seus avantpassats
es van emportar de Toledo quan els
van obligar a abandonar casa seva. Es-
panya no tenia relacions amb Israel i
la senyora em va preguntar si li seria
fàcil esbrinar si aquella casa encara
existia. No recordo què li vaig contes-
tar, però aquella anècdota em va con-
firmar que l’expulsió dels hebreus ens
perseguiria també a nosaltres al llarg
dels segles. Aquella decisió s’associa-
ria a l’antisemitisme que ha viscut la-
tent a Espanya fins als nostres dies.
No sé què comportarà el fet que els

sefardites puguin obtenir la nacionali-
tat espanyola sense renunciar a la isra-
eliana o a la de qualsevol altre Estat
que consti en el seu passaport. Si po-
guessin votar seria una novetat consi-
derable que tindria incidència en la
política espanyola. També en el nos-
tre deteriorat Estat de benestar.
Tinc gratitud i simpatia cap a molts

jueus dels quals he après moltes coses
en els camps més variats de la cultura,
les arts i la història. Aquesta admiració
no coincideix sempre amb l’actitud de
l’Estat d’Israel, que és tan criticable
com la de qualsevol altre Estat del
món. Un jueu tan lúcid com Steiner ha
escrit que la creació de l’Estat d’Israel
va ser un error perquè podia convertir
els jueus de víctimes en botxins. Un al-
tre pensador jueu, Isaiah Berlin, deia
que l’experiment de l’Estat d’Israel era
una espècie d’“exili de l’exili”. En tot
cas, em sembla encertada la decisió del
Govern que repara, molt tard, un error
i una injustícia històrica.c

Quantaveritatvoleu?
Sefardites
i espanyols

S
et de la tarda d’un dimarts de fe-
brer a la sala Pompeu Fabra de
l’AteneuBarcelonès. Bigues, està-
tues, llibres polsosos tancats en vi-

trines. Tema anunciat: “Vicis socials i polí-
tics a desterrar del futur Estat català”. En-
trada lliure.
Una persona rere l’altra –n’hi ha unes

cinquanta– prenen la paraula. L’observa-
dora, catalana resident a Madrid, recorda
les assemblees d’indignats, asseguts a ter-
ra a la Puerta del Sol. Diferent escenari,
idees semblants. Protesten contra la cor-
rupció, la pobresa, el poder dels bancs...
L’observadora observa –en veu alta– que
en la llista d’injustícies, ningú no esmenta
les que afecten les dones. Els presents
–homes en un 90%– l’escolten i després
continuen com si res. L’observadora es
pregunta –aquesta vegada en veu baixa–

comreaccionarien si en comptes de 70 do-
nes a l’any assassinades per masclistes hi
hagués 70 catalans assassinats per espa-
nyolistes.
Els presents enumeren el que esperen

d’un futur Estat català: llistes obertes, sa-
nitat pública, persecució del frau... L’ob-
servadora no acaba d’entendre quina rela-
ció hi ha entre perseguir el frau i separar-
se dels asturians. Algú esmenta una dada
sobre Catalunya: l’elevada taxa de dona-
ció d’òrgans. A l’observadora li semblaria
més rellevant una altra dada sobre Catalu-
nya: el cas Palau.Un altre participant com-
para un nou Estat amb una nova família:
el formen persones que s’estimen. L’ob-
servadora repassa les persones que esti-
ma: una mare castellana, un pare català,
una filla que viu a França, un fill nascut a
Rússia, un company fill d’andalusos exili-

ats. Algú explica que els catalans som co-
merciants, emprenedors, mentre que la
guerrera Castella conserva un “esperit
feudal, de gentilhome”. L’observadora
imagina gentilhomes “de los de lanza en
astillero, adarga antigua, rocín flaco y gal-
go corredor” asseguts davant un ordina-
dor en un gratacel de la Castellana.
En aquest punt, s’aixeca una senyora.

Falta, diu, un detall. Falta que guanyi el sí.
La seva intervenció provoca un lúgubre

silenci. El trenca un altre dels assistents,
dient que ell no creu en el “bonrotllisme”.
Que els jueus, per sotmetre’s, els van por-
tar als forns. L’observadora s’aixeca i se’n
va. Potser té pressa per sopar. O potser és
que no vol extreure la conclusió lògica de
l’últim que acaba de sentir.c
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