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Opinión

EDITORIAL

Justicia 

L
a Administración de justicia es objeto de crítica re-
currente, en algunas ocasiones, con sobradas razo-
nes, como nos ha mostrado el Tribunal Supremo en 
las últimas semanas, pero cuando hablamos de jus-

ticia en general, en ocasiones no tenemos en cuenta los re-
cursos con los que cuenta. La crítica, seguramente debería 
variar entonces el objetivo y mirar hacia quien tiene las atri-
buciones de diseñarla y dotarla.  
Se avecinan días de protetas en los juzgados. Ayer fueron los 
letrados de la administración de justicia, los que antes se lla-
maron secretarios. Su labor es esencial como impulsores, 
ordenadores y garantes del proceso judicial. Sus atribucio-
nes son innumerables y la ley de 13/2009 simplemente las 
aumentó.  
El objeto era descargar al juez de un trabajo que le restaba 
tiempo para resolver. La fórmula, darle ese  trabajo a los le-
trados de la administración, cuando quizás lo razonable hu-
biese sido poner más jueces. Pero claro, un juez necesita un 
juzgado y ese juzgado, un letrado y también funcionarios. 
Es mucho más barato darle más trabjo a los letrados, por-

que entre otras cosas es gratis para el Estado. Esa es su prin-
cipal reivindicación, que después de ocho años de prome-
sas, siguen igual, con más trabajo, mayor responsabilidad e 
igual salario. 
el viernes les toca el turno a los funcionarios judiciales, que 
están esencialmente en contra de la reforma de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, que permitirá a la administración 
decidir sobre sus puestos de trabajo unilateralmente.  
Los jueces y fiscales también manifestarán sus quejas en los 
próximos días, concretamente el lunes 19. Tienen también 
contenido económico, pues los recortes de 2010 no se han 
revertido todavía, ero también hablan de independencia, de 
cargas de trabajo, la modificación del régimen de permisos 
para mejorar la conciliación, la equiparación del número de 
jueces y fiscales a la media de la Unión Europea o el incre-
mento de la planta judicial en provincias con un elevado ni-
vel de litigiosidad, por ejemplo. 
Los actores de la administración de justicia están están re-
botados. Ya lo estaban con el anterior Gobierno y ahora se 
lo recuerdan a este.  
Como se puede comrobar, la falta de recursos económicos 
ent odos los sentidos es el factor fundamental de los proble-
mas de la administración de justicia. En Barcelona se están 
señalando de forma habitual juicios rápidos a un año vista. 

La voluntat d’alliberament de la dona
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

L Liceu s’està representant 
aquests dies “Kàtia Kabànova”, 
estrenada el 1921, de Leos Janá-
cek (1854-1928). Una òpera que 

retrata la voluntat d’alliberament d’una dona 
casada amb un marit esclau de la seva mare. 
La posada en escena té un to expressionista i 
se centra en el retrat d’una societat obsessio-
nada amb el control sobre les dones, una so-
cietat organitzada a partir de la idea de la por 
i el pecat. 

Kàtia Kabànova és una dona que lluita en-
tre el desig i el remordiment atrapada en un 
món familiar que la condueix a l’autodestruc-
ció. D’alguna manera aquesta òpera és un vi-
atge a l’interior d’una dona en desacord amb 
el temps en què li ha tocat viure, un món cru-
el amb la llibertat femenina. 

Com en moltes òperes del segle XIX, la peça 
reflecteix un món d’homes que lluiten per 
mantenir el poder i el control sobre la vida. En 
aquest viatge interior al món d’una dona la 
música és apassionada i romàntica amb un 
fort impacte sensorial en les veus del reparti-
ment. El compositor txec en la seva sisena 
òpera introdueix moments d’un profund li-
risme enmig d’una acció de pel·lícula de ter-
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A de mal recordar però, 
avui, s’acompleixen tres 
anys de l’atemptat pari-
senc a la sala de festes Ba-

taclan. Arran d’aquesta barbàrie, un ciu-
tadà espanyol (Ramón González) que va 
sobreviure a l’horror acaba d’estrenar-se 
com a escriptor. Ens vol explicar en un 
llibre que ha titulat “Pau, amor i Death 
metal” la seva vivència dels fets.  

