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MARTÍN TOGNOLA

¿L’art pot utilitzar la mort en
directe per transmetre bellesa
o repulsa, o per causar impacte?
¿Té butlla l’art pel fet de ser art?

De toros, papallones i enciams
La llibertat de creació i els drets dels animals

Fonalleras
JOSEP MARIA

A ‘Accidens’ no es volia només planxar el llamàntol, sinó que abans s’havia de sublimar la planxa
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EL FUTUR DE MARAGALL
Almenys en aparença, Zapatero no
pretén passar factura a Pasqual
Maragall per les crítiques que li va
dirigir. El president del Govern es-
panyol continua decidit a buscar-li
una responsabilitat en què pugui
desenvolupar a fons les seves capa-
citats. El que de moment no és pos-
sible és atendre el desig de Mara-
gall de ser conseller a l’empresa
EADS, companyia europea d’ae-
ronàutica i defensa espacial, que
fabrica l’Airbus a Tolosa.
lll

DIFICULTAT A AIRBUS
Espanya té a EADS un conseller,
l’exministre d’Indústria i Adminis-
tracions Públiques Juan Manuel
Eguiagaray, i participa amb un
5,4% en el capital. La composició
del consell d’administració és fruit
d’un pacte entre accionistes, i en-
cara que Espanya ha amenaçat
d’ampliar les accions, mentre el
projecte no es concreti, el nombre
de consellers espanyols no es mou-
rà. Així que a la Moncloa conti-
nuen considerant alternatives, en-
tre les quals no es descarta una am-
baixada per a Pasqual Maragall.
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Ja en
tenim prou
A dos dies del 27-M, l’arena valen-
ciana ens ha ofert novetats suco-
ses. Mentre Zaplana muntava can-
didatures alternatives al PP de
Camps en ciutats decisives, els ofi-
cialistes combatien l’alternança
amb la seva arma més clàssica: el
degollament de la llibertat d’ex-
pressió. El boicot a Prisa, l’intent
d’apagada digital de TV-3, els anti-
debats de Canal 9 i la prohibició
del documental Ja en tenim prou
han amenitzat la campanya més
espurnejant que es recorda en
aquesta terra mítica. Amb tot, el
factor més valorat ha estat la pun-
xada d’Astroc a la borsa. ¿Deu ser
que les requalificacions urbanísti-
ques poden tenir els dies comp-
tats? El bloc antipopular ha orga-
nitzat projeccions furtives de Ja en
tenim prou, s’ha encadenat als re-
petidors de TV-3 i fins i tot la Guàr-
dia Civil ha fet el ronsa per por de
perdre’s Ventdelplà. Finalment, el
poc carismàtic Ignasi Pla –això
diuen els agnòstics– ha aconseguit
cues a la Fira del Llibre que ja vol-
dria aquest servidor de vostès. Tot
sigui per l’optimisme de la volun-
tat que ens va inocular sant Anto-
nio Gramsci.H
Escriptor.

El bitllet

Aznar anuncia una altra guerra civil
Opus mei
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F
a 40 anys, Peter Brook, un
dels mites del teatre con-
temporani, va fer cremar a
Londres una papallona.
L’espectacle es deia US i

consistia en el monòleg d’un actor
que exposava davant del públic,
amb fredor, les conseqüències atro-
ces del napalm en un ésser humà
gasejat. La guerra del Vietnam esta-
va en l’apogeu i el pamflet de
Brook pretenia la presa de cons-
ciència del ciutadà davant d’aque-
lla salvatjada. La papallona actuava
com una innocent actriu secundà-
ria, desconeixedora del final que
l’esperava. Mentre l’actor tenia en-
tre els dits el lepidòpter, aquest ba-
tia les ales amb desesperació. Al fi-
nal, sense més ni més, després de
l’al.legat, l’actor treia un encenedor
de la butxaca i cremava la papallo-
na. Uns segons i ¡pam!: cendra. El
públic es va indignar. La lliçó de
Brook era aquesta: ¿no us heu im-
mutat davant del discurs del na-
palm i ara us emocioneu per una
papallona socarrimada?

QUARANTA ANYS des-
prés, el discurs del dramaturg Ro-
drigo García, responsable de l’ac-
ció Accidens. Matar para comer, s’as-
sembla a la provocació de Brook.
L’animal en qüestió no és una pa-
pallona, sinó un espècimen una mi-
ca més gran. Es tracta, vostès ja ho
saben, del llamàntol que s’havia de
rostir de viu en viu a la funció de
clausura del cicle Radicals lliures i
que la Generalitat no va autoritzar
en virtut de la llei de protecció dels
animals. García volia, segons ell,
que el públic reflexionés sobre la
brutalitat dels accidents a la carre-
tera (ell en va patir un) i va parir
això del llamàntol perquè «és difícil

tremolar davant de
la idea de la mort
obrint una llauna de
tonyina en salsa a la
cuina de casa». Se su-
posa que his sant
l’animal per deixar-lo
penjant d’uns fils,
posant-li un amplifi-
cador a la closca per-
què sentim el seu es-
très i col.locant-lo
després a la planxa
roent, bé, doncs se
suposa que amb tot
això l’espectador està
més predisposat a
imbuir-se de la «me-
tàfora de l’agonia i la
mort».

En qualsevol cas,
encara que les dues
funcions s’assem-
blen, l’aparell teòric
que les sustenta és di-
ferent. Els temps han
canviat. Al text del
Lliure que justifica el
cicle es llegeix que
«la idea de presentar,
abans que representar, es conver-
teix en una obsessió comuna en tot
l’art de la modernitat». La represen-
tació es veu superada per una «am-
bició de veritat recolzada en gestos
ètics de component materialista».
És una «pulsió de mort que vincula
l’escena amb els seus orígens reli-
giosos». És a dir, que no es tracta
només de planxar el llamàntol,
sinó que, per planxar-lo, un abans
ha de sublimar la planxa.

