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Oblideu-vos d’Instagram i la
seva immediatesa. I penseu
en aquells no tan antics estu-
dis de fotografia en els quals
la parella de nuvis acabada de
sortir de l’església, i la família
reunida ambmotiu d’una cele-
bració, somreia feliç davant la
càmera fent servir com a fons
un decorat pintat. Aquelles
fotos (i les que pengeu a Ins-
tagram també, no ens enga-
nyem), volien sempre trans-
metre una imatge idíl·lica
sense fissures. I fent imatges
així, en un estudi d’aques-
ta mena, és justament com es
guanya la vida (no gaire bé)
Hialmar Ekdal, un dels pro-
tagonistes de la sensacional
peça dramàtica de l’autor de
Casa de nines iUn enemic del
poble, que ara dirigeix al Lliu-
re JulioManrique, disposant
d’un ben notable repartiment.

Salveu-me dels salvadors!
DiuManrique que moltes de
les ficcions que més li agra-
den parlen d’un grup o una
comunitat que s’ha muntat les
pròpies regles internes per
sobreviure. Aquestes regles,
vistes des de fora, potser no

sempre compleixen tots els
requisits ètics. Però tampoc
cal filar tan prim, perquè, més
o menys, compleixen la seva
missió. Això, fins que arriba
un purista de l’ètica com ara
en Gregor, un “malalt de febre
de rectitud” (així se’l defineix
a l’obra) que, en nom de “l’exi-
gència de l’ideal” (així és com

parla el nostre gran home),
es proposa destruir el de-
corat de mentida d’aquest
grup capaç de creure’s
que a les golfes de casa
seva hi té instal·lat un
bosc de debò.
Els ànecs salvat-

ges, quan es senten
ferits demort, s’en-
fonsen en l’aigua i in-
tenten enganxar-se
a les algues gairebé
com si busquessin

RAMON OLIVER l’autodestrucció. Però
Ibsen, en aques-
ta obra en què ens
recorda que so-
vint els humans
actuem igual
que aquests
ànecs, ens ad-
verteix contra la
fal·lera redemp-
tora de qui, per
satisfer les seves
ànsies salvadores
i imposar la seva
potser inútil veritat
a les útils mentides
dels altres, acaba
trencant el coll
a l’ànec.
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La falsa felicitat, en un fals bosc
JULIO MANRIQUE RECUPERA UNA OBRA MAGISTRAL PERÒ POC CONEGUDA ENTRE NOSALTRES DE HENRIK IBSEN, I

ENS MOSTRA AMB QUINA FACILITAT LA FEBRE DE RECTITUD POT ESMICOLAR EL DECORAT VITAL D’UN GRUP FAMILIAR

L’OBRAD’IBSEN ENSPOSA
ENGUÀRDIA CONTRA LES
PERSONESQUESITUEN LA
SEVA ‘EXIGÈNCIA’D’IDEAL PER
DAMUNTDE LAVIDADELS
ALTRES SENSEVALORAR LES
CONSEQÜÈNCIESDELQUE FAN

El personatge interpretat per Berqui s’enfronta a l’interpretat per Benet. FOTO: FELIPE MENA


