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AyaanHirsiAli crida a la reformade
l’islamenel seuúltim ipolèmic llibre
“L’islam actual no és una religió de pau, però ho pot ser”, afirma

CRÍT ICA D’ÒPERA

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

Una carta d’amenaces
contra ella, enganxa
da al pit del cineasta
neerlandès Theo van

Gogh assassinat, li va donar fa
ma internacional el 2004. Aya
an Hirsi Ali, nascuda a Somàlia,
llavors diputada als Països Bai
xos i ara ciutadana dels Estats
Units, havia col∙laborat en el
curtmetratge de Van Gogh Sub
missió, que criticava el tracte a
les dones a l’islam. Amb escorta
des d’aleshores, l’autora, de 45
anys, va presentar ahir l’edició
alemanya del seu nou llibre,He
retic: Why islam needs a refor
mation now (Heretge: Per què
l’islam necessita una reforma
ara), en el qual crida els musul
mans a revisar alguns aspectes
de l’islam per emmotllarlo al
segleXXI i desvincularlo de to
ta violència.
El llibre, que a Alemanya pu

blica l’editorial Knaus, ja és un
controvertit supervendes als
EstatsUnits i elCanadà, on es va
llançar al març. “Respecto la re
ligió; la meva objecció es diri
geix a la dimensió política de
l’islam –va argüir Ayaan Hirsi
Ali en una trobada amb la prem
sa, blindada permotius de segu
retat–. L’islam actual no és una
religió de pau. Però sóc optimis
ta; ho podria ser si emprèn re
formes, i alguns musulmans es
tan arriscant les seves vides per
posarles en marxa”.
En el seu assaig,Hirsi Ali clas

sifica els 1.600 milions de mu
sulmans delmón en tres catego
ries: musulmans de Medina,
musulmans de la Meca, i dissi
dents. Els musulmans de Medi
na són, segons ella, unaminoria,
extremistes, radicals, integris
tes, violents però també no vio
lents, que beuen de les afirma
cions agressives del profetaMa
homa a Medina, on va fugir
l’any 622 des de la Meca.
Els musulmans de la Meca,

que se sustenten en els més pa
cífics ensenyaments de Maho
ma d’aquella primera etapa, són

“lamajoria; poden ser onoprac
ticants, però estan atrapats en
tre l’atracció per la modernitat i
la devoció per l’Alcorà i Maho
ma –va sostenir l’escriptora–.
Molts són gent pietosa i, si viuen
a Occident, protegeixen els seus
fills i filles: que elles no es ma
quillin, millor que portin vel, i
que no tinguin nòvios”. Els dis
sidents són “valents homes i do
nesmusulmans que han consta
tat que algunes parts del llegat
deMahoma no són compatibles
amb la modernitat, i volen re
formarlo”, va concloure.
Educada en la femusulmana i

ara atea, Ayaan Hirsi Ali va
plantejar cinc canvis. Primer:

“Revisar la infal∙libilitat de l’Al
corà i deMahoma, obrirlos a la
interpretació i a la crítica”. Se
gons la seva anàlisi, els musul
mans haurien a més “de priorit
zar aquesta vida en comptes
d’emfatitzar la vida després de la
mort”; respectar la llei secular
sense pretendre que la xaria
prevalgui; no imposar normes
de comportament als altres, in
closos els no musulmans; i re
butjar la guerra santa.
Hirsi Ali va argumentar que

està en curs una pugna per con
querir aquesta majoria de mu
sulmans de la Meca, i que Occi
dent hauria de donar suport als
dissidents reformistes perquè

ho aconsegueixin. Amb el 23%
de la població mundial, l’islam
és la segona religió més profes
sada, després del cristianisme.
Sentida tota l’argumentació,
aquesta cronista es pregunta si
no és demanar massa a un
musulmà de la Meca que s’avin
gui a “revisar la infal∙libilitat de
l’Alcorà i de Mahoma”, perquè

equival a qüestionar el pilar
central de la seva fe.
L’autora veu alguns paral∙le

lismes de context entre la re
forma de l’islam que anhela i la
reforma protestant del segle
XVI, com que llavors va ser fo
namental la impremta i ara ho
és internet; o que alguns prín
ceps van abraçar el luteranisme
a la recerca de poder, i que ara
hi ha governants musulmans
–pocs d’ells democràtics– que
se senten amenaçats per l’islam
extremista.
Ayaan Hirsi Ali, filla d’un dis

sident somali, va passar infante
sa i joventut a l’Aràbia Saudita,
Etiòpia i Kènia. Quan el 1992 el
seu pare va voler casarla amb
un cosí llunyà del Canadà, la jo
ve Ayaan va aprofitar el viatge
per fugir als PaïsosBaixos, on va
rebre asil, es va llicenciar en
Ciències Polítiques, va obtenir
la nacionalitat neerlandesa, i el
2003 va ser elegida diputada. Al
cap d’un any, es va produir l’as
sassinat de Theo van Gogh, i
després d’una polèmica sobre si
vamentir en demanar asil a Ho
landa, es va mudar el 2006 als
Estats Units. Ara és professora a
la Universitat deHarvard. A Es
panya ha publicat Yo acuso
(2006), Mi vida, mi libertad
(2007), l’infantil Adán y Eva
(2009), i Nómada (2011), tots a
Galaxia Gutenberg.!
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L’autora, en una conferència el 7 d’abrilWashington

