
03

les claus del dia
ara  DIVENDRES, 9 DE DESEMBRE DEL 2016  

Avui se celebra el Dia Con-
tra la Corrupció, aquesta 
plaga que, a més de sos-
treure grans quantitats de 
recursos públics, lamina 

la credibilitat de les institucions i po-
sa en risc els mateixos fonaments de 
la democràcia com a projecte col·lec-
tiu. En els últims anys a Espanya s’ha 
viscut una explosió de casos 
de corrupció, des del Gürtel 
fins a l’operació Taula pas-
sant pels ERO d’Andalusia o 
el cas Palau a Catalunya, que 
han afectat greument el pres-
tigi de la classe política, que 
en general no ha sigut capaç de lluitar 
amb determinació i amb totes les con-
seqüències contra aquest fenomen. 

El fet que el principal partit espa-
nyol, el Partit Popular, estigui involu-
crat en nombrosos casos de corrupció 
i hi hagi proves documentals d’un fi-
nançament irregular sostingut al llarg 
del temps i provinent de suposades 

comissions per obra pública fa com-
pletament inversemblants els seus 
discursos sobre l’exemplaritat públi-
ca. Recordem que va ser Mariano Ra-
joy qui va nomenar Luis Bárcenas 
com a tresorer; i que María Dolores de 
Cospedal li va mantenir el despatx a 
Génova després que dimitís. 

Però l’impacte de la corrupció va 

molt més enllà dels grans casos que 
apareixen als mitjans de comunicació 
i que afecten representants públics. 
També té a veure amb les maniobres 
d’enginyeria financera per evitar pa-
gar impostos, l’existència dels paradi-
sos fiscals, l’evasió de les grans fortu-
nes i, més a petita escala, l’excessiu 
volum de l’economia submergida, que 

representa prop d’una quarta part del 
PIB català, i que també malmet les fi-
nances públiques. Segurament, el mo-
del d’Hisenda espanyola no és l’ide-
al, ja que tracta els contribuents com 
a sospitosos i dedica pocs recursos a 
perseguir el gran frau per centrar-se 
en els assalariats, autònoms i petits 
empresaris. El col·lectiu de tècnics 

d’Hisenda denuncia que fal-
ten inspectors i que només 
un 20% dels efectius es dedi-
quen a les grans empreses. 

Però més enllà dels recur-
sos, el que cal és un autèntic 
canvi de cultura democràti-

ca i prendre consciència que el frau 
l’acabem pagant entre tots. Ara que 
Catalunya viu un moment constitu-
ent, seria bo que el debat sobre la fis-
calitat i la lluita contra el frau ocupés 
un lloc important. Perquè la transpa-
rència i l’equitat són un fonament im-
prescindible per poder construir un 
país millor.

Per lluitar contra la corrupció  
cal un canvi de cultura democràtica
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El president del BCE, Mario 
Draghi, va anunciar la pròrro-

ga del programa de compra d’actius 
davant el risc d’estancament de 
l’economia europea. La decisió su-
posa la injecció de mig bilió d’euros 
addicionals a l’eurozona amb l’espe-
rança que sigui prou per dissipar pe-
rills com ara una inflació massa bai-
xa que posi en risc la recuperació 
després de la crisi. P. 20

Un dels últims mites del Holly-
wood clàssic compleix avui 

100 anys. La seva carrera, de més de 
70 pel·lícules, travessa la història 
del cinema des de mitjans dels anys 
40 fins ben entrat el segle XXI. Va 
ser dirigit pels més grans: Joseph L. 
Mankiewicz, King Vidor, Stanley 
Kubrick, Howard Hawks, Billy Wil-
der, Elia Kazan, etc. P. 30-31

Kirk Douglas

Mario Draghi

El muntatge de Patrice Ché-
reau de l’Elektra de Richard 

Strauss és una de les fites de la his-
tòria recent del Gran Teatre del Li-
ceu. I entre tots els protagonistes 
destaca la soprano alemanya 
Evelyn Herlitzius, que broda el pa-
per amb una entrega escènica abso-
luta i captiva el públic amb la seva 
veu penetrant. P. 34

