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EL DIA QUE EL MATRIMONI Pujol de-
clarava a l’Audiència Nacional de Ma-
drid, al TNC va estrenar-s’hi El profes-
sor Bernhardi. Salten les tapes del clave-
gueram de tanta brutícia i tot és tan ma-
nifest que només cal prendre nota, dir 
què passa a l’escenari. És un lloc comú 
que Schnitzler i la intel·lectualitat vie-
nesa del seu moment van mostrar fins 
a quin punt la façana historicista de la 
Ringstrasse no podia amagar la descom-
posició de l’imperi. Musil escriurà: “Tot 
el nostre ser només és el deliri de molts”. 
Broch, que Viena és el “centre europeu 
dels valors situats en el buit”. Res que 
avui, aquí, se’ns faci estrany. 

No són casualitat, els últims anys, tan-
tes representacions d’Un enemic del po-
ble a Catalunya. El 2013 va fer-se’n una 
a la UPF, i als teatres n’hi havia una ver-
sió, Stockmann. El 2014 va dur-la a esce-
na el Lliure, i a Molins de Rei un grup re-
presentava Enemic públic. El novembre 
passat es feia a l’Orfeó Martinenc, i segur 
que me’n deixo. El professor Bernhardi 
és fill del doctor Stockmann i la repre-
sentació del TNC és filla de l’actualitat 
d’Un enemic del poble. La corrupció con-
flueix contra un individu íntegre que ens 
fa de parallamps moral. 

Sort n’hem tingut dels metges escrip-
tors. Vaig sortir encantat del TNC. El 
text s’ha traduït expressament. Els ac-
tors, especialment Homar i Cruz, són es-
plèndids, i la direcció difícilment millo-
rable, i no poc arriscada, perquè opta per 
la lectura seriosa d’una “comèdia en cinc 
actes”. Sabent com va acabar tot i vist el 
moment que vivim, sembla la lectura 
més pertinent. Albertí agafa un text que 
parla de la paraula, de la seva burocratit-
zació i mort, i és com si portés la parau-
la al quiròfan, en un estat tan terminal 
com la noia a partir de la qual arrenca 
l’obra: a un hospital de mobiliari este-
rilitzat, amb instrumental –actors, mi-
croscopis– asèptic, on agafen les parau-
les amb pinces i les obren en canal –sem-
blant, per cert, ara que tenim el cas dels 
maristes pedòfils, a la descripció freda 
i continguda de la pel·lícula Spotlight. 

Vaig passar la funció pensant en la 
gran caixa de vidre al mig de l’escenari. 
Sense la caixa l’escenari s’hauria vist 
buit, d’acord, però el buit hauria estat 
ple de sentit, perquè les decisions mo-
rals sempre es mouen sobre el buit, un 
buit fet de les paraules mortes. Però, 
com a L’hort de les oliveres, El professor 
Bernhardi es mereixia tot el subratllat. 
Potser en un altre temps hauria estat 
més escaient representar-la a la Sala Pe-
tita. Presentar-la avui a la Sala Gran és 
un acte de dignificació de la nostra cul-
tura pública.

El professor 
Bernhardi 
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Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 
Metge i exdiputada 

“Catalunya vol ser Escòcia o el Quebec però 
Espanya no vol ser ni el Regne Unit ni el Canadà. 

Què fem, doncs, en democràcia? Europa!!” 
 
 

Clara Jordan (@clarajordanvila) 
Periodista 

“Rajoy queixant-se tot el dia que Sánchez  
no vol parlar amb ell, i quan queden  

ni li dóna la mà #estadista” 
 
 

José Antonio Donaire (@DonAire) 
Geògraf i expert en turisme 

“Deixo el petit a l’escola bressol i la comparo 
amb la meva infantesa. Els que defenseu  

que no hem millorat res en 30 anys,  
no teniu records” 

 
 

Nadeia Balsalobre (@nadeia) 
Periodista 

“Perruquers i perruqueres: aquests metxons  
que feu a les iaies són una acció de protesta  

per alguna cosa, no?” 
 
