
l títol de la present columna és
manllevat d’un article de Fran-
cesc Pané. A l’Avui de dissab-

te proppassat. On el diputat al Parla-
ment per ICV hi argumenta contra
l’espectacle taurí. En termes que vo-
len anar més enllà de la dimensió
identitària –ancestral– i de l’animalís-
tica –prou més recent– del fenomen.
En termes que, potser sense saber-ho
ni proposar-s’ho l’autor, són de fet
una glossa, en versió actual i aplicada,
d’una lúcida afirmació de Walter Ben-
jamin. El qual, a l’estetització de la
política promoguda pel feixisme, hi
contraposava la necessària politització
de l’art.

Segons això, doncs, l’antítesi del
raonament de Pané no fóra el del repre-
sentant del PSOE local al mateix Avui
(en què el tal individu, embolicant que
fa fort, es pronunciava a favor del mar-
tiri dels bous a la plaça). Sinó el d’un
escriptoràs més que diví a El Periódico
del dia 16. El qual, en nom de la «tradi-
ció literària i plàstica» de las corridas,
sense les quals segons ell no s’enten-
drien «obres essencials», entre d’al-
tres, de Fortuny, Miró, Dalí, Espriu,
venia vés per on a coincidir amb el co-
religionari al·ludit dels Guerra i dels
Ibarra, així com amb el PP i amb C’s.

Resumint: ben posats estaríem si per
millor entendre (i aquí sols dos exem-
ples extrems) l’obra d’Amat-Piniella o
el Crist de Velázquez haguéssim de
transigir amb l’univers concentracio-
nari o amb la pràctica de la crucifixió.

Només que sempre hi ha qui, tot em-
bolicant-se-la amb paper de fumar, fó-
ra capaç de trobar virtuts estètiques a
una dansa ritual d’antropòfags just
abans o després de l’àpat. Per saltar
després d’aquelles –a gratcient o a la
insabuda– a una justificació indefugi-
blement política –ho reconegui o no–
de realitats basades en l’opressió i en la
injustícia, en la primarietat i en la bar-
bàrie en el sentit que sigui.

Sí: als qui pretenen compatible la lí-
rica amb el turment, cal objectar-los les
implicacions polítiques de la jugada. I
instar-los a no amagar l’ou si voten per
la fiesta nacional.

E
Lírica del turment

la columna | JOSEP MURGADES
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a sort va tornar a passar ahir de
llarg de la ciutat Girona, però,
per sort, va haver-hi molts giro-
nins que van fer un gest solidari

i o bé van anar a donar sang a la marató
que es va fer a l’hotel Carlemany o bé van
participar en l’estirada de corda a favor de
les malalties minoritàries que va tenir lloc
just davant de l’hotel, a la plaça Miquel
Santaló. O a totes dues coses alhora.

Des de primera hora del matí, i amb un
clima temperat, la cèntrica plaça va estar
molt concorreguda. A partir de les 10, van
començar a arribar els primers candidats a
donar sang i també els grups disposats a
prendre part en l’activitat Girona té cor-
da. En grups de deu persones, cadascuna
de les quals feia una aportació de 10 eu-
ros, els equips rivals s’havien d’enfrontar
per veure qui estirava més fort i més ràpid
la corda. En aquesta activitat, organitzada
per Nadark Esdeveniments, van partici-
par-hi agents dels Mossos d’Esquadra, de
la Policia Municipal, de la Guàrdia Civil;
treballadors de Televisió de Girona i de
l’Associació d’Empreses de Noves Tec-
nologies de Girona (Aenteg). També van
prendre part en el Girona té corda perso-
nal de la clínica Girona –com a colofó del
seu 75è aniversari– i dels serveis territo-
rials de Salut, amb la doctora Marta Pe-
drerol al capdavant. Socialistes contra
convergents i ERC contra els d’Iniciativa.
Representants de la FOEG i de la Cambra
de Comerç i del Consell Comarcal del Gi-
ronès. I tot i l’esforç que cadascun dels
grups va posar a l’hora d’estirar la corda
cap al seu bàndol, el que ahir va comptar
va ser la participació. L’aparició de la plu-
ja a mig matí va estroncar l’activitat i els
de la gestoria Cànovas i l’assessoria Codi-
na es van quedar amb les ganes de compe-
tir, tot i estar-hi inscrits.

La marató de donació de sang va arren-
car amb força al matí. Diferents autoritats
van fer una crida pública als ciutadans gi-
ronins a donar sang. El responsable del
Banc de Sang i Teixits de Girona, Joan
Profitós, va dir que la marató s’havia pro-
gramat de forma estratègica perquè en

L

aquestes dates el nivell de donació baixa i
les necessitats es mantenen. «Una bossa
de sang és el millor regal de Nadal que es
pot fer», va afirmar el president de la Ger-
mandat de Donadors de Sang de Catalu-
nya, Marc Ibars. A final del matí es va ar-
ribar a la quantitat de 130 donants –molt a

prop dels 150 previstos–, però a la tarda la
presència, un altre cop, de la pluja va es-
guerrar les previsions inicials de superar
els 400 donants que es van assolir en l’úl-
tima edició, la del 2007. Així que, a darre-
ra hora de la tarda, els organitzadors con-
fiaven a superar la xifra dels 200.

«Tocats» per la solidaritat
la contra | NÚRIA ASTORCH

Desenes de gironins van participar ahir en la marató de sang i en l’estirada de corda a favor
de les malalties minoritàries que es van celebrar simultàniament a la ciutat de Girona

A dalt, dues dones donen sang a la sala de l’hotel Carlemany de Girona condicionada per a
la marató. A baix, representants de Salut a Girona estirant la corda./ LLUÍS SERRAT/ NADARK


