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Arqueologia de
Loewenstein (VII)

Loewenstein defineix el feixisme
com una tècnica de mobilització
emocional que pot destruir la
democràcia. Però també el descriu

comuna tècnicaque, comvapassar aAlema-
nya el gener del 1933, pot permetre arribar al
governmitjançant els procediments usuals a
les democràcies liberals. Per bé que Loe-
wenstein no s’endinsi per aquest altre camí,
es podria anar una mica més enllà i pregun-
tar-se si aquesta tècnica també va permetre
als governs feixistes governar democràti-
cament. La literatura de l’època documenta
que aquesta era, si més no, la imatge que,
quan els convenia, volien oferir. Com ara
quanMussolini va afirmar, l’any 1936, que si
hi havia un país on s’havia fet la democràcia
veritable aquest país era la Itàlia feixista.
L’oposició entre la democràcia veritable

que els seus moviments suposadament en-
carnaven i la que caracteritzava com a falsa
democràcia parlamentària, partitocràtica o
liberal sempre va ser a l’arsenal de propa-
gandadel feixisme. I els règims feixistes, que
a Alemanya i a Itàlia van arribar a tenir un
important suport popular, mai no van re-
nunciar a formes de legitimació que es pre-
sentaven com a democràtiques.
Com ara els plebiscits, els referèndums o,

fins i tot, les eleccions plebiscitàries, com les
queHitler va convocar el març del 1933, que
descrivien com a expressions d’una de-
mocràcia directa més genuïna que una de-
mocràcia representativa en què, segons
s’acostumava a afegir, els representants no
representaven la “veu del poble”. Els plan-
tejaments plebiscitaris basats en la pro-
ducciódepreguntes que espoden respondre
amb un no o, sobretot, amb un sí que signi-
fica l’adhesió incondicional al queproposa el
Governnonomés estaven fets amidaper a la
tècnica de la mobilització de les emocions.
També oferien un instrument molt funcio-

nal en el joc de la doble legitimitat que els
feixismes jugaven quan es volien saltar el
principi de legalitat i transcendir l’ordena-
ment jurídic.
Carl Schmitt, que, abansd’afiliar-se al par-

tit nazi ja mirava amb complicitat els expe-
riments plebiscitaris del feixisme italià, solia
remarcar que en l’expressió “democràcia
liberal” es trobaven dos elements contradic-
toris. D’una banda, la democràcia, que as-
sociava a la idea d’una voluntat nacional
homogènia i unànime. D’altra banda, el li-
beralisme, en què els drets i les llibertats
corresponien en exclusiva als individus i
s’associaven a idees com la divisió de poders
o l’Estat deDret. Segons Schmitt, el feixisme
no s’oposava a la democràcia, sinó a una de
les seves formes històriques, la liberal, que
descrivia com una dissolució de la democrà-
cia veritable.
La democràcia que volia preservar Loe-

wenstein no era, com és obvi, aquesta su-
posada democràcia veritable, sinó preci-
sament la democràcia liberal. Un cop d’ull al
motlle trencat del model de la vella Atenes
pot servir per recordar que el terme de-
mocràcia és un significant buit que s’ha om-
plert amb continguts diversos al llarg de la
història. La redefinició de la democràcia que
va assajar el feixisme feia una olor molt ca-
racterística. Convé recordar-la si es volen
evitar les confusions.

SegonsCarlSchmitt, el feixisme
nos’oposavaa lademocràcia,
sinóaunade lesseves formes
històriques: la liberal

StanleyKubrick bat
rècords al CCCB

RubénOlmo, director
del Ballet Nacional

EXPOSICIONSwL’exposició dedi-
cada al cineasta Stanley Kubrick,
que va tancar les portes al Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), diumenge va
atreure 145.000 visitants, fet que
la converteix en la mostra amb
més èxit de públic de la història
del centre. Comissariada per
Hans-Peter Reichmann i
TimHeptner, del Deutsches
Filmmuseum de Frankfurt, la
mostra va ser adaptada per
Jordi Costa. / Redacció

DANSAwEl ballarí i coreògraf Ru-
bén Olmo serà el nou director del
Ballet Nacional de España (BNE)
a partir del setembre, segons ha
anunciat la directora general de
l’Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de laMúsica, Amanda
deMiguel. Olmo, premi Nacional
de Dansa 2015 en la modalitat
d’interpretació, substituirà així
Antonio Najarro, que sumava
vuit anys al capdavant de la com-
panyia. El sou de Olmo serà de
75.000 euros anuals. / Redacció

PANORAMA

Mick Jagger serà operat
del cor aNovaYork
ROCKwElcantant i líderdelsRolling
Stones,MickJagger, seràoperat
del coraquesta setmanaaNova
York, segonsahirvarevelarelweb
DrudgeReport.Elsmetges li subs-
tituiranunavàlvula,peròs’espera
queel cantant,de75anys, reapareixi
als escenaris aquestestiu.Dissabte
elsStonesvananunciarenuncomu-
nicat la suspensióde lagiraNofil-
ters, de 17concertspelsEstatsUnits
i elCanadà,perquèJaggernecessita
“tractamentmèdic”,peròel seuestat
noesconsideragreu. /Redacció

