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L’islammoderatmarroquí es consolida

EL Partit Justícia i Desenvolupament (PJD),
del primer ministre Abdelilah Benkiran, ha
guanyat les eleccions legislativesdelMarroc,
amb el que aconsegueix un altre mandat de

cinc anys al capdavant d’unExecutiu que tornarà a ne
cessitar la formació d’una coalició. Ambuna participa
ció baixa (43%), els islamistes moderats en el Govern
s’han reforçat (125 escons) i han superat els seus rivals
màxims, el laicPartitAutenticitat iModernitat (PAM),
elpartit del palauenal∙lusióal reiMohamedVI(102di
putats), i han enfonsat l’històric Istiqlal (45 escons) i
l’esquerrade laUnióSocialista (37).
La victòria electoral de Benkiran es deu a dos eixos

fonamentals.ElprimerésqueelPJDnos’havist impli
cat en cap cas de corrupció durant el primer mandat i
ha fet responsable el sistema, és a dir, lamonarquia, de
no haver complert tots els objectius proposats des que
vaaccediralpoderel2011.Elsegonésque,malgrataixò
i a causa de lesmancances de l’Estat, ha assumit el pa
per assistencial per als més desassistits, de la mateixa
manera que algunsmoviments religiosos ho han fet en
altrespaïsos, comHizbul∙lahalLíbanoHamàsaPales
tina. Aquest doble paper de víctima i de govern pal∙lia
tiu és el que li ha atorgat el triomf a les urnes divendres
passat.
Quan una societat de costums predemocràtics, com

éselcasdelMarroc,buscaalesbasesreligiosesiètiques
lasevaraódeserid’actuar,aixecamoltsrecels i finsi tot
pors a Occident. Però també és evident que, davant la
radicalització de posicions que es viu amolts països is
làmics que empenyen fins al fanatisme, la moderació
religiosa actua comundic efectiude l’extremisme isla
mista amb l’ús d’un discurs moralista, populista i con

servador davant els perills de lamodernitat. El PJD ha
actuatcomatalenelGovern,almenysfinsara, ielprag
matismedeMohamedVIha fet queel rei nonomésas
sumeixiaquestacircumstància,sinóquefinsitot lidoni
suport.Al2013,quanesvaproduirunacrisidelGovern
de coalició amb l’Istiqlal, la sevamarxa es va substituir
ambel suport a l’ExecutiudelReagrupamentNacional
d’Independents, un partit centrista fundat per un cu
nyat del reiHassan II.
En aquest escenari, tanmateix, els reptes de moder

nització del sistema continuen sent molt presents.
D’unabanda, el fenomende la islamització comaaglu
tinador social és una evidència. De l’altra, l’exigència
d’avançar en un sistema que tingui en compte totes les
necessitats del cos social i, en especial, delsmés joves i
de les capes urbanes –i que d’alguna manera tracta de
representar el mateix rei Mohamed VI, amb totes les
seves mancances–, obligarà el Govern de Benkiran a
prendre decisions que fins i tot són contradictòries.
Com fer compatibles les dues tendències és el gran in
terrogant del futur marroquí. Fins ara, el rei ha tingut
un paper d’equilibri efectiu, però la societatmarroqui
nanoestàvacunadacontra lavolençaglobalcapalapo
larització de les posicions, en especial al món àrab, fet
que finalmentpotprovocarunesclatdeconseqüències
imprevisibles.
Després del fracàs de les anomenades primaveres

àrabs, Occident ha assumit la necessitat de donar su
port al control de la situació al Marroc, una peça d’un
valorgeoestratègicenormealnordde l’Àfrica i a laMe
diterrània. I en el futur ha de continuar aquest suport,
especialment en el camp econòmic, per evitar que es
produeixinmalsmajors.

El progrés del Liceu

Macbeth, l’òpera de Giuseppe Verdi, va
inaugurar divendres la temporada del
Gran Teatre del Liceu. Queden per da
vant nou muntatges operístics més, a

part de diverses versions concert, funcions de ballet,
concerts, sessions infantils i d’altres. La programació
pera la temporadaés, doncs, ambiciosa i satisfarà sen
sibilitats diferents. Però no ésmenys cert que el Liceu
ha patit molt la crisi, s’ha vist obligat a fer nombroses
retallades i reduccions de personal, i continua neces
sitant tots els suports possibles.
Les tres institucionsquedonenassistència a lamar

xadel Liceu–laGeneralitat, l’Ajuntament deBarcelo
na i elMinisteri deCultura–ho fanambuna intensitat
diferent i amb gestos dispars. El ministre de Cultura
va anar a la gala inaugural de divendres –cosa que un
titular de la seva cartera no feia des del segle passat– i
es va vantar d’uns beneficis fiscals aplicables a la cele
bració del 20è aniversari de la reobertura del teatre,
que en aquesta circumstància li han concedit. El pre
sident de la Generalitat, al contrari, no va considerar
oportú assistirhi, i el va representar el conseller de
Cultura. Tampoc no va assistir a la cita l’alcaldessa de
Barcelona.
Aquestes absències causen una certa inquietud en

