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Horari comercial:

podeu telefonar de
9 h a 19 h al 

93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un
correu electrònic a:

paper@ara.cat

Catalunya amplia la 
presència a Arco i exporta 

també la fira ArtsLibris

ART

Desembarcament català a Madrid 
La presència catalana a Arco, que se celebrarà a Madrid 
del 24 al 28 de febrer, “ha sigut molt important des del 
principi”, recorda Pep Aloy, membre del comitè de se-
lecció de la fira d’art contemporani. “I continua sent sig-
nificativa aquest 2016: si en l’edició anterior hi van anar 
deu galeries, enguany són onze, i és ressenyable el re-
torn de Carles Taché després d’anys d’absència”. Tam-
bé tindran estand ADN, Estrany-de la Mota, Joan Prats 
i Senda. A la secció Opening, dedicada a les galeries més 
joves, hi participarà la barcelonina Ethall. A més, la fi-
ra ArtsLibris, fins ara celebrada al Santa Mònica, viat-
jarà a Madrid per primer cop. L’objectiu: ampliar el pú-
blic col·leccionista. La presència d’art català serà també 
destacable fora del recinte firal. El Reina Sofia exposa 
Ignasi Aballí, Joan Fontcuberta és representat per par-
tida doble –a Conde Duque i a la Sala Canal Isabel II– i el 
món de Joan Miró es pot veure al CaixaForum.  

Trenta-cinc anys d’història 
Arco 2016 vol “fer història”, en paraules del seu direc-
tor, Carlos Urroz, repassant els 35 anys de vida de la 
cita anual. “Hem renunciat a tenir un país convidat, 
com hem fet fins ara, per poder revisar la trajectòria de 
la fira”, precisa. Per aquest motiu, entre les 221 ga-
leries que hi tindran estand –que vénen de 27 països– 
“s’ha fet una selecció perquè hi fossin algunes de les 
galeries que han sigut importants en l’imaginari d’Ar-
co”, diu Urroz. Hi seran Art:Concept, Thaddaeus Ropac, 
Alfonso Artiaco i Isabelle Van den Eynde, entre d’altres. 
El pressupost és similar al de l’edició anterior, 4,5 mi-
lions d’euros, anuncia el director de la fira. Hi assis-
tiran més de 250 col·leccionistes de 33 països, i 150 di-
rectors d’institucions, comissaris de biennals d’art i al-
tres prescriptors internacionals. e
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La fira Arco en l’edició del 2015; a la d’aquest 2016 hi 
haurà 21 galeries, i onze són catalanes. EFE

Malalties mentals i teràpia familiar: 
realitat i ficció es troben al TNC 

que ha centrat l’atenció “no tant en 
el problema, sinó en els components 
que poden desencadenar-lo”. “Això 
feia que l’eix d’atenció no fos el paci-
ent, sinó l’entorn del pacient”, expli-
ca. L’obra és un retrat clínic d’una fa-
mília desconcertada i erosionada 
pels brots del noi, i alhora és una de-
fensa de la teràpia amb família en-
front de la incomunicació que se sol 
donar en aquests casos. “No veurem 
un final feliç, però sí una transfor-
mació”, assegura Nolla. 

“Ha sigut una experiència im-
pressionant situar la realitat al mig 
de la ficció teatral –explica Simón–; 
exigia coratge i valentia”. Els encar-
regats de traduir la realitat en ficció 
dalt de l’escenari són els actors Ber-

nat Quintana, Chantal Aimée, Ba-
bou Cham, Xavier Ruano i Teresa 
Urroz. De la mateixa manera que 
la terapeuta de Sant Pau, Virginia 
Rangel, creu que l’experiència ha 
sigut beneficiosa per als pacients 
perquè el seu problema són “la 
confiança i les relacions socials 
fora de l’entorn familiar i mèdic”, 
els actors també ho han viscut 
com una descoberta “impactant” 
i “commovedora”. 

