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EDITORIAL

Listas cerradas; actas 
personales

m ntonio Pereira. concejal del Partido Popular en el 
/ \  Ayuntamiento de Terrassa ha decidido abandonar 

su partido y el grupo municipal al que pertenecía, 
X. J^pero  conservar su acta de concejal hasta que fina
lice el mandato, por lo que pasará a ser concejal no adscri
to: una fórmula de la que no existen precedentes en el Ayun
tamiento de Terrassa hasta ahora.
Pereira aduce argumentos claros para justificar su salida del 
Partido Popular: desde la escasa contundencia que ha de
mostrado ante los casos de corrupción a nivel nacional, has
ta el haber utilizado sólo argumentos legalistas, en vez de 
diálogo, en el caso de Catalunya. Se refiere al PP como par
tido general. Sólo de pasada hace referencia a "incomodi
dades” dentro del actual grupo municipal que lidera Ga
briel Turmo. Su argumentación para conservar el acta de 
concejal y no dimitir se basa en su voluntad de demostrar 
que es capaz de "aportar” nuevas cosas, ahora que no está 
constreñido por pertenecer a un partido político a la ges

tión municipal. Tarea ardua a la que tendrá que enfrentar
se sólo.
Las decisiones de Antonio Pereira vuelven a poner encima 
de la mesa la contradicción que supone que los ciudadanos 
votemos listas cerradas -en  la práctica a unas siglas y a un 
líder-, pero todos los electos tengan su acta en propiedad. 
En no pocas ocasiones se ha planteado la necesidad de pre
sentar listas abiertas, en las que los ciudadanos voten a sus 
representantes de forma directa y nominal -lo que justifi
caría que las actas de concejal y de diputado fueran tam
bién nominales-, pero nunca se ha trabajado en serio para 
cambiar la actual fórmula. ¿Hasta que punto el acta de con
cejal de Antonio Pereira le pertenece a él, o a su partido?

T a ley es clara y diáfana: el acta de Pereira es nominal y él 
-Liestá en su pleno derecho de mantener su cargo de con
cejal hasta que finalice el actual mandato, por mucho que 
el Partido Popular se crea en su derecho de reclamar que di
mita para que ocupe su puesto una persona menos dísco
la con su postura como grupo municipal.
Las reglas de juego presentan contradicciones evidentes, 
incluso resultan contrarias al sentido común, pero para un 
partido que antepone la legalidad por encima de la políti
ca no resultará difícil aceptar el status quo.

“Arabella” i la gelosia
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO .M
A MB Richard Strauss sacaba una 

época, u n a  form a d 'en ten d re  
l'òpera. Després d'ell Topera no 
va ser la mateixa, el com positor 

va viure a  cavall entre dos segles, en tre  dues 
m entalitats i dues formes d 'en tendre  la m ú 
sica diferents.

Aquests dies hem  pogut veure al Gran Tea
tre del Liceu una òpera on  diners, am or, fes
tes, pobresa, gelosia, hipocresia social i lluita 
entre germ anes es donen  la m à en  u n a  m ena 
de con te de fades, “Arabella”. E strenada el 
1933, les versions han anat canviant la posa
da en  escena, la que ara podem  veure és un  
m unta tge  del d irector d ’escena alem any 
Christof Loy en  el qual dom ina el color blanc 
en antítesi am b el negre gràcies a Herbert Mu- 
rauer, responsable d 'escenografia i vestuari, 
la direcció m usical de Ralf W eikert i les veus 
d 'A nne Schw anewilm s com  a Arabella. Mi- 
chael Volle (el multimilionari Mandryka), Will 
H artm ann  (el m ilitar M atteo) i Ofèlia Sala 
(Zdenka).

L'obra que es p resen ta  com  una com èdia 
operística té com  a fons un  dram a social, el 
de les dones que es posen a  la venda per sal
var la desgràcia econòm ica d ’una família en

ruina econòm ica. L’essència de Tobra està en 
la radiografia essencial de la condició fem eni
na. Per a mi, aquesta  és l’essència d ’aquesta 
òpera, to ta  la veritat que po t resultar apareix 
en  Temoció de les dues germanes quan entau
len una diàleg sobre els hom es. L’elem ent es
sencial: la pertorbació, l’im pacte, Tafirmació, 
la sorpresa, la meravella de les relacions entre 
les persones, m om ents que obren de bat a bat 
els lím its de la vida. Hi h a  m om ents en “Ara
bella” que aprofundeix en l'agudització de la 
condició  fem enina, o b e r ta  am b  el seu  cos,

Al Gran Teatre 
del Liceu s’ha 
pogut veure 
“Arabella”, una 
òpera estrenada 
l’any 1933

am b la seva intel·ligència, am b els seus senti
m ents, de m anera  que tots aquests canals es
tan  projectats a l'escenari, u n a  caixa blanca, 
com  un  m arc d ’un  quad re  q u e  sem b la  un 
anunci de colònies de m olt nivell.

