
22 LAVANGUARDIA O P I N I Ó DIMARTS, 11 MARÇ 2014

E
L desgavell actual del sector elèctric espa-
nyol no pot continuar ni un dia més. Ara el
Ministeri d’Indústria ha endarrerit dos me-
sos, fins a l’1 de juny, l’entrada en vigor del

noumecanisme de revisió del preu domèstic de l’elec-
tricitat, atesa la complexitat tècnica d’implantar-lo.
Però això és només la punta de l’iceberg d’un proble-
ma de fons molt més ampli: la demostrada ineficàcia
del Ministeri d’Indústria per afrontar una reforma
elèctrica a fons, amb visió de futur i amb voluntat
d’estabilitat.
No és estrany que el problema del sector elèctric

que té Espanya sobrepassi la capacitat d’un simple de-
partament ministerial, perquè s’ha convertit en una
qüestió d’Estat que, en vista dels fets, el Govern no
aconsegueix gestionar adequadament, ni tampoc els
partits de l’oposició en les propostes que plantegen.
Això és gravíssim per al país.
En primer lloc perquè col·loca en una incertesa

econòmica constant les famílies i empreses espanyoles
sobre un cost tan vital com és la tarifa de la llum, que
nodeixad’encarir-se. I, en segon lloc, perquè la insegu-
retat jurídica delmarc elèctric lesiona els interessos de
les companyies del sector –tant les tradicionals com
les renovables– i posa enperill els seusprogrames d’in-
versions, que són bàsics per al sosteniment i la millora
d’un subministrament estratègic per a tothom.
Ningú no diu que el problema sigui fàcil o que hi

hagi una solució que pugui satisfer tothom. D’entrada
perquèEspanya arrossega un colossal deute de 30.000
milions d’euros per electricitat consumida i no pagada
en els últims quinze anys i, en segon lloc, perquè la
tarifa de la llum incorpora costos aliens al mateix sec-

tor elèctric, a diferència del que passa en altres països,
cosa que la converteix en una de lesmés cares d’Euro-
pa, amb la pèrdua de competitivitat que això provoca.
És evident que darrere de tot això hi ha un enorme
dèficit públic ocult que el Govern es nega a assumir,
perno incrementar els límits pactats amb laUnióEuro-
pea, quepodrienprovocar un seriós problemade credi-
bilitat internacional, just ara que el país acaba d’iniciar
la recuperació.
El que intenta el Ministeri d’Indústria és sortir del

pas a través de la reducció de costos del sistema, que
castiga totes les empreses del sector, i de l’augment
d’ingressos, la càrrega del qual recau sobre els consu-
midors. Però aquesta equació és impossible de resol-
dre sense causar danys irreparables al conjunt de l’eco-
nomia, si l’Estat no hi aporta la seva part. Per això, la
necessitat d’un gran pacte d’Estat sobre l’energia entre
els partits majoritaris de l’arc parlamentari, i entre to-
tes les parts implicades, per acordar un full de ruta a
curt, mitjà i llarg termini, és fonamental per definir un
marc regulatori que aporti confiança i seguretat jurídi-
ca, dins i fora del país.
El que no pot ser és que el Govern intenti legislar

sensedialogar amb les empreses del sector, que són les
més directament implicades, ni buscar acords ni com-
plicitats amb l’oposició. Perquè aquesta posició s’ha
traduït, en els últims dos anys, en la promulgació de
nombroses iniciatives legislatives i de normes que han
provocat moltes friccions i han solucionat poques co-
ses. I es continuarà així en el futur, molt probable-
ment,mentreno s’aconsegueixi aquest granpacte elèc-
tric que ha de ser fruit del debat, de la transparència i
de la responsabilitat col·lectiva.

Inacceptable desgavell elèctric

T
OTAexpressió artística requereixuna reno-
vació gradual. No s’ha d’oblidar que molts
corrents que avui considerem clàssics pri-
mer van ser innovadors.Ni que la tendència

a repetir-les una vegada i una altra, evitant qualsevol
connexió amb el present, porta un germen destructiu.
L’art, sense oblidar les seves arrels ni una vocació d’ex-
cel·lència, progressa en manifestar-se en sintonia amb
la seva època. Això és obvi, per exemple, en el terreny
de les arts plàstiques, on la renovació s’ha valorat, des
del segleXIX, comun plus. Però no ho ha estat tant en
altres àmbits, com ara l’operístic, on l’adaptació del re-
pertori tradicional ha constituït una causa freqüent de
debat: d’una banda, els partidaris de l’ortodòxia; de l’al-
tra, els de la innovació constant, de vegades amb afany
revolucionari. I, com a conseqüència d’aquestes dife-
rències, un cisma en la família operística. De vegades,
motivat per la intransigència dels qui voldrien tancar
aquest art enuna peçad’ambre.De vegades, causat per
experiments en els quals la transgressió ha portat a la
desvirtuació absurda d’una òpera reinterpretada amb
gosadia excessiva.
Enunmóndinàmic com l’actual, enuna escena artís-

tica molt competitiva, la renovació de les propostes
operístiques ja és una cosa corrent. I això ha estat així,

a més de per les exigències del present, gràcies al ta-
lent d’algunes figures quehan conquerit, amb les seves
propostes enlluernadores, els uns i els altres. El cas pa-
radigmàtic del que diem podria ser Gérard Mortier,
mort diumenge als 70 anys.
Mortier ha estat, des del 2010 fins al setembre del