el Liceu, els equips del qual s’esforcen per tirar enda
vant la temporada amb recursos inferiors, posem per
cas, als de fa undecenni. Fa jamolts anys que el Liceu,
de titularitat pública, ha accentuat la transversalitat
social de l’abonament. Aquest coliseu difon a més les
seves produccions a través de cinemes, està implicat
en activitats del barri i constitueix un focus cultural
rellevant en una artèria, la Rambla, que sovint s’ha
descrit com a punt de ser colonitzada totalment pel
turisme. No té sentit, per tant, continuar titllant
aquesta institució, comes feia enels primers tempsde
la transició –i comvacaricaturitzarOvidiMontllor en
una cançó–, d’elitista o associada en exclusiva a una
classe social determinada.En conseqüència, és proce
dent donarli suport material amb recursos públics i
immaterial amb una empatia més gran dels gover
nants.
Dit això, és obvi que la responsabilitat dels gestors

del Liceu és de primer ordre i que han de continuar
treballant permillorar els resultats, tant en termes de
qualitat i innovació del cartell com d’estímul del pa
trocini privat. Per això convé que reforci el lideratge i
que optimitzi l’aportació de la societat civil. Perquè
Barcelona té en el Liceu una eina cultural important, i
li ha de treure el millor partit possible.

S i el futbolista de l’Eibar –bones
pistoles a Eibar!– Antonio Lu
nafosuncosí llunyà, ja lihauria
remès un watsap i no d’ànim

precisament.
–El rònec dels mitjons curts ets tu o

és el col∙legaSergiEnrich?
Ignoro si han vist l’enregistrament

(dos futbolistes i una jove, en ple trio).
Tincpernormanoveurevídeos íntims
gravats amb artificis ni que siguin vi
rals, doctrina iniciada amb Pedro José
Ramírez, però en un sopar algú el va
mostrar almòbil.
–S’ha de ser beneit per gravar un

trio,enviarloaunamic icreurequeno
el posaranencirculació.
El comentari entre amics va serunà

nime.Després,algúesvaestranyarque
la víctima no deixés de donar plaer a
l’home que continuava gravantla. Pe
rò va afegir ambpressa:
–Aixòqueno surti d’aquí!
Els comensals estem del costat de la

dona, la justícia i l’exemplaritatperquè
una cosa és un trio arbitral i una altra
violar el dret a la intimitat.
–S’hade sermolt ximple!
Consens absolut.
Elsmeusamics i jonosomdegravar

aquestes coses, som d’explicarles, se
guint la tradicióespanyola laquintaes
sència de la qual és la pretesa primera
nit de Luis Miguel Dominguín amb
l’Ava a l’hotelWellingtondeMadrid.
–Onvas tan ràpid,matador?
–Aexplicarhoals amics!
Explicar les trobades sexuals esti

mula la set de coneixements (dels
amics), encoratja una narrativa oral
carregada d’èpica i provoca en l’audi
ènciaunescepticismesaludable (“exa
gerat, nodeviahavern’hi per tant!”).
Gravarse al llit és una bomba de re

llotgeria i unanosa queocupaunamà i
obliga a vigilar el llenguatge. El trio de
lafabril iarmeraciutatd’Eibarpractica
el sexe en silenci, com si fossinmàqui
nes o estiguessin fent un esforç sense
gràcia, tal comreflecteix la caradel co
sí llunyào l’altre, el delsmitjons.
No hi ha cap mena de comparació

entre unamala pel∙lícula i un relat sus
ceptible de perfeccionarse amb el
temps. Avui, engolim més que maste
guem.
Jo no he tingut mai la temptació de

gravar intimitats sexuals encara que
no els negaré el meu temor que algun
dialidoninelNobeldeLiteraturaauna
escriptora dels Estats Units que, fa un
temps, vaviurebecadaaBarcelona.De
dia crec que escrivia. Erenunad’aque
lles beques que només se’ls ocorren a
fumetes de Califòrnia o a nòrdics amb
barbeta. Com els de l’Eibar, la dona
tampoc no va començar a gravar de
sobte i només va comentar –quan la
nostrapassió ja teniavelocitat i ritme–:
–Hogravaréperwebcam.Ok?
Hauria d’haverm’hi negat, però en

aquell moment em va semblar inver
semblant, com diria aquell extrem ga
llec preguntat sobre la seva bandapre
feridaper córrer amb lapilota.
–L’hi vull enviar, almeunòvio.
Sort queal comitèdelNobel deLite

ratura li costa Déu i ajuda premiar au
torsdelsEstatsUnits.c

Gravarse
entre llençols

Gravar el sexe es porta
–imireu a Eibar a on!–,
però res com explicarho
amb èpica als amics

Joaquín Luna


