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Ficha artística

Dime algo bonito
A trufa medra baixo a protección dunha simbiose micorrícica cunha planta. O fungo
infecta as raíces da planta para poder obter a través dela determinadas substancias
que el só non pode sintetizar. Pero non nos trabuquemos, a planta tamén se ve
beneﬁciada con esta relación, ao obter nutrientes e auga da trufa. Molière parte
desta fermosa metáfora brindada pola natureza para contarnos a historia de
Tartufo, un home que para medrar económica e socialmente entra en simbiose cun
membro da alta burguesía. Tartufo sabe detectar as necesidades de Orgón -que así
se chama o noso burgués- e ofrecerlle un bálsamo que calme a súa ansiedade.
Poderiamos dicir que se converte así en precursor do que hoxe coñecemos como
neuromárketing. Tartufo non vende produto ningún: ofrece espiritualidade, vende
emocións. Tampouco a nós non se nos venden coches, senón a sensación de
liberdade; nin teléfonos móbiles, senón a promesa da renovación perpetua; a
imposible certeza dunha vida mellor.
Todos os que rodean a Orgón decátanse do engano. A pregunta que xorde é: por que
Orgón non? É parvo quizais? Ou é que escolle conscientemente ser enganado? que
sabe que no engano agóchase moita máis felicidade, ou polo menos unha felicidade
moito máis doada de alcanzar, que no enfrontamento coa realidade? Atoparemos
resposta a esta pregunta se nos contestamos sinceramente: sabemos nós cando
entramos no concesionario que ese coche novo non nos vai facer máis libres? que a
liberdade só se pode escribir con maiúsculas moi lonxe dese concesionario? Somos
conscientes de que ese novo móbil é un exemplo máis de obsolescencia
programada? Precisamos crer esas doces promesas dun futuro de cor de rosa, ou
crémolas de verdade?
Aí reside o perigo de Tartufo, o perigo de todos os tartufos. Saben detectar as nosas
necesidades, saben crear desexos, saben ofrecer solucións aos nosos problemas.
Saben que sabemos que menten. E saben que non só non nos importa, senón que
escollemos deixarnos enganar en prol dunha vida un pouco mellor ou, simplemente,
un pouco máis cómoda.
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Non sabedes distinguir entre hipocrisía e devoción?
Queredes empregar a mesma vara de medir para
as dúas, para o artiﬁcio e a sinceridade?
Que estraña é a especie humana!
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