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l gener de 2012 va entrar en
vigor a Catalunya la prohibició dels espectacles taurins
que provoquen la mort de
l’animal, la qual pot esdevenir inútil
si el govern espanyol els declara patrimoni cultural immaterial. Se n’ha
parlat en diversos mitjans, amb arguments tant favorables com contraris, els quals en general debaten
si és una demostració artística o de
crueltat, i si la prohibició catalana i
la declaració que impulsa el govern
espanyol són el reflex d’una qüestió
política o un acte d’humanitat per
evitar un patiment inútil. També hi
ha, però, un altre aspecte a tenir en
compte, l’impacte cognitiu que pot
tenir en els assistents i com pot repercutir en la societat. No hi ha gaires dades científiques sobre un tema
tan concret com aquest, perquè,
d’una banda, en altres països el problema és inexistent, i d’una altra,
dubto que cap ministeri espanyol financés una recerca per abordar-lo.

TOTS ELS ESTUDIS sobre el patiment
dels animals en general, que s’han
realitzat en el marc de la seva utilització en experimentació biomèdica i
per al consum, indiquen que és molt
difícil quantificar-lo, atès que cada
espècie i cada individu l’experimenta d’una manera diferent. Per això
s’acostuma a utilitzar el criteri de
l’estrès, que es pot valorar de manera objectiva amb marcadors presents a la sang. En el cas de les curses de braus, únicament he localitzat un treball que ho hagi abordat,
publicat l’any 1994. Segons els autors, que van estudiar 179 braus de
manera individual, durant la cursa
se’ls disparen enormement els marcadors d’estrès –i en conseqüència
el patiment–, malgrat que van trobar diferències entre individus. De
fet, el seu objectiu no era demostrar
això, malgrat que va quedar plenament demostrat, sinó trobar un criteri que permetés seleccionar braus
més resistents a l’estrès per oferir
un “millor” espectacle.
MOLT DIFERENT ÉS LA REACCIÓ mental i
neuronal del públic. Segons alguns
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treballs de psicologia i psiquiatria
(com deia a l’inici de l’article, n’hi ha
molt pocs), malgrat que els espectadors certament pensin que van a
gaudir del que consideren un art,
se’ls activen marcadors temperamentals relacionats amb el sadisme,
el narcisisme i l’enveja. A nivell neuronal, el sadisme provoca l’activació
conjunta de circuits i neurotransmissors relacionats amb el dolor i el
plaer, i segons la psicologia prové de
la identificació empàtica de l’espectador tant amb el torero i la seva quadrilla com també amb el brau i el cavall.
És a dir, del dolor que provoca l’estrès
i la mort de l’animal i la possibilitat
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que també mori o quedi greument ferida alguna persona, combinat amb
l’alleujament de cada passada. El còctel de neurotransmissors que s’activa
inclou la noradrenalina i la dopamina
–relacionades amb sentiments de recompensa–, la serotonina –amb el
plaer i la insensibilitat al dolor– i la
histamina –amb l’estrès.
TANMATEIX, EL MÉS CURIÓS potser sigui
el narcisisme, que segons la psicologia neix d’una barreja entre la identificació de l’espectador amb l’èxit i la
solitud del torero barrejada amb un
sentiment d’enveja. El narcisisme és
un fenomen molt complex, i a nivell
d’activitat neural implica un autoenaltiment amb finalitats defensives. Segons un treball publicat a la
revista Scan a principis d’any, les
pulsions narcisistes es reflecteixen
clarament en circuits neurals relacionats amb el dolor social, i quan són
contrariades poden activar respostes
extremes preconscients, entre les
quals, com textualment identifica
aquest treball, d’agressivitat.

n jove austríac, estudiant de dret, va
demanar fa temps a Facebook tota la
informació que en tenien. Li va costar, però,
insistint-hi a través de correus, li va arribar
tota la informació en un CD amb més d’un
miler de documents en PDF que, impresos,
omplen uns 1.200 folis. La informació només abraça uns tres anys d’activitat a la
xarxa social. En aquesta documentació hi
ha tots els m’agrada, totes les comparticions, tots els gustos, totes les fotos, tots
els xats, tots els comentaris. Allò que ho fa
encara més inquietant és que en la documentació hi va reconèixer dades que havia
esborrat. O que havia intentat esborrar: Facebook ho amaga i no ho veus, però les dades hi continuen essent. Inquietant perquè
fa present que hi ha una mena de “gran
germà” que ho registra tot, ho conserva tot
i ho controla tot sense, a més, concedir-nos
la possibilitat de l’oblit, de construir la identitat sobre les runes del que volem deixar
de ser. En fi, som uns inconscients que
aportem dades amb les quals hi ha qui fa
negoci, venent-les a empreses, o amb les
quals se’ns pot espiar i vigilar. O el cas
Snowdon no avisa que les grans multinacionals d’internet (com ara Facebook,
Google i Apple) passen informació dels
usuaris als serveis d’intel·ligència?
El nom d’aquest jove austríac és Max
Shrems i potser el recordarem perquè, un
cop rebuda la documentació, va presentar
una denúncia contra Facebook perquè va
considerar que la xarxa social vulnera la
normativa europea pel que fa a la protecció
de dades. La va presentar a Irlanda, el país
on, per beneficiar-se d’avantatges fiscals
amb el consentiment de la Unió Europea,
Facebook hi té la seva seu (com Apple i
Google) per a tot el món, excepte en el cas
dels EUA i Canadà. Acceptada la denúncia
a Irlanda i havent-se dictat prescripcions
que Facebook va dir que assumia sense
fer-ho, el cas ha passat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, on fa uns dies es va
celebrar la primera vista del procés. Tant
de bo que recordéssim el nom de Max
Shrems per haver ajudat a protegir la privacitat d’aquests inconscients que som.

