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Turandot
L’òpera sempre ha estat un dels espectacles 

més fastuosos que ha produït el nostre 
continent: s’hi reuneixen la música (veu i 

instruments), els decorats, la vestimenta, l’actu-
ació dramàtica, la il·luminació i, last but not least, 
la literatura. De tots aquests elements, el que ha 
caigut en l’oblit més gran, sense que això preocu-
pi ni els espectadors ni els posadors en escena, és 
la literatura. És clar que no totes les òperes tenen 
un bon llibret, però n’hi ha moltes que sí, i, en qual-
sevol dels casos, totes les òperes, menys algunes 
que es componen avui, narren una història que va 
passar fa temps. 

Han succeït, però, dues coses que han transfor-
mat radicalment el panorama operístic en bona 
part del món –no a Salzburg ni a Glyndebourne, 
per exemple–: la primera és el fet que els públics 
postmoderns ja no són capaços de traslladar-se 
a les categories morals, estètiques i de tot ordre de 
qualsevol moment passat de la Història; la segona 
és que, també a causa de la frivolitat que presideix 
tot el moviment postmodern, el públic necessita 
més espectacle com més va per suportar una òpe-
ra sencera, tenint present –una altra circumstàn-
cia dels nostres dies– que no posseeix una forma-
ció musical, literària i històrica una mica sòlida. 

Sumant tots aquests factors s’arriba al paroxis-
me de les posades en escena que es veuen i es veu-
ran més cada dia als teatres d’òpera: la història es 
trasllada d’un temps històric passat als nostres di-
es –com si, per exemple, el “dret de cuixa” fos una 
realitat del present, quan ja estava discutida a fi-
nal del segle XVIII, com ho demostra Les noces 
de Fígaro–, i l’escenari s’omple de recursos apara-
tosos, llaminers i enlluernadors, per tenir un èxit 
que, pel que sembla, ja no pot aconseguir una òpe-
ra posada en escena amb tots els requeriments del 
temps en què va ser creada. 

Per això la temporada del Liceu s’obrirà en-
guany amb una Turandot, obra pòstuma de Puc-
cini, musicalment bella, amb una dissimulació ab-
soluta de la història original i de la situació en què 
s’esdevenia originalment: una Xina llegendària, 
tot amb el suport d’una faula molt divulgada ar-
reu, la de la promesa de casar-se amb algú si supe-
ra una sèrie de proves (el mateix tema que apareix 
a La flauta màgica). Hi haurà molt de colorido, ro-
bots col·laboratius –cobots, en diuen–, molt de 
high-tech futurista, sang a raig fet, il·luminació a 
base de tècnica led, i tantes extravagàncies com un 
es pugui imaginar.  

¿Mai més els espectadors podran veure una 
òpera com qui assisteix a una restauració d’estè-
tiques i d’històries situades en moments històrics 
del passat? ¿Haurem de pressuposar per sempre 
més que la ignorància dels públics, i la seva man-
ca d’interès pel pretèrit d’una cultura, ens abo-
quen inevitablement a unes òperes en què la mú-
sica i el llibret passen a segon terme, en favor de 
l’aparat escenogràfic?!
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El mocador que ells  
no es posen

Quan el futur és un 
bufet lliure infinit, 
etern i inabastable  
“La vida és una successió d’esdeve-
niments inevitables i d’esdeveni-
ments evitables que pel que sigue no 
s’han evitat, o que fins i tot s’han 
buscat, amb tot lo que això compor-
ta”. Així arrenca Gina, la primera 
novel·la de Maria Climent (Ampos-
ta, 1985), que arribarà a les llibreri-
es el 16 d’octubre amb el segell de 
L’Altra Editorial en català i d’Alfa-
guara en castellà. Té una veu pròpia, 
aquesta autora: tendra, divertida, 
atrevida, contundent. Té, també, to-
ta la força i l’empenta que se solen 
abocar a les primeres novel·les que 
s’escriuen en el moment just: quan 
ja s’ha viscut prou però encara no 
s’ha viscut massa. 

