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ls Mossos d’Esquadra, com to-
tes les policies, tenen per mis-
sió investigar, prevenir i repri-

mir la delinqüència, però des de fa un
temps només fan que obrir línies d’in-
vestigació sobre el propi cos sigui per
aclarir si en un calabós es van exercir
maltractaments, sigui per inspeccionar
si les armes que porten són reglamentà-
ries, sigui per explicar que un detingut
se’ls ha escapat del cotxe on el duien.
Com que ja no ve d’aquí i com que tota
policia ha de preguntar-se a qui benefi-
cia el crim, jo si fos dels Mossos obriria
una tercera línia d’investigació per es-
brinar com és que en plena campanya
electoral tot són problemes a la policia
del conseller Joan Saura.

L’altre dia, en una manifestació
d’okupes, un energumen amb la cara
tapada va trencar el nas a un mosso
amb una violència animal que es va
veure per televisió. No va ser motiu
d’escàndol el cop de puny, sinó el fet
que alguns mossos portessin una mena
de punxó. L’endemà el noi que havia
saltat del cotxe va morir i tot seguit mil
opinadors catalans es van unir al dolor
de l’ofuscada família demanant que
torni la Guàrdia Civil.

Dilluns, en l’inici de la darrera set-
mana de la campanya electoral, els
Mossos van detenir quinze carteristes
que des de feia mesos actuaven al me-
tro de Barcelona. Doncs tampoc no ho
van encertar. Va ser el «regal» electo-
ralista i de mala llei que Joan Saura va
fer a la seva dona, Imma Mayol, candi-
data a l’alcaldia de Barcelona.

En casos així, un govern i una oposi-
ció amb cara i ulls haurien de sortir
com un sol home a defensar el cos poli-
cial propi. Però és que les enquestes as-
seguren que ICV, la formació del ma-
trimoni Saura i Mayol, puja en intenció
de vot, al contrari dels altres partits i ai-
xò sí que no pot ser. Saura s’hauria de
sentir una víctima però ni ell surt a de-
fensar el cos que dirigeix per si pot ar-
replegar el vot d’algun antisistema. Em
fa l’efecte que a partir de dilluns els
maltractaments a comissaria cauran en
picat i els okupes no trobaran ningú que
els compadeixi per punxats que siguin.
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l’òpera, la forma més habitual
de morir és la punyalada, pos-
siblement per allò de la passió
desenfrenada que desencade-

nen els afers amorosos habituals del bel
canto. Però la imaginació desbordant dels
autors ofereix als amants del gènere més
de 80 tipus de defuncions. Roger Alier,
que d’òpera en sap un món, va desglossar
dimarts en una conferència el tractament
de la mort als escenaris operístics, i ho va
fer en el marc del programa de xerrades
que organitza Serveis Funeraris de Barce-
lona. A la sala d’actes de l’empresa, al
carrer Sancho d’Àvila, l’aportació de di-
ferents experts al cicle Aproximacions en-
torn de la mort permet una mirada dife-
rent a un tema tan delicat, vist des de la vi-
da quotidiana, o des de l’art, amb una
perspectiva cultural i antropològica. Han
passat pel cicle l’escriptor i periodista An-
ton Maria Espadaler, per parlar sobre els
rituals i la literatura de la mort; el profes-
sor Sebastià Serrano, que va abordar la
mort com a fet cultural; i la doctora en his-
tòria de l’art Anna Casanoves, que va dis-
sertar sobre la mort i el cinema.

«Quedo parat de la inventiva de compo-
sitors i llibretistes», advertia Roger Alier,
professor d’història de la música i d’histò-
ria de l’òpera a la Universitat de Barcelo-
na. D’entrada, l’únic requisit de gènere es
troba en l’òpera bufa, que esquiva el tema
de la mort, tema propi d’òperes més serio-
ses. Durant molt de temps, la mort va ser
un tema incòmode per als drames lírics. Si
hi havia un traspàs en l’argument, aquest
sempre passava fora d’escena, i normal-
ment el públic se n’assabentava a través
d’un missatger, un recurs habitual del
barroc. Per exemple, en L’Orfeu de Clau-
dio Monteverdi, estrenada el 1607 –en-
guany se celebra el 400 aniversari–, el
protagonista, a punt de casar-se, sap per
un missatger que la seva estimada Eurídi-
ce ha mort enverinada per la picada d’una
serp.

La contemplació de la mort als escena-
ris coincideix amb la generalització del
gènere líric al segle XVIII, i es multiplica-
rà al XIX. Una de les primeres va ser a
Don Giovanni, de Mozart (1787), en una
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escena bastant desagradable en què el
protagonista, amb ànim desafiant i refu-
sant penedir-se dels seus actes, és engolit
als inferns per l’esperit del comanador.
«Mozart és més aviat elegant i amb bon
gust, però aquí mostra una mort violenta;
potser és l’exemple més espectacular de
mort en escena abans del romanticisme»,
apunta Alier.

Però violència i poesia apareixen a
parts iguals en l’òbit operístic. A l’obra
Andrea Chénier, d’Umberto Giordano,
els dos amants afronten junts (i amb ale-
gria!) la guillotina que els espera cridant

«Viva la morte!». A El cas
Makropoulos, de Leoš Ja-
nácek, una dona que ha so-
breviscut 316 anys gràcies
a un sortilegi, se’n cansa,
envelleix de cop, i mor. A
Els contes de Hoffmann, de
Jacques Offenbach, la pro-
tagonista mor cantant. Més
cruel és la mort a La jueva,
de Jacques F. Halévy, cre-
mada viva per no convertir-
se al catolicisme. I onírica a
La donzella de neu, de
Rimski-Korsakov, en què
la núvia (que és de neu) mor
desfeta per un raig de sol
primaveral en el moment
que s’ha de casar amb el seu
príncep. Els exemples són
múltiples: els personatges
finen enverinats per flors o
fruites (Sor Angèlica, de
Puccini, i L’africana, de
Meyerbeer); de tisi (La tra-
viata, de Verdi); de galla-
des (El gall d’or, de Rims-
ki-Korsakov; d’amor (Tris-
tany i Isolda, de Wagner);
ofegats (L’amore di tre re,
de Montemezzi); d’atacs de
cor (Electra, de Strauss),
etcètera.
Roger Alier, president fun-
dador de la revista Òpera
Actual i que ha publicat di-
versos llibres sobre el gène-
re, fa pedagogia del bel

canto amb un gran sentit de l’humor, que
es pot aplicar a casos anecdòtics com ara
el que li va ocórrer a Montserrat Caballé a
Tosca. La diva va interrompre l’acció
quan els soldats que feien de figurants la
van apuntar a ella en lloc del tenor, que ha-
via sortit per un atac de tos. En una altra
representació del mateix melodrama, un
cantant va resultar ferit perquè d’una arma
es va disparar una bala de debò. I per a
drama, el de Leonard Warren, que va mo-
rir a l’escenari del Metropolitan de Nova
York el 1960 durant la interpretació de La
forza del destino, de Verdi.
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L’estudiós de l’òpera Roger Alier palesa la imaginació del gènere líric per retratar la mort
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