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Una massacre 
jueva a Polònia 
sacseja el Grec

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Portaceli dirigeix ‘La 
nostra classe’, crònica 
d’un poble que va 
cremar els seus veïns 

Va tenir lloc en un po-
ble de mala mort de 
Polònia el 1941. Prop 
de 1.600 jueus van mo-
rir cremats a Jedwbane 

i la culpa se la van emportar els ocu-
pants nazis. Sis dècades després, ja 
al segle XXI, es va destapar la veri-
tat: els autors de la massacre van ser 
els mateixos companys, veïns i fins 
i tot amics de les víctimes. L’esgar-
rifosa història arriba avui al Teatre 
Lliure de Gràcia dintre de la progra-
mació del Grec, en un muntatge de 
Carme Portaceli basat en l’obra La 
nostra classe, de Tadeusz Slobodzia-
nek. «Porteu clínex. És una crònica 
plena d’emoció, un gran poema so-
bre la culpa col·lectiva, la supervi-
vència i els odis i venjances», resu-
meix la directora. 

 Portaceli recorre a les paraules 
del dramaturg Thomas Bernhard 
per explicar els fets. «Si rasquem 
una mica, tots portem a dintre un 
nazi, l’intolerant, l’irracional. Tal 
com es va viure al nostre país amb 
la guerra civil o més recentment als 
Balcans».  
 
COMPANYS DE CLASSE / L’home és un 
llop per a l’home, com diria Hobbes, 
i a La nostra classe els llops i les seves 
víctimes eren tots companys d’esco-
la. Cinc jueus i cinc catòlics. Ja són 
tots morts i tornen per explicar el 
seu malson. Ho fan en 14 escenes lli-
çó i les seves aparicions tenen lloc 
en un període que va des del 1931 
fins als nostres dies, ja que uns van 
morir abans que altres. David Bagés, 
Roger Casamajor, Lluïsa Castell, Ro-
sa Boladeras i Ferran Carvajal, entre 
altres, es fiquen en la pell de deu es-
perits que, segons explica Portaceli, 
tornen «amb l’objectiu de venjar-
se» i relatar la seva veritat. «Alguns 
menteixen, no perquè vulguin, si-
nó perquè s’ha dit tantes vegades 
una mentida que ells l’han conver-
tit en real». Fidel al text, Portaceli 

33 L’elenc de ‘La nostra classe’, que estarà al Lliure de Gràcia fins al 24 de juliol.
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aposta pel treball físic actoral i ama-
neix el col·loquial, ingenu i brutal 
llenguatge de l’obra amb rimes po-
pulars, cançons infantils, un tango 
o un vals.
 Entre els personatges figuren 
un rabí, el guaperes lligon reconver-
tit en torturador, la jueva conver-
sa, l’amic traït... «No és una obra de 
bons i dolents», afirma Bagés. «És un 
toc d’atenció per evitar que hi ha-
gi gent que provoqui l’odi racista, 
com ara amb Josep Anglada i Xavier 
García Albiol, perquè pot tornar a 
passar». H

l’historiador Jan T. Gross va desta-
par a Vecinos la incòmoda realitat, 
tot un cop per a la societat polone-
sa. Aquell mateix any, el president 
del país, Aleksander Kwaniewski, 
va demanar disculpes i les investi-
gacions es van multiplicar. Slobod-
zianek va convertir el sagnant epi-
sodi en una obra teatral que ha ai-
xecat polseguera.

33 El 10 de juliol de 1941, durant 
l’ocupació nazi, al poble de Je-
dwab- ne, pròxim a Varsòvia, els ca-
tòlics van capturar centenars dels 
seus veïns jueus, incloent-hi nens 
i dones, els van portar a un graner i 
els van cremar. Durant més de mig 
segle la versió oficial va adjudicar 
la massacre als nazis, i fins i tot una 
placa ho reflectia. Fins que el 2001, 
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