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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Ninguna sorpresa

P
robablemente Artur Mas y su gobierno sabían per
fectamente a lo que se exponían cuando decidieron 
convocar el “proceso participativo" del 9-N. Viendo 
la política sistemáticamente practicada desde el Go
bierno que dirige Mariano Rajoy con respecto a Catalunya, 

no es inicialmente sorprendente la situación del President 
, la vicepresidenta y una de sus conselleras ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya. Todo ello es producto de 
la judicialización de la política que no está consiguiendo 
otra cosa que el efecto contrario al que se busca desde Ma
drid.
De la misma forma no puede considerarse que sea una sor
presa las muestras de apoyo que los miembros y ex miem
bros del Govern, imputados o investigados en el procedi
miento, están recibiendo y el que sin duda recibirá Artur 
Mas en su declaración del próximo jueves, día en que se 
cumplen el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Com
panys. No se recuerda mayor falta de tacto y probablemen
te de decoro a la hora de elegir una fecha.
El proceso a Artur Mas va a dar para mucho. Al margen de

oportunidad en las fechas, la cuestión de la utilización po
lítica. Difícilmente se puede justificar la falta de intencio
nalidad cuando la querella la anuncia la líder del PP en Ca
talunya; cuando los fiscales catalanes no vieron inicialmen
te nada que investigar y cuando la querella le cuesta el pues
to al anterior fiscal General del estado, que inicialmente se 
oponía a ello. Por otra parte, la citación a declarar de los 
miembros del Govern se filtra a un diario de Madrid y el mi
nistro Català, en vez de mantenerse al margen, comete la 
torpeza de decir que la declaración se ha retrasado a la con
clusión de las elecciones para no interferir. Eso sí, no se sabe 
a quién se pretendía no perjudicar.
En todo caso, hay otra cuestión que se suscitó ayer mismo 
y que tiene su enjundia. Se trata de la confrontación entre 
el derecho a la libertad de expresión y el de los jueces a ejer
cer la justicia de forma absolutamente independiente y sin 
interferencias. Si decíamos al principio que no era sorpren
dente que Artur Mas, loana Ortega e Irene Rigau se vieran 
en esta situación todavía es mucho menos sorprendente 
que hayan recibido importantes muestras de apoyo por par
te de la ciudadanía. Más de un millar de personas se con
centró ante el TSJC y también ante los ayuntamientos de las 
ciudades y pueblos catalanes. Normal. Sí sorprendió el co
municado de queja del Tribunal por las concentraciones.

Vola, pensament, amb ales daurades
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

INSal 22 d'octubre té el públic la 
possibilitat d'assistir a la repre
sentació de l’òpera de Giuseppe 
Verdi (1813-1901) "Nabuccco" al

Gran Teatre del Liceu. Amb aquesta peça s’inau
gura la temporada d’òpera 2015-2016. La direc
ció musical és de Daniel Oren i la direcció escèni
ca de Daniele Abbado. En aquesta versió els 
temps bíblics es traslladen a l'holocaust jueu del 
segle XX, amb un vestuari que remet als anys 
trenta del segle passat i un exercici de fredor 
intel·lectual net i minimalista, de manera que 
no hi ha ni rastre de casaques nazis. La força del 
moviment de les masses humanes omple l'es
cenari, d una banda el cor i els cantants i per una 
altra la projecció d'una pel·lícula on es duplica 
el moviment escènic quan les dues masses hu
manes es creuen, es posa en marxa una relació 
carregada de significació en aquesta òpera ple
na de significat polític.

Verdi va ser el gran impulsor de l'òpera de la 
segona meitat del segle XIX. "Nabucco" penany 
a la seva primera etapa anomenada patriòtica. 
Per a aquesta òpera es necessita una soprano ex
traordinària. un baríton de gran personalitat i 
veu i un baix que doni sobrat els registres. Tal és 
el cas del repartiment que presenta el Gran Tea

tre del Liceu: Ambrogio Maestri, Martina Sera- 
fin, Vittilij Kowaljow, Roberto De Biasio 0 Maria- 
nna Pizzolato.

"Nabucco" mostra la història del poble jueu i 
com a element metafòric per mostrar un punt 
de vista fort del poble oprimit, el moment estel·lar 
del cor: "Va. pensiero", el tercer acte, un dels pas
satges corals més escoltats de tots els temps. El 
Cor dels esclaus jueus: "Va, pensiero, sulláli dó
rate” / Vola. pensament, amb ales daurades ", sol 
interpretar-se com un cant contra l’opressió es
trangera. els italians els van utilitzar com a ban
dera del seu nacionalisme. Gairebé des de l’es
trena de “Nabucco” (Milà. 1842), es va constituir 
en una mena d’himne nacional dels italians da
vant la dominació austríaca, una música plena 
d'esperança i de vigor.

