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Un document esgarrifós
CRÒNICA Portaceli firma el seu millor muntatge amb ‘La nostra classe’ 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

 ¿Què passa quan els que creus que 
són els teus millors amics es con-
verteixen en els pitjors enemics? 
La nostra classe, obra de denúncia de 
l’holocaust polonès de Tadeusz Slo-
bodzianek, que acaba de tornar al 
teatre Lliure de Gràcia després de 
programar-se al Grec, intenta do-
nar resposta a aquesta qüestió. I ho 
fa des de l’òptica d’un teatre amb 
una gran aportació documental. 
La història està basada en fets reals 
que es van destapar el 2001 gràcies 
a dos llibres.
 La peça teatral narra l’extermini 
de 1.600 jueus cremats vius el 1941 
en un graner de Jedwabne, un po-
ble de Polònia. Durant més de 50 
anys la matança va ser adjudicada 

als invasors nazis, quan en realitat 
els autors materials havien estat els 
mateixos veïns del poble. Carme 
Portaceli, en el seu millor muntat-
ge, ha aixecat aquesta esgarrifosa 
obra, traduïda al català per Joan Se-
llent, que et manté enganxat a la 
butaca malgrat les tres hores de du-
rada.
 El text de Slobodzianek incideix 
en la vida i la mort de 10 companys 
de classe de l’escola de Jedwabne, 
cinc jueus i cinc catòlics. Arrenca 
amb la bona convivència entre ells. 
Però la influència de fonamentalis-
mes nacionalistes i religiosos i la in-
vasió nazi trauran a la llum diferèn-
cies mai intuïdes. De sobte, els com-
panys es converteixen en terribles 
enemics capaços de fer les pitjors 
atrocitats.

 Els personatges viuen diferents 
processos de transformació, però 
els jueus són sempre els culpables. 
Se’ls acusa de prosoviètics, antipo-
lonesos o simplement de ser dife-
rents. L’escenografia de Paco Azorín 
se centra en una aula, que acull els 
canviants àmbits de l’acció. Les tau-
les, cadires i arxivadors donen molt 
de joc. I ajuden a les coreografies 
d’un bon treball coral.

RELAT ALLIÇONADOR / Els actors es di-
rigeixen al públic exposant els seus 
pensaments. Quan algun d’ells 
mor, deixa les sabates fora de l’esce-
nari i es col·loca en segon terme per 
no interrompre l’acció. Aquest alli-
çonador relat sobre la manipulació 
de la història, edificat sobre senti-
ments de culpa que mai s’extingei-

xen, impressiona per l’emoció que 
és capaç de transmetre.
 Zygmunt, (David Bagès, un mal-
vat traïdor) i Henek (Ferran Carva-
jal, sacerdot canviant) encarnen els 
astuts supervivents. Rosa Bolade-
ras, la violada dona del justicier Me-
nachem (Roger Casamajor), la llu-
minosa camperola Zocha (Lluïsa 

Castells) i Abram (Jordi Brunet, ju-
eu emigrat als EUA) són personat-
ges de pes. Però també brillen els 
que recreen Albert Pérez (Wladek), 
casat amb la Rachelka (Gabriela 
Flores, jueva convertida al catoli-
cisme), Izak Ferriz (Katz) i Xavier 
Ripoll (Rysziek). Ells donen força a 
aquesta impressionant funció. H

33 Ferran Carvajal (centre) i altres actors, a ‘La nostra classe’.
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Minc: «A la 
xarxa hi haurà 
més idees»
3El politòleg publica ‘Una historia 
política de los intelectuales’ 