Richard Strauss posa en  el seu "Arabella” la 
capacitat de sentir de la dona, de reconèixer i 
d’expressar un  m olt am pli espectre d ’em oci
ons, des de les m és bàsiques fins a les m és 
com plexes. 1 tan t A nne Schw anew ilm s com  
Ofèlia Sala aprofundeixen en  el seu coneixe
m ent i p er tant la seva capacitat de com pren
sió d ’una certa educació fem enina davant de 
la gelosia, davant d’un  hom e gelós, la gelosia 
del milionari va m és enllà de la gelosia, fins i 
to t arribant a la violència, la de Tanimal, la de 
Thome de cam p que arriba com  un elefant en 
una botiga de porcellana fina.

La violència de gènere m oltes vegades està 
lligada als instints m és prim aris dels hom es. I, 
entre ells, el vell fantasm a de la gelosia. L’obra 
d ’Strauss és u n a  m ostra del poder de la gelo
sia i de certes estructures burgeses en què es 
m ouen les dones de Tobra. Eixos vertebradors 
de conductes m asculines en  societats liberals 
dom inades p e l sexe i els d iners. O bres com 
aquesta ens obren els ulls, ens ho expliquen 
tot, la seva força li ve d ’allò que m ostra m és 
enllà del conte d e  fades, m és enllà dels tòpics 
sobre la dona. A Strauss cal escoltar-lo am b els 
ulls com  un  mirall. Al cor de les seves veus es 
percep el ressò de la seva pròpia reflexió.

bloc de notes
Un país 
més
transparent
JOAN
ROVIRA

EGONS alguns mitjans, 
Espanya ha obtingut un 
aprovat en transparèn
cia: 60 punts sobre 100. 

És una m anera de veure-ho. Segons 
"transparency.org”, Espanya està en 
una iranja mitjana i fins i tot millora 
un puntet respecte a 2013, tot i que 
continua lluny dels 65 punts del 2012. 
L'estudi no mesura directam ent la 
corrupció al món, però sí que, del ni
vell de transparència, se’n poden treu
re algunes conclusions reveladores. 
Per fer alguna comparació, els països 
nòrdics tenen uns 88-89 punts i Ale
manya 0  Islàndia arriben fins als 79.1 
una dada amb mala bava: Botswana 
en té 63. És una altra manera de veu
re el mapa del món: entre el color ver
mell dels pitjors països i el groc dels 
millors, aquí estem en un taronja fos- 
quet. El responsable de TONG en 
qüestió ja ha avançat, per estalviar-se 
maldecaps, que la corrupció a Espa
nya no és sistèmica, però que estan 
creixent de forma alarmant les denún
cies per corrupció i les de complici
tats entre el m ón de la política i les 
grans corporacions empresarials i fi
nanceres. Què vol dir sistèmic? Que 
tothom és corrupte, que la comipció 
forma part de la naturalesa mateixa 
d’un país? Home, tampoc no som la 
pitjor societat del planeta, evident- 
m e n t Podem dir generalitzada? Mas- 
siva? Escandalosa? Vomitiva? Podem 
al·lucinar quan veiem els grans par
tits discutint una i altra vegada sobre 
noves mesures anticorrupció? O els 
jutges dem anant més severitat? 
Quants pactes més caldrà fer? Quan
ta corrupció ha de tenir un país per
què sigui sistèmica? Ni idea. Costa 
molt, moltíssim, pensar que la cúpu
la del poder polític i econòmic estatal 
no està contaminada i absolutament 
corcada. Els jutjats estan plens de ca
sos que permeten fer-se una idea for
ça exacta i crua de com funciona 
aquest sistema, perquè n’hi ha de tots 
colors: una mena de mercat d’interes
sos que consumeix les energies i els 
diners del país, am b circuits tòxics. Si 
no volem, però, no n’hi diguem sistè
mic. .. És una manera de veure. Com 
Taprovat justet al rànquing mundial.
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