Anna Pirozzi salva l’estrena de ‘La Gioconda’, amb Iréne Theorin indisposada

Vade sopranos

LanapolitanaAnnaPirozzivasortirahir
a l’escenari del Liceu disposada a de-
fensar l’estrenadeLaGioconda,d’Amil-
care Ponchielli, en substitució d’Iréne
Theorin. La soprano sueca s’està recu-
perant d’una pulmonia, segons va indi-
car Christina Scheppelmann, la direc-
tora artística del Gran Teatre, abans de
començar l’òpera.Alguns assistents van
respondreambxiulets. “Abansdexiular
espereu a veure la funció perquè la
senyora Pirozzi ha accedit a avançar un
dia la seva intervenció i li estem molt
agraïts”, vadir. I el teatrevaaplaudir.
Ja és mala sort que el Liceu reposi

aquesta producció del reconegut direc-
toriescenògrafPierLuigiPizzi,quejaes
vaveure el2005,percomplireldesigde
Theorin de debutar en el paper prota-
gonista,iqueunaindisposiciólaretingui
el dia de l’estrena. De tota manera, està
previstqueapareguiapartirde la funció
del dia 4. El públic d’ahir a la nit es va
quedaramb lesganesd’assistir a lapiru-
eta vocal d’una veu wagneriana com la
seva en un paper amb tanta italianità,
però,percontra, vagaudird’unaPirozzi
queéspotser la soprano italianadelmo-
mentperaaquestpaper líricdramàtic.
La Gioconda, estrenada a la Scala el

1876,ésunaobraemblemàticadelperío-

dequevade lamaduresaverdianaal ve-
rismeincipient.Ielllibretd’ArrigoBoito
ésunaadaptaciólliuredeldramadeVic-
torHugoAngelo,tyrandePadoue. Boito,
comPonchielli,formavapartdelascapi-
gliatura,unmovimentprogressistai ico-
noclàstic que es rebel·lava contra l’estil
imperant. Va traslladar l’acció de la Pà-
duadel segleXVI a laVenècia delXVII,
vaaccentuarelromanticismeivaacabar
escrivint un drama macabre en què la
mortassetjaels amors idesamors.
NingúcomelreggistaPierLuigiPizzi,

de 88 anys, per recrear un carnaval a la
Venècia dels canals –els que ell mateix
veudes de la seva casa palatina–, enquè

es desenvolupa aquesta trista història
d’una cantant ambulant (Pirozzi) que
s’enamora d’un noble, Enzo (fabulós
tenor Brian Jagde) que no li correspon.
A més a més, és víctima del setge luxu-
riósdeBarnaba,unespiadelaInquisició
a qui aquí dona vida el baríton Gabriele
Viviani, que, temible, fa honor al que
diuen del personatge, que és un prece-
dentde l’OtellodeVerdi.

Aquestaésdelespoquesòperesqueté
sis personatgesdediferent tessitura, ca-
dascun amb la seva corresponent ària. I
laprimeraa lluir lasevavaser lacontralt
María JoséMontiel, al paper de lamare
cega de Gioconda. Ella va arrencar el
primer “Brava!” del públic. A partir de
llavors tot va anarmusicalment en aug-
ment. Pirozzi va debutar en el paper
ambnaturalitat, fent gala de resistència,
bravura –és esgotadora la part greu d’I
suicidio!–, i també de la lleugeresa de la
sevaúltima intervenció.
Alasevavora,DoloraZajickvaferuna

Laura notable en el vessant vocal, mal-
grat que difícilment creïble en el paper
de jove enamoradadel tenor que estima
Gioconda. Sense oblidar el gran Ilde-
brando D’Arcangelo, el marit de Laura,
la cirereta d’una grandopéra passional i
dramàtica.
El ballet del tercer acte, que fa 14anys

vaprotagonitzarÁngelCorella al Liceu,
el van ballar Alessandro Riga (Compa-
nyiaNacionaldeDansa) iLetiziaGiulia-
ni. I és curiós: el 2005 van assistir a l’es-
trena el llavors president de la Genera-
litat Pasqual Maragall i l’alcalde Joan
Clos.Peròahir l’alcaldessaAdaColauva
caure del cartell a última hora. Com
Theorin. En tot cas, els qui assisteixin
avui a l’altre repartiment es trobaran
amb la substituta de la substituta: Saioa
Hernández (!), la diva aclamada a la
prima de la Scala el desembre passat.
SeràelseudebutalLiceu.Alabatuta,fi fi
elmestreGuillermoGarcíaCalvo.c

ANTONI BOFILL

La soprano Anna Pirozzi i la contraltMaria JoséMontiel en el primer acte de La Gioconda ahir a la nit al Liceu

ESCENARIS

Maricel Chavarría

Barcelona

PasqualMaragall iJoan
Closvanassistiraaquesta
òperael2005;ahirAda
Colauteniaprevistanar-hi,
peròvacauredelcartell
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