La Gina (sí, un alter ego de Maria 
Climent) és una dona que empeny 
els dies turmentada per les pors fe-
lices –la por de prendre males deci-
sions, la por d’estimar la persona 
equivocada, la por de perdre el 
temps, la por de decebre...– fins que 
li toca afrontar una por de veritat, 
derivada d’un diagnòstic mèdic tan 
inesperat com inevitable. 

“Quan ets menuda, no t’imagines 
que res pot anar malament. Lo futur 
és un bufet lliure infinit, és tot teu, 
és inabastable, és etern i morir-te et 
passarà però en una altra vida”. Du-
rant l’adolescència, la narradora i 
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protagonista de Gina pensava que la 
sort només depenia d’ella mateixa 
i estava bloquejada pel pànic de fa-
llar: “Als dinou anys, un futur pro-
metedor m’espantava per la possi-
bilitat de no assolir-lo”. 

La llibertat de viure 
sense mordasses 
ni lleis del silenci  
 
D’adolescent, Najat El Hachmi –que 
va néixer a Beni Sidel, Marroc, el 1979 
i va créixer des dels vuit anys a Vic, en 
una família musulmana– va enten-
dre que s’havia d’encarar a l’islam si 
volia ser realment lliure. Que aquella 
era una religió masclista i l’havia de 
qüestionar si aspirava a viure com li 
donés la gana. En plena crisi d’identi-
tat, va buscar dones que li parlessin 
de feminisme i del paper castrador de 
la religió, i es va espavilar com va po-
der per espolsar-se del damunt segles 
d’opressió. No va ser una lluita fàcil: 
als vint anys, Najat El Hachmi s’havia 
casat i va acabar cedint al xantatge fa-
miliar que l’obligava a tapar-se els ca-
bells pel carrer. “Vaig dur mocador 
una temporada i va ser la pitjor èpo-
ca de la meva vida. Sentia que m’havi-
en aniquilat com a persona, que 
m’havien anul·lat del tot”. 

Sí, el mocador és el símbol d’un 
sistema sencer de discriminació 
masclista. Digui el que digui el fona-
mentalisme fashion que campa per 
Instagram disfressat de feminisme. 

“Sort en tinc de no haver passat 
l’adolescència en els temps actuals”, 
diu avui l’escriptora Najat El Ha-
chmi. Perquè resulta que s’ha posat 
de moda defensar les virtuts de l’is-
lam fins i tot des de l’esquerra. Mol-
tes noies joves d’origen musulmà 
“s’afegeixen als discursos religionit-
zants, s’apunten a les versions reac-
cionàries que volen frenar el pro-
grés de les dones i, en nom de la per-
tinença identitària i l’essencialisme 
religiós, aixequen la veu per defen-
sar aquells elements objectivament 
nefastos per a la nostra identitat”, 
denuncia la vigatana. 

Un llibre necessari que 
ens empeny a prendre 
partit en veu alta 
 
El Hachmi hauria pogut callar, pe-
rò li ha calgut alçar la veu. I ha es-
crit un llibre imprescindible: Sem-
pre han parlat per nosaltres (Edici-
ons 62 en català i Destino en caste-
llà). Un manifest que ens hauria de 
sacsejar a tots, també als qui ens 
sembla que no tenim dret a opinar 
sobre el tema perquè no ens afec-
ta de primera mà. Viure és prendre 
partit, va dir Antonio Gramsci. I en 
qüestions que afecten la dignitat 
humana, no s’hi valen mitges tin-
tes. Ara i aquí, diria que estem obli-
gats a mullar-nos en contra del 
masclisme islamista i, doncs, a fa-
vor de la llibertat.!
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“Si el mocador és identitat, és la identitat del masclisme, no pas 
la identitat de les dones”, escriu Najat El Hachmi