Evelyn Herlitzius
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El volcà ‘Elektra’ entra en erupció al Liceu

per centrar-se en les mirades, els 
gestos, les reaccions, detallats al 
mil·límetre, d’uns personatges acla-
parats per una espiral de violència 
que, al final, no condueix a cap ca-
tarsi, sinó a la mera estupefacció. En 
especial, la relació entre Klytäm-
nestra i Elektra pren una dimensió 
del tot diferent: no són pas dos 
monstres xisclant-se l’un a l’altre si-
nó una mare i una filla separades 
per un mur d’incomprensió. 

Les tres protagonistes del mun-
tatge original del 2013 arribaven 
amb l’espectacle fresc després de les 
recents funcions a Berlín, comen-
çant per una impressionant Evelyn 
Herlitzius de qui es pot al·legar que 
Elektra és el paper de la seva vida. 
Una creació abrusadora, que tradu-
eix tot el dolor, la fúria i l’exaltació 
de la princesa atrida amb un cant 
sempre matisat, una veu, més que 
cabalosa, penetrant, sobretot un 

Evelyn 
Herlitzius 
construeix una 
Elektra amb 
una veu 
penetrant i una 
entrega 
escènica 
absoluta.  
A. BOFILL / LICEU

L’òpera de Richard Strauss colpeja amb tota la seva força gràcies a una versió excepcional

ÒPERA

‘Elektra’  
GRAN TEATRE DEL LICEU 77 DE DESEMBRE 

L’impacte d’aquesta 
Elektra no per previ-
sible va ser menys 
anorreador, gràcies a 
la conjunció d’un títol 

que, tant per la música com pel text, 
continua sacsejant l’esperit, una po-
sada en escena d’una lúcida huma-
nitat i una lectura musical de prime-
ra magnitud. Tot plegat contribueix 
a fer d’aquesta producció una de les 
fites de la història recent del Gran 
Teatre del Liceu. 

El muntatge de Patrice Chéreau, 
recreat amb cura per Vincent Hu-
guet, arribava a l’últim teatre copro-
ductor amb la imponent austeritat 
arquitectònica del decorat de 
Richard Peduzzi i la inconcreta con-
temporaneïtat del vestuari de Caro-
line de Vivaise, que creen un marc 
quotidià per a una tragèdia sense 
una distanciadora dimensió mítica. 
El desaparegut director francès va 
bandejar tota histèria i exageració 
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agut incisiu com un làser, i una en-
trega escènica absoluta. Al seu cos-
tat, Waltraud Meier és una tan atí-
pica –per feminitat gens guinyoles-
ca– com fascinant Klytämnestra, un 
paper que, per tessitura, massa 
greu, no li acaba d’escaure, però que 
resol amb un art del saber dir el text 
sense parió i un magnetisme escè-
nic que fa que sigui impossible treu-
re-li els ulls de sobre.  

Completava aquest trio formida-
ble Adrianne Pieczonka amb una 
Chrysothemis entendridora, amb 
una veu que ha perdut una mica de 
vellut, però no consistència. Molts 
dels cantants secundaris també 
eren presents fa tres anys a Ais de 
Provença, com l’impecable Aegisth 
de Thomas Randle, o l’entranyable 
contribució d’il·lustres veterans 
com el nonagenari Franz Mazura, 
Roberta Alexander i Renate Behle, 
mentre que la principal novetat li-
ceista va ser el ben ajustat Orest 
d’Alan Held. 

Aquesta Elektra també ha estat 
una fita de la titularitat de Josep 
Pons, esperonant una orquestra en 
gran forma en una lectura crepitant, 
un volcà sonor amb rius de lava que 
queien sobre uns espectadors que 
pocs cops hauran sortit tan colpits 
del teatre.e