El TNC aprofitarà el que ha 
batejat com la Setmana de Teatre 
i Salut per fer debats al voltant 
d’una obra que vol “desdibuixar 
les estranyes fronteres que sepa-
ren els pacients de la societat”, 
afirma Xavier Albertí.e

Bernat Quintana entre Xavier Ruano i Chantal Aimée, tres dels 
actors protagonistes de Tu no surts a la foto. MAY / ZIRCUS

Un brot psicòtic desencadena l’obra ‘Tu no surts a la foto’

ARTS ESCÈNIQUES

Sovint es parla de la capacitat tera-
pèutica del teatre perquè permet 
que els espectadors vegin reflectits 
els seus dubtes i comportaments 
dalt de l’escenari i, en conseqüència, 
ajuda a comprendre el món. Però 
moltes menys vegades se subratlla el 
paper del teatre literalment tera-
pèutic, el que s’utilitza en les terà-
pies mèdiques, per exemple, amb 
persones amb trastorns mentals. 
Aquest és el cas de Tu no surts a la fo-
to, que es podrà veure a la sala Ta-
llers del Teatre Nacional demà i di-
jous, en dues sessions úniques amb 
entrades gratuïtes. L’espectacle del 
dramaturg Enric Nolla i el director 
Antonio Simón és el resultat de dos 
anys de convivència amb la unitat de 
teràpia familiar de l’Hospital de Sant 
Pau, durant els quals han compartit 
sessions i vivències amb un grup de 
pacients d’entre 20 i 40 anys que va 
acabar participant activament en as-
sajos, improvisacions i lectures.  

A Tu no surts a la foto “no hi ha pa-
res que maltracten ni mares amb 
problemes de drogues”, diu Nolla, si-
nó una família convencional que un 
matí es desperta i es troba que la se-
va vida ha canviat perquè el fill, de 23 
anys, ha tingut un brot psicòtic, i han 
d’aprendre a bregar amb la nova si-
tuació. L’objectiu del dramaturg era 
“parlar de la psicosi i l’esquizofrènia 
des d’una perspectiva diferent, sen-
se l’arquetip del boig”, de manera 
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El poder polític contra la veritat i l’humanisme
turalitat). Desafiant, el cirurgià 
grimpador i arribista de Joel Joan.  

Schnitzler denuncia els meca-
nismes del poder amb una con-
frontació filosòfica magníficament 
elaborada que ens arriba en una ex-
cel·lent traducció del gran Feliu 
Formosa i amb una versió àgil i efi-
caç de Lluïsa Cunillé (l’original té 

una durada de cinc hores; 
aquesta, de tres). És un 

text que dóna gust 
de sentir. Una fes-

ta del llenguatge 
servida amb cla-
redat i credibili-
tat per un bon 
bouquet d’intèr-

prets. La bona di-
recció de Xavier Al-

bertí aconsegueix 
que les tres hores de fun-

ció passin volant, malgrat que 
l’inhòspit escenari de la Sala Gran 
no li és del tot escaient a l’obra.  

És una proposta per als que els 
agrada escoltar, per als que gaudei-
xen amb un teatre ben fet i amb 
compromís humà i ideològic. Tea-
tre d’idees. Gran teatre.e 

El suposat error del professor 
Bernhardi, director d’una institució 
privada i metge del príncep, s’exage-
ra i amplifica per convertir una deci-
sió estrictament mèdica, i per tant 
humana, en un casus belli per atacar 
i desprestigiar els que no combrega-
ven amb la doctrina única.  

El professor Bernhardi és un heroi 
vençut, amb una dignitat i una 
obstinació que ens recor-
den les del doctor 
Stockmann d’Un ene-
mic del poble, aquí 
marcades per una 
certa suficiència. 
Un personatge ide-
al per a un Lluís Ho-
mar amb presència i 
autoritat. Punyent la 
trobada amb el capellà 
(religiosament en el seu pa-
per, Albert Prat), tota una lliçó fi-
losòfica. Fantàstic el segon diàleg 
amb el ministre de Culte i Educació: 
Flint també és metge i antic company 
de Bernhardi, domina l’eloqüència i 
la demagògia i té clar que el fi justifi-
ca els mitjans (Manel Barceló està es-
plèndid i exhibeix una envejable na-

‘El professor Bernhardi’  
TEATRE NACIONAL 111 DE FEBRER 

Arthur Schnitzler no va po-
der estrenar El professor 
Bernhardi a la Viena del 
1912 per la censura. L’hi 
van prohibir al·ludint 

manca de qualitat literària (!) i perquè 
atemptava contra el nacionalcatoli-
cisme que ostentava el poder en 
aquells temps. Si la valoració literària 
de l’època és tan absurda com el com-
portament de la Fiscalia i l’Audiència 
de Madrid en el cas dels titellaires, la 
persecució, judici i condemna d’un 
metge per haver impedit que un cape-
llà manllevés amb la seva presència 
els últims moments de felicitat d’una 
noia terminal exemplifica la utilitza-
ció perversa del sistema polític per 
assolir els seus objectius passant per 
sobre de l’humanisme, la veritat i la 
justícia. 
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