La utilització d’animals en el tea-
tre o en el cinema té una llarga tra-
dició. Fins i tot la seva mort. Recor-
do les escenes impactants de La fa-
milia de Pascual Duarte en què José
Luis Gómez disparava a boca de
canó contra un gos o l’emprenia a
ganivetades amb una mula. O la fa-
mosa corrida de Távora a Carmen,
amb la mort real del toro en el con-
text de l’òpera de Merimée i Bizet.
O, més a prop, el degollament d’un

be a El cel massa baix, dirigida per
Josep Pere Peyró. En aquest cas, el
be es degollava abans de la funció,
però la Generalitat també ho va
prohibir, encara que en la resolució
del llamàntol hi figura aquesta fra-
se històrica: «El fet d’exhibir-lo una
vegada cuinat no està prohibit». És
a dir, un pot menjar cuscús de ca-
brit i fins i tot un pot enamorar-se
d’una cabra, com Josep Maria Pou
en la tragèdia d’Albee, però del que
es tracta és de no veure patir l’ani-
mal.

I aquí ve la pregunta del milió, la
pregunta per la qual passa un cor-
rent cada dia més extens de la refle-
xió filosòfica actual. ¿Pateixen els
animals? I, si pateixen, ¿no estem
fent amb ells, cada dia, de manera
recurrent i periòdica, planificada,
el mateix que els nazis van fer als
jueus a Treblinka? Un moment.
Dic Treblinka i em faig aquesta pre-

gunta perquè és la mateixa que es
fa el nobel J.M. Coetzee en la seva
singular, bellíssima, Elisabeth Cos-
tello. Vuit lliçons: «Estem envoltats
per una empresa global de degra-
dació, de crueltat, de matança, ca-
paç de rivalitzar amb tot el que es
va arribar a fer durant el Tercer
Reich». Costello és conscient de la
seva paranoia, però no pot deixar
de turmentar-se per la sistemàtica
falta d’humanitat que capta al seu
voltant.

COM ADVERTEIX el
filòsof Jesús Mosterín, «sense arri-
bar a plantejar qüestions extre-
mes com si hem de fer-nos vegeta-
rians o donar la llibertat a tots els
animals, tenim dues obligacions
cap a aquells als quals hem fet
presoners per menjar-nos-els: trac-
tar-los com a membres de l’espè-
cie a què pertanyen i matar-los,
quan ho fem, sense dolor». La rela-
ció moral que tenim amb els ani-
mals està canviant. N’he citat dos,
però podríem afegir a la llista Pe-
ter Singer, per exemple, que
pretén concedir tres drets fona-
mentals als primats: el dret a la vi-
da, a la llibertat i a no ser tortu-
rats. Sabent, com sabem, que ens
en separa un ridícul percentatge
de similitud en la seqüència de
l’ADN, tampoc sembla tan desen-
raonat.

Una espectadora, després d’Acci-
dens a Torí (on sí que van rostir el
llamàntol), li va dir a García: «No
m’ha agradat gens el seu especta-
cle, però dels milers de llamàntols
que avui han mort a les cuines
l’únic que té algun sentit és el
seu». ¿L’art pot utilitzar la mort en
directe per transmetre bellesa o
repulsa, o per causar impacte? ¿Té
butlla l’art pel fet de ser art? ¿És el
mateix una papallona que un toro
o un ximpanzé? ¿Estem arribant
massa lluny o potser hauríem
d’anar més enllà i apostar tots per
l’enciam?H
Escriptor.

S
i el senyor Aznar tenia
ganes d’amenaçar els es-
panyols amb una guerra
civil, li agraeixo que ho
hagi fet en el context

d’una campanya electoral. No dub-
to que hi hagi polítics seriosos. El
que passa és que, durant els proces-
sos electorals, es transmuten. El més
complidor dels representants del
poble promet meravelles dels seus i
desastres dels adversaris, que pocs
ciutadans es prenen seriosament.

Si hagués anunciat el conflicte en
altres dates, ja seria en un país nòr-
dic tramitant l’exili polític, encara
que, si pogués, m’instal.laria en una
llunyana illa paradisíaca dels mars
del Sud. Vaig viure una guerra d’Es-
panya i, després de l’experiència, re-
nuncio a repetir. No tinc fusta d’he-
roi. Tinc la impressió que una sego-
na guerra com l’anterior només es
pot acceptar per vici.

La ciutat de Calataiud ha tingut
la primícia de la informació, de ma-
nera que els veïns de la Dolores,
l’amiga de fer favors, han estat els
primers que han tingut l’oportuni-
tat d’arrencar a córrer. En un mí-
ting, ha explicat el clima prebèl.lic
que s’està vivint al país, del qual Az-
nar culpa Rodríguez Zapatero, com

no podia ser d’una altra manera,
ateses les concessions que el presi-
dent ha fet a ETA. Amb caputxó o
sense caputxó, un bàndol ja ha
quedat format. És una Espanya. ¿I
quin paper ha de fer l’altra, la que
posa ordre i responsabilitat on al-
tres han posat el caos? La resposta
és innecessària, perquè es pot de-
duir del mateix context de la his-
tòria. Es posaran l’uniforme mili-
tar i, al ritme de trompetes i tam-
bors, aniran a salvar Espanya. Ho
han fet altres vegades. Tenen expe-
riència. La guerra fratricida haurà
començat.

Aznar es devia emocionar a l’ex-
plicar allò que, segons ell pensa,
s’acosta. Segurament espera trobar
l’avi, Don Manuel.H