2013, director artístic del Teatro Real de Madrid, càr-
rec en què el va succeir JoanMatabosch, procedent del
Liceu barceloní. Però abans d’assumir aquesta última
responsabilitat –fa poques setmanes estrenava al coli-
seu madrileny el seu darrer muntatge, una adaptació
de Brokeback mountain, la celebrada pel·lícula d’Ang
Lee a partir d’un relat d’Annie Proulx–, Mortier va tei-
xir un currículum impressionant. Primer, va portar a la
primera divisió operística el teatre de La Monnaie de
Brussel·les. Després va succeir VonKarajan en el Festi-
val de Salzburg, on va suscitar amors i odis, sense re-
nunciar mai a les seves propostes de canvi. D’allà a la
Triennal del Ruhr i a l’Òpera de París i, després d’un
frustrat pas perNovaYork, al Real. Sempre sorprenent
amb la seva audàcia, amb la seva exquisidamàper inte-
grar creadors de tots els àmbits en els seus muntatges,
amb la seva capacitat per rejovenir audiències i amb el
seu incansable afany de deixar de banda la convenció
per apostar per la creativitat. Descansi en pau.

Òpera viva

‘Volandovoy,
volandovengo...’

M’
havia passat la vida
sencera creient que
Albert Einstein era
un senyor jueu amb

unes vagues creences religioses (ti-
pus: la moralitat no la dicta Déu sinó
la humanitat) que, un dia, quan va co-
mençar a córrer la brama que un
jesuïta l’havia convençut perquè es
convertís al catolicisme, es va qua-
drar i va dir: “No he parlat mai amb
cap sacerdot jesuïta, en tota la meva
vida, i em sorprèn l’audàcia de les
mentides que ara es diuen sobre mi.
Des del punt de vista d’un sacerdot
jesuïta, sense cap mena de dubte sóc
i he estat sempre un ateu”.
Doncs ara resulta que no. Un aia-

tol·là de l’Iran, Mahadavi Kani, diu
queEinstein eramusulmà –xiïta, con-
cretament– i que va dur la seva fe en
secret. Que quedi clar que no és cap
broma de The Onion ni d’El Mundo
Today. Les declaracions de l’aiatol·là
–cap de l’Assemblea d’Experts de la
República Islàmica de l’Iran– són del
tot serioses i apareixen en un vídeo
que ha donat a conèixer el diariHaa-
retz de Tel Aviv. Segons Mahadavi
Kani, Einstein es va convertir a l’is-
lam xiïta i era gran seguidor de Jafar
al-Sàdiq, un imam del segle VIII. La
part més epostuflant de la notícia és
que, segons l’aiatol·là, Einstein va

veure lligams entre la seva teoria de
la relativitat i l’ascensió al cel de Ma-
homa. Jo sabia que Jesús havia ascen-
dit al cel, i que també ho havia fet
Maria, la seva mare, però que Maho-
ma també hi hagués ascendit m’agafa
ben de sorpresa. En aquelles èpoques
les ascensions al cel devien ser tan
nombroses com les actuals a l’Eve-
rest. Per cert, ja que parlem de l’Eve-
rest: les autoritats nepaleses han deci-
dit que d’ara endavant els que l’esca-
lin hauran d’arreplegar i baixar vuit
quilos d’escombraries de la munta-
nya cadascú, perquè allò està fet un
fàstic: hi pugen, ho emmerden tot i
encabat el cim del món queda ple de
plàstics, ampolles d’oxigen, excre-
ments, llaunes de menjar...
Bé, tornem a les ascensions no alpi-

nistes. Segons sembla, la deMahoma
va ser especialment xuli, perquè no la
va fer un cop mort, sinó que una nit
el van visitar dos arcàngels i se’l van
endur a recórrer els set cels, l’infern i
el paradís, i encabat va tornar a casa
com aquell qui res. Al vídeo, l’aia-
tol·là Mahadavi Kani diu que quan
Einstein va saber que “l’ascensió al
cel del profeta va ser un procés més
ràpid que el de la llum” es va adonar
que aquest és el mateix moviment de
la relativitat que ell havia calculat, i
que les seves paraules van ser: “Quan
em vaig assabentar de les històries
sobre el profetaMahoma i els seus fa-
miliars em vaig adonar que ells ha-
vien entès totes aquestes coses molt
abans que nosaltres”. Cal tenir en
compte que aquelles ascensions de fa
dotze o vint segles eren a pèl, sense
els artefactes tecnològics de Felix
Baumgartner. A més, a diferència de
Baumgartner, als altres no els patro-
cinava Red Bull.c

Un aiatol·là de l’Iran,
Mahadavi Kani, diu que
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