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Opinión

EDITORIAL

Información 

L
a CUP abrió un debate la semana pasada en Manre-
sa que traslada ahora a Terrassa. Se trata de la pro-
puesta para ofrecer una amplia y diversa educación 
sexual, especialmente femenina entre adolescentes 

y jóvenes. El debate generado por al propuesta “cupaire” 
puede haberse quedado en la superficie y reducirlo a la 
anécdota de las copas menstruales y las esponjas naturales  
como alternativa a la menstruación. Es un error que la CUP 
pueda llegar a simplificar su propuesta hasta ese extremo y 
de la misma forma es un error percibirlo así, quedarse en la 
anécdota. 
Aunque pueda parecer un contrasentido en la era de la in-
formación y de las comunicaciones, hablar de sexo, de in-
formación sexual no es ninguna barbaridad, como lo es de 
alternativas a compresas y tampones, aunque queremos 
entender que ese no es el objetivo final y único de la pro-
puesta de la CUP. Además del de las copas menstruales exis-
te otro que es el del IVA para los productos de higiene fe-
menina que sigue abierto y plenamente vigente y que tam-
poco es ninguna tontería ni desde un punto de vista sim-

bólico ni desde un punto de vista práctico. Por ello, no hay 
que tomarse a la ligera este tipo de temas ni desde dentro 
ni desde fuera. La información es fundamental y en el cam-
po de la sexualidad, sin ninguna duda. Se siguen producien-
do. A pesar del acceso tan generalizado a la información y 
a los métodos anticonceptivos, se siguen practicando de-
masiados abortos, más de 500 en Terrassa el año pasado.  
 

Propuesta 

La propuesta realizada ayer por Compromís de posibili-
tar un Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de to-

das las fuerzas de izquierda es probablemente bieninten-
cionada, pero como decía su propio portavoz, no puede ser 
más que producto de un milagro, en el que además había 
espacio para Ciudadanos. Las elecciones se dan por des-
contadas y ahora el debate están en cómo de malparados o 
bien parados van a salir los partidos en de cinco meses de 
baile sin compás, unos por exceso y otros por defecto. Y no 
sólo cómo los van a tratar los electores, sino cómo van a tra-
tar a los líderes o a algunos de los líderes sus propios com-
pañeros de partido. Habrá más lío dentro que fuera.  

“Simon Boccanegra”, de Verdi
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

L Gran Teatre del Liceu ret ho-
menatge a Plácido Domingo en 
el 50è aniversari del seu debut 
actuant en tres de les funcions 

de “Simon Boccanegra”, de Verdi. El muntat-
ge espectacular amb portes de vidre gegants 
revisita el moviment romàntic que reclama-
va una boca de llibertat en una societat euro-
pea miop que mirava cap a un altre lloc. La 
primera guerra carlina porta a Espanya el de-
sig de llibertat, busquen rebel·lar-se contra 
l’absolutisme monàrquic. Els artistes euro-
peus fomenten una creativitat lliure, el con-
cepte de la creativitat sense limitacions, sen-
se regles i sense la raó que tanquen en un ba-
gul. Una elit el 1834 s’embarca en aquesta Es-
panya que busca la creativitat artística pro-
gressista enfront d’un país endarrerit de xa-
ranga, pandereta i sagristia, com deia Antonio 
Machado. En aquest brou de cultiu apareix 
Antonio García Gutiérrez, que escriu diverses 
peces teatrals, “El trovador”, “Simon Bocca-
negra”, que després van ser adaptades pels lli-
bretistes a les composicions musicals de Ver-
di. 

La versió original d’aquesta òpera va ser es-
trenada al teatre La Fenice de Venècia el 1857. 