La sala era com un teatre amb aire xi-
nès al cor de París. A tres quarts de deu 
del vespre, quatre homes armats amb fu-
sells Kalashnikov van irrompre brutal-
ment a dins. Una escena esgarrifosa que 
durà gairebé dues hores i quaranta mi-
nuts va fer callar els acords del rock cali-
fornià d’Eagles of Death Metal. I -el més 
fort- produí l’aniquilament i la massacre 
de noranta persones que eren allí, pre-
nent una copa mentre gaudien agrada-
blement de la música. Aquest noi que ho 
narra tenia 31 anys i era enginyer químic. 
Com a tal, treballava a la capital france-
sa (en una consultoria informàtica). Va 
rebre un impacte brutal, acompanyat de 
la seva promesa i dos amics més. De re-
sultes d’allò, caigué en una profunda de-
pressió que l’abocava a canvis d’ànim 
constants. Tenia malsons, no podia re-
tornar al treball. Defugia anar a llocs pú-
blics farcits de gent. Amb l’ajut d’una psi-
còloga, es va anar refent. Sembla ésser 
que fou ella qui li va suggerir transcriure 
-en alguna mena d’escrit- tot allò que li 
passés pel cap. I justament aquest -i no 
cap altre- esdevingué l’esbós de l’obra 
que acaba de presentar. 

Explica com es va ajeure ràpidament 
al terra, intentant salvar la vida de la seva 
xicota i la del parell d’amics. Fou en 
aquells moments que arribà a copsar 
plenament el sentit de la vida, des d’una 
perspectiva diferent. Sense temps per 
poder pensar en gaire cosa més.  

El que sí que el trastoca i revolta és re-
cordar algun twit d’un escriptor ja con-
sagrat (com Arturo Pérez Reverte). Arri-
bar a dir que “és força interessant el de-
sig de viure de l’ésser humà… Però que 
tal vegada els centenars de persones que 
eren a la discoteca s’haurien d’haver aba-
lançat sobre els terroristes” l’encén i s’en-
rabia. En qualsevol cas, escriure assere-
na l’esperit. En el meu cas, sense tenir jo 
cap experiència traumàtica com la seva, 
ho certifico.
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“Kàtia Kabànova” és 
el més semblant a un 
blues lent i tortuós 
que arrossega 
l’espectador cap           
als abismes del pitjor 
de les societats 
tancades, patriarcals 
i repressores

ror pròpia de Fritz Lang o Wilhelm Murnau. 
Es necessiten uns cantants amb una forta 

dosi d’actors. De fet la soprano nord-america-
na Patricia Racette a més de cantant té una for-
ta presència com a actriu. Aclamada per la 
seva feina en òperes com “Madame Butterfly”, 
“Tosca” o “Peter Grimes”, la soprano Patricia 
Racette mostra sempre els seus dots per a la 
interpretació. Es tracta d’una cantant amb una 
doble vessant de gran diva de la lírica i alhora 
d’extraordinària cantant de cabaret i actriu. 

La direcció d’escena correspon a David Al-
den, que focalitza l’acció en aquesta ombra 
que persegueix sempre la protagonista, que 
com en la majoria de les òperes porta la pro-
tagonista o a la bogeria o al suïcidi. El director 
d’escena nord-americà compta amb una en-

certada escenografia de Charles Edwards i una 
il·luminació d’Adam Silverman, dos punts im-
portantíssims per entendre l’estètica que ens 
estan mostrant. 

La direcció musical de Josep Pons aborda de 
manera directa aquest sentit narratiu de la his-
tòria on la música sembla baixar al costat de 
les ombres més sinistres de l’ànima humana: 
enveja, repressió, control, foscor i immobilis-
me. Una música que t’atrapa sota la batuta del 
mestre Josep Pons que sap treure tot el partit 
als moments dramàtics. Especialment les in-
tervencions de la sogra, Marfa Kabànova, in-
terpretada per una gran Rosie Aldridge, que li 
dóna aquest to fosc i sever que el personatge 
requereix. Estem en una societat on la dona 
era poc menys que una esclava del marit i de 
la sogra. El marit, Tikhon Kabànova, interpre-
tat per Francisco Vas, és un home sense volun-
tat a mercè de la seva mare. En escena trobem 
el costat més pessimista de la vida generat per 
una vida sense expectatives de felicitat, on 
l’únic raig d’esperança ve del passat i no del 
futur. La cara oculta de les dones en els matri-
monis opressius, l’alienació mental, l’aïllament 
del món i de la societat perquè estan mal vis-
tes la vida social, la vergonya del desig de viu-
re i experimentar plaer. “Kàtia Kabànova” és el 
més semblant a un blues lent i tortuós que ar-
rossega l’espectador cap als abismes del pit-
jor de les societats tancades, patriarcals i re-
pressores.

Integrisme 
salvatge i 
escriptura
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