 

Alfons Delgado Garcia (@alfonsdg) 
Naturalista 

“La suposada plaga de senglar només ha servit 
com a excusa per dotar de privilegis  

els caçadors, encara més dels que ja tenen” 
 
 

Laura Pous Trull (@laurapous) 
Periodista 

“Si sou els típics que teniu bitllets de 500 euros 
sota la rajola, ja podeu anar demanant canvi, 

que a la UE estudien eliminar-los!” 
 
 

Lluc Salellas Vilar (@llucsalellas) 
Regidor a l’Ajuntament de Girona i  

diputat a la Diputació de Girona (CUP) 
“Només se m’acut dir el que sento. T’estimo, 

Muriel. Amb tu m’he fet persona. Amb tu ho he 
après tot. Amb tu he estimat el país. T’estimo” 

 
 

Josep Maria Fonalleras (@fonalleras) 
Escriptor 

“Toni Cantó presideix la comissió de cultura.  
És igual com si Àtila presidís la de no-violència  

o com si Calatrava la de ponts i camins” 
 
 

Lluís Muntada (@muntadalluis) 
Professor 

“És sorprenent la quantitat d’experts  
en ones gravitacionals que, avui, hi ha  

als carrers, al metro, al bar, a les tertúlies...” 
 
 

Adrià Pujol Cruells (@AdriPujol) 
Professor i escriptor 

“I recordin que CK, a les botigues de  
quincalleria costenques és Creaciones Kamal. 

Mirin les etiquetes” 
 
 

Josep Campmajó (@josepcampmajo) 
Comerciant, escriptor i lobista 

“Ens toca viure com els nostres avis per  
intentar ensenyar als nostres fills que mai més 

visquin amb la desídia dels nostres pares”

vist 
altwitter

araPla!

S’ha dit i repetit que la signatu-
ra de Twitter del president de la 
Generalitat, Carles Puigde-
mont (KRLS), és un acrònim 
usat per l’emperador Carle-
many, al segle VIII. Les xarxes 
han escampat, doncs, que Puig-
demont usa la mateixa signatu-
ra que Carlemany. Tot plegat és 
inexacte, com explica Eduard 

Botanch al blog Des de la Mediterrània. En realitat, el dibuix (un mo-
nograma: diverses lletres enllaçades que formen el nom) amaga el 
nom sencer en llatí del monarca: KAROLUS. Les quatre consonants 
del seu nom són les més visibles, però el petit rombe central conté 
la A, la O i la U (en versió V, com s’escrivia en llatí). El magnífic mo-
nograma que es pot veure en aquest Ara Pla! corre el perill de desa-
parèixer, perquè està encastat a la façana de la Llibreria Carlemany 
de Girona, que va tancar fa uns dies per falta de clients. 

KAROLUS, el president

 Podeu enviar les vostres fotografies i textos al correu comarquesgironines@ara.cat

les claus del dia 

Ullastret, meravella medieval

En una visita per l’Empordà ens aturem al poble d’Ullastret, 
una meravella medieval. Visitem la muralla, la llotja, l’es-
glésia de Sant Pere... i ens perdem pels seus carrerons de 

pedra. Sota una ombra i en un lloc ventilat, ens aturem per dibui-
xar i deixar gravats en el paper alguns dels bonics racons d’aquest 
poble encantador.  

 
Dibuix i text: Sinforiana Quifet (Urban Sketchers Girona)

EL RACÓ DIBUIXAT

laproposta

El DJ CLAPTONE, (des)cone-
gut per lluir una màscara dau-
rada de nas punxegut, actua 
aquest dissabte a partir de les 
20.30 a Girona en un escenari 
inusual, l’església del monestir 
de Sant Pere de Galligants, ac-
tual seu del Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya. És una de les 
primeres activitats de la socie-
tat Electrona, comandada pel galerista d’art i promotor cultural Kim 
Riera, que ja té programades altres activitats musicals relacionades 
amb la música electrònica. Les entrades, pràcticament esgotades, ar-
riben fins als 99 euros. L’espectacle inclou projeccions, mappings i 
jocs de llums. El més sorprenent és que l’artista enigmàtic que no en-
senya mai el rostre farà un concert el mateix dia a l’altra punta del 
món. Senyal que la franquícia funciona i cal rendibilitzar-la.  

Un (o dos) DJ enigmàtics
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