E

Una persona, 
un vot

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

vegades, les situacions 
més complexes tenen so-
lucions simples. No ins-
tantànies ni màgiques, ni 

de bon tros fàcils, però sí simples i cla-
res. El caos al qual els partits polítics es-
tan portant el país aquests darrers me-
sos no té solució: són fills de la cultura 
política de les darreres quatre dècades, i 
això no es canvia en quatre dies. Però, 
entre resignar-nos a aquest estat de co-
ses, que només ens pot portar a la deca-
dència, i somiar truites, hi ha solucions 
intermèdies que poden ajudar a encar-
rilar la política. Per exemple, tornar a les 
coses bàsiques: una persona, un vot. 
Menys fórmules esotèriques, com la llei 
d’Hondt o les llistes provincials (basades 
en la falsa suposició que els diputats re-
presenten un territori), i anem a un sis-
tema neutre, no manipulat, no falsificat, 
en el qual cada persona tingui un vot ex-
actament igual a la de la persona del cos-
tat. Això ho soluciona tot? No, ni de bon 
tros, però contribuiria a aclarir força la 
situació. I què més es podria fer? Per 
exemple, imposar les primàries, ben fe-
tes, sense trampetes, a tots els partits po-
lítics, en totes les circumstàncies, sense 
cap mena d’excepció. Hem sentit algú 
parlar d’aquestes coses els darrers me-
sos? No, ni el sentirem. I, en canvi, les 
dues mesures actuarien com els líquids 
que desembussen les canonades: co-
mençaria a circular l’aigua amb norma-
litat, començarien a passar coses i un 
temps després tindríem una política no 
només diferent, sinó infinitament més 
clara, més poderosa, més democràtica i 
més servicial. Ho veurem? Jo no tindria 
massa esperances, perquè el sistema ha 
contaminat la vella política, la nova, la 
futurista i la prehistòrica: el punt de par-
tida és el mateix, més o menys dissimu-
lat. A massa gent, no li convé gens ni 
mica la igualtat en el vot ni la igualtat 
d’oportunitats en les llistes. Inconveni-
ent? El propi sistema ho revela aquests 
dies: tard o d’hora, es produeix el col·lap-
se. Al capdavall, ja no sabem ni per què 
no hi ha govern ni per què no s’aclareix 
ningú. Tampoc no importa massa: la 
qüestió clau està més enllà, lluny del xou 
de les darreres setmanes. La resta no és 
més que perdre miserablement el temps.
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És un 
homenatge del 
Liceu a Plácido 
Domingo en el 
50è aniversari 
del seu debut

En aquell moment a Itàlia es vivia un fort pa-
triotisme, moltes de les seves obres són exal-
tacions patriòtiques i nacionals. La desmesu-
ra, l’exageració i la desraó sense atendre a ra-
ons i la idea que el destí o la fortuna són els 
propietaris del cavall de les nostres vides do-
minen en totes les creacions del moment. 
L’amor és erotisme però arriba a la seva major 
plenitud amb la mort. L’heroi sempre porta la 
dissort amb si, el cas que ens ocupa quan sem-

bla que recobra la felicitat per retrobar-se amb 
la seva filla perduda resulta que és enverinat i 
pateix una mort lenta i cruel. El destí és una 
força inabastable per a qui no serveix de res la 
voluntat humana, com passava en la “Força 
del destí”, del Duc de Rivas. Simon Boccane-
gra complirà el que està escrit a les estrelles. 

Aquesta és una d’aquelles obres que mos-
tren l’aventura fosca i romàntica que és la vida, 
amb les seves certeses i les seves contradicci-
ons. El poder i l’odi, un odi fanàtic que trobem 
avui dia en les campanyes electorals, un odi 
antic, la recerca de la justícia en una història 
teatral que torna a carn la música de Verdi, 
gran i complexa, donant una vessant univer-
sal a l’element dramàtic de l’òpera, cal escol-
tar en aquesta òpera la música, per commou-
re’ns i emocionar-nos amb la veu femenina de 
Barbara Frittoli en una Amelia brillant. 

En acabar l’òpera un té a la boca un gust a 
solitud i desesperació, una de les últimes fra-
ses diu que el destí de l’ésser humà és el plor. 
El macabre com a valor d’aquesta òpera en la 
qual la fatalitat ens diu que el mal se sembra i 
es recull. L’amor, en aquest cas d’un pare cap 
a la seva filla, aconsegueix la seva plenitud en 
la mort. La felicitat és una pura quimera, mai 
s’aconsegueix davant l’única taula de salvació 
que és la llibertat, ja sigui la del bucaner o la 
del pirata en aquest mar tumultuós que és la 
vida.
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