Reposició bieitiana

Carmen

Autor:GeorgesBizet, amb llibret
d’HenriMeilhac iLudovicHalé
vy, basat en l’obradeP.Mérimée
Intèrprets:BéatriceUriaMon
zon;Nikolai Schukoff,Massimo
Cavalletti, EvelinNovák,Marc
Canturri, FranciscoVas,Núria
Vila, ÍtxaroMentxaka,Àlex
Sanmartí. CordelGranTeatre
delLiceu.CorVivaldi Petits
Cantors deCatalunya.Orquestra
delGTL
Director:AinarsRubikis
Lugaryfecha:GranTeatre
delLiceu (17/IV/2015)

ROGER ALIER

Ha tornat al Liceu laCarmen,una
de les primeres produccions de
Calixto Bieito que ha suscitat un
interès extraordinari: al Liceu no
hi cabiani una agulla i el públic va
respondre molt bé a la represen
tació, que en aquesta producció
s’escapa de tòpics i de tradicions
interpretatives: el personatge de
Carmen no té res de folklòric i el
seuvestuariéseld’unanoiaqueté
curadelapresènciaiballapoc,ex
cepte quan l’argument ho imposa
al segonacte. BéatriceUriaMon
zon ja va cantar (amb Roberto
Alagna) laCarmende la tempora

da201011.MoltadmiradaaFran
ça, té una veu de mezzo interes
sant, però no es pot dir que sigui
una intèrpret apassionada pel pa
per;elmillordelasevainterpreta
cióéseldarreracte, ambunaforta
intensitat dramàtica. El tenor Ni
kolai Schukoff també arrenca la
representació complint amb una
veu jovenívola i interpretant ade
quadament en les seves interven
cions i es distingeix en l’ària de la
flor, però on se’l veu vocalment
mésconvincentés tambéalsactes
finals, en l’enfrontament amb
Carmen i sobretot en el quart, on
passa de la súplica a l’amenaça
d’una manera molt matisada.
Molt notable el baríton Massimo
Cavalletti, que debutava al Liceu
després d’una ràpida carrera que
l’ha dut a molts teatres impor

tants; solventa molt bé la cèlebre
ària Toréador que és difícil per la
seva posició entre la tessitura ba
ritonal i ladebaix ihi va lluirbons
greus.Enelbreuduofinal,encan
vi, sonamés convencional. Com a
Micaëla, es va presentar al Liceu
la soprano croata Evelin Novák,
queconvençplenament, tot i que
elpaperdeMicaëlasembla fetper
donar èxits a sopranos líriques de
qualitat.

El Liceu pot proporcionar un
contingent de cantants de molt
bon nivell en els papers de força
relleu, com els que ofereix aques
ta obra: Frasquita (Núria Vilà),
Morales(ÀlexSanmartí);Dancai
ro (el baríton andorrà Marc Can
turri), l’eficaç Remendado de
Francisco Vas i, gairebé com de
casa, ÍtxaroMentxakaenelpaper

deMercedes. Citem també l’italià
Giovanni Battista Parodi com a
Zúñiga. Un equip conjuntat per a
una direcció escènica que té al
gunsmomentsgloriososcoml’en
trada dels toreros del darrer acte,
en què el públic aclama, darrere
d’una corda, una comitiva que no
esveu.Unmomentafortunatésel
quintetdelscontrabandistes (tant
d’opéracomique) i en canvi és
unamicadesordenatelmoviment
escènic del primer acte, entre els
automòbils i els paquets de con
traban que fan una aparició limi
tada. Magnífic el cor, per primer
cop sota la responsabilitat de
ConxitaGarcia, imoltbél’orques
tra sota la batuta del letó Ainars
Rubikis. Eficaç el cor infantil que
dirigeix Òscar Boada. Una bona
funcióprimaveral al Liceu.!

L’autora proposa
cinc canvis, entre
els quals “revisar
la infal∙libilitat de
l’Alcorà i deMahoma”

Hat-trick
lied

MarkPadmore - Paul Lewis

Obres:Die SchöneMüllerin
(Schubert)
Lloc i data:Palau de laMúsica
(19/IV/2015)

JAUME RADIGALES

Schubert + Padmore + Lewis.
Conjunció perfecta per a un diu
menge a la tarda al Palau de la
Música, sorprenentment amb un
aforament ben reduït: un quart
de la seva capacitat. Ja ho sé, hi
havia futbol, feia bon temps i el
lied no és el que més omple una
sala de concerts a casa nostra, pe
rò... on era aquesta afició tanmu
sical de la qual es vanta Bar
celona? On eren els col∙legues de
críticamusical?Molt poc públic i
encara de circumstàncies: qui
signa aquestes línies va comptar
una cinquantena de turistes
asiàtics, que van salvar d’alguna
manera la dignitat d’una platea
misèrrima i d’un segon pis del tot
buit.
Una llàstima, perquè va ser una

memorable tarda de lied, amb un
hattrick extraordinari, que per
sort repetirà l’any que ve amb el
Viatge d’hivern. Padmore és un
tenor que utilitza els tons em

blanquinats del seu registre per
donar l’aire patètic just i el dra
matismecontingut a les frases del
poeta Müller magníficament tra
duïdes al pentagrama per Franz
Schubert. I Paul Lewis el confi
dent perfecte que va fernos obli
dar que érem quatre gats. Perquè
Padmore i la suavitat pianística
de Lewis ens feien sentir com a
casa i comsi la desgraciada cròni
ca del desengany que és Die
SchöneMüllerin fos xiuxiuejada a
cau d’orella a cadascun dels qui
assistien al Palau.Unhattrick in
oblidable.!

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

Padmoreusaelsseus
tonsemblanquinats
perdonarl’airepatètic
justdelesfrases
delpoetaMüller