ELENA HEVIA 
 BARCELONA

U
n dels productes france-
sos més genuïns –deixant 
de banda la baguet– és 
l’intel·lectual. Una figu-

ra que a la terra d’Astèrix han culti-
vat, mimat i reverenciat fins al punt 
de convertir-la en un puntal del seu 
sistema cultural. Per començar, la 
definició: ser artista o escriptor no 
pressuposa ser intel·lectual, per a ai-
xò cal posar-se a pensar el món i, el 
que és més important, aconseguir 
que el teu pensament es convertei-
xi en un cànon, que tingui un deter-
minat pes sobre els temes polítics i 
la societat. 
 Des de l’època de la Il·lustració, 
mitjançant la revolució, França 
ha estat pròdiga en aquests perso-
natges. Malraux, Sartre, Camus, 
Bernard Henri-Levy o André Glucks-
mann són diferents encarnacions 
d’aquest paper. El politòleg i pen-
sador Alain Minc (París, 1949) pot-
ser no és tan conegut com tots ells 
però la seva àrea d’influència no és 
petita: assessor de diversos governs 
francesos, i en l’actualitat del de 

Sarkozy, acaba de publicar Una his-
toria política de los intelectuales (Duo-
mo), que no només segueix la trajec-
tòria històrica d’aquests pensadors, 
sinó que aventura la seva pròxima 
mutació, la e-intel·lectual. ¿Internet 
matarà l’estrella de la cultura fran-
cesa? El temps ho dirà.
 Des d’un despatx de l’oficina cen-
tral de La Caixa –Minc també asses-
sora l’entitat–, el francès es resisteix 
a jutjar un futur cultural incert: «Al-
guns intel·lectuals a França s’han 
mantingut com a líders d’opinió 
durant més de tres dècades, però en 
el futur és difícil que això segueixi 
així. Fins ara els intel·lectuals han 
regnat gràcies a la seva influència 
acadèmica i al monopoli dels mit-
jans de comunicació, però internet 
ha trencat el sistema de joc i portarà 
els intel·lectuals a unes regles molt 
més democràtiques en un món a la 
vegada més anàrquic i més lliure». 

LES IDEES SOBREVIURAN / Com que 
Minc no li dóna al periodisme im-
près una esperança de vida que va-
gi més enllà d’uns 15 anys, aquest és 
també el termini per a la caducitat 

llANçAmENt EdItoRIAl de l’intel·lectual, però per fortuna 
no de les idees. «A la xarxa hi haurà 
moltes més idees de les que han cir-
culat fins avui, però, en contrapar-
tida, no ocuparan un espai en el sis-
tema durant tant de temps», prediu 
Minc. «¿Que què em sembla aquest 
futur que ens espera? És com pre-
guntar, ¿què em sembla el temps 
que fa? És una cosa que hi és i res ho 
canviarà. La democratització d’in-
ternet té un costat bo, però també 
es corre el risc d’equiparar totes les 
jerarquies del saber i això és dolent. 
Però en fi, ningú sap el que arriba-
rà a passar».
 Molt més segur i contundent es 
mostra Minc, en la seva doble condi-
ció de pensador i economista, quan 
se li demana un vaticini per a la cri-

si. «Jo no faig vaticinis, tinc convic-
cions i en aquestes hi ha el fet que 
l’euro sobreviurà a la crisi perquè 
Europa ja ha avançat molt sota la 
pressió dels mercats. En tres o qua-
tre anys hi haurà un escàs creixe-
ment generalitzat i l’any que ve Es-
panya sortirà de la recessió, encara 
que creixi molt poc en els anys se-
güents».
 L’assagista està acostumat a con-
templar els vaivens econòmics amb 
una macrovisió, en què el drama re-
al del ciutadà corre el risc de quedar 
minimitzat, però almenys té l’es-
trany avantatge de ser esperança-
dora. «No s’ha d’oblidar que el 2010 
el creixement global mundial ha si-
gut del 5% i que abans que es desen-
cadenés la crisi vam tenir 15 anys 
de creixement excepcional. ¿Qui es 
podia imaginar el 1975 que Espa-
nya arribaria al desenvolupament 
al qual ha arribat?». H33 Alain Minc, la setmana passada, a l’oficina central de La Caixa.

MIQUEL MONFORT

El pensador vaticina 
«un món més lliure 
i anàrquic» i atorga 
«15 anys de vida al 
periodisme imprès» 