La paradoxa és que qui canta sigui un cor de 
presoners per reivindicar la llibertat i la resistèn
cia a tot tipus d’opressió des de l’energia mag
nètica. A Itàlia aquesta òpera va ser el símbol del 
Risorgimento. A partir d’aquí els directors han 
tingut via lliure per col·locar el moment històric 
oportú d'aquest enfrontament 0 d’aquesta dua
litat de llibertat i opresió. Entre opressors i opri- 
mits. A l’estrena van ser convidats gairebé toLs els 
polítics del país i entre ells el President, un mo
ment abans de començar la representació una 
veu anònima va cridar: “Visca el president” i el 
Gran Teatre del Liceu en massa va prorrompre 
en aplaudiments. Sens dubte aquesta òpera es 
presta a establir paral·lelismes polítics.

Una gran lliçó filosòfica sembla donar-nos Ver
di per a qui sembla infondre al patiment virtut. 
La moral i l'ètica juguen en escena a través de les 
veus femenines de les filles de Nabucco. La Bí
blia constitueix el fonament d’aquest drama. L'es
clavitud dels israelites a Babilonia i el seu allibe
rament ha estat representda amb freqüència pels 
artistes occidentals, des de la pintura, a la músi
ca, passant per l’òpera.

Aquesta obra com tantes al llarg de la història 
de la creació humana del pensament racional 
planteja el tema de la recerca de la llibertat per a 
un poble. Relata la tensió bèl·lica entre el poble 
jueu i l'opressiu regne d'Assíria. comandat per 
Nabucco, que busca envair Jerusalem. Nabuco 
tenia dues filles, Fenena i Abigail, Zacaries, el lí
der dels jueus, segresta a Fenena per negociar 
amb Nabucco, i confia la sera protecció. Però fi
nalment. Ismael un jueu que mantenia un amor 
secret amb Fenema, la va alliberar per evitar la 
seva mort. A patir d'aquí es barregen els intents 
del poble jueu per alliberar-se, amb l'ajuda clan
destina de Fenema, i els intents d’Abigail de fer- 
se del poder del seu pare. Abigail descobreix que 
és una esclava i desafia el pare. Al final Nabuco 
frena els deliris despòtics d Abigail i permet l'alli
berament dels jueus. Abigail se suïcida amb verí.

El major nombre d’aplaudiments de la nit se'l 
va endur el cor que va tenir i té cada nit un 
d’aquests moments memorables en la història 
del cultura humana que fa que la veu humana 
voli amb ales d’or.

El poder
judicial
<<indepe,,
JOAN 
ROVIRA

N
’hi hauria per riure si 
tot plegat no fos per 
plorar. Que el TSIC es 
queixi de les manifes

tacions a les seves portes i reivindi
qui la seva "independència judicial” 
no és molt més que un acudit dolent. 
Evidentment, que les conselleres 0 

el president vagin acompanyats a de
clarar és un acte de pressió. Sí. Un 
acte legítim i legal, ves tu per on, 
agradi més o menys. Com manifes- 
tar-se i protestar, amb permís de la 
"ley mordaza” del govern del PP Iü 
democràcia té aquestes coses, una 
llàstima, sí, ja se sap... Quantes vega
des veiem els jutges emprenyar-se 
amb el govern espanyol i les seves in
tolerables intromissions en la sagra
da independència del poder judicial? 
Mai. Més que res, perquè el poder ju
dicial és una delegació del poder par
tidista de tom. popular 0 socialista o 
el que sigui, i perquè cal tenir molt, 
molt valor, i una cara molt dura, per 
sostenir que en aquest país el poder 
judicial és independent. Molt sim
ple: no n'és, està absolutament sot
mès al sistema bipartidista, i als seus 
pactes amb els nacionalismes auto
nomistes. amb alguna excepció. Els 
partits han colonitzat la justícia, els 
mitjans de comunicació, la banca, 
les grans corporacions empresa
rials... I així anem, sense contrape
sos, que són la dau de la democràda. 
0 enviant els inspectors d’Hisenda 
als disidents. Aquest és un sistema 
malalt i corcat, justament per això. 
Independentment (maleïda parau
la...) de la legalitat o no del 9N, que 
no va passar de ser un castell de focs. 
el govern català es mereixeria al
menys una justícia in-de-pen-dent 
que jutgés això. Però no. Qui jutja és 
el govem espanyol. Aquest és el truc. 
Jo faig la llei. poso els jutges, et jutjo 
i et dic que, si tens “dallonses”, can
viïs la llei, pels canals “democràtics”, 
per suposat. L'imperi de la llei, en 
diuen, i no se’ls escapa el riure. O al
menys no en públic. Té el seu mèrit, 
sí.
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