


Alice Sense Terra, Berlín, Ginebra, París

Benvolgut senyor Orfeó,

No penso exhibir els quadres no perquè no tinguin res a oposar a les circums-
tàncies, sinó més aviat perquè són susceptibles de ser venuts en qualsevol
moment. És una cosa en què vostè hauria d’haver-hi caigut abans. Faré que en
el pavelló hi actuï una companyia de teatre ambulant l’obra de la qual continua
despertant entre el públic por i terror.

Ben cordialment,

Anunci · Anunci · Anunci · Anunci · Anunci · Anunci · Anunci · Anunci 

Per causes extraordinàries, el benvolgut senyor Gesangverein
[Orfeó] té l’honor de presentar-los el pavelló independent

Le Réalisme

projectat per l’artista Alice Ohneland en el marc de l’Expo Show que
optimitza l’espai que hi ha davant de l’Expo i ofereix un vis à vis 

amb les carpes, que ella detesta, dels aristòcrates de la fusió, 
els modernitzadors de la humanitat, els retalladors de salaris, 

els lobbys de l’enginyeria genètica, l’enginyeria atòmica 
i els amics del poble.

El pavelló acull 42 pintures; entre elles, la cèl·lebre

L’Atelier de la peintrice

que va tenir molt èxit en els salons durant l’hivern.

Passin i vegin, vegin fins que se n’afartin!

CANCEL·L
AT



Proudhon (PORC) – Teresa Guardans
Mestre de cerimònies (ELEFANT) – Ainhoa Grandes
Secretari d’actes (MUSSOL) – Konstanze Schmitt
Ministre de l’Interior (GOS) – Sonia Abian
Sobirà del poble (LLEÓ) – Sibila Estruch
Membres del lobby (ÓS i TEIXÓ) – Alice Creischer i Minze Tummescheit



ACTE PRIMER: PROUDHON

París, Assemblea Nacional
PORC, GOS, LLEÓ, ELEFANT, MUSSOL; al fons, l’ÓS i el TEIXÓ.
Tots parlen alhora i no es paren atenció els uns als altres.

PORC (des del púlpit): Entre 1803 i 1831 la població de Lió va crèixer i va passar
dels 93.000 als 146.000 habitants sense que augmentés el consum de carn i de
vi. Aquí no es tracta d’una burgesia industrial i d’un proletariat fabril. L’empresari
és modern. Compra matèria prima, fa que la transformin en petits tallers on paga
per hores i ven els productes un cop acabats. Domina el mercat, té gent a les
agències de publicitat i a les Magistratures laborals i, fent donacions als partits
polítics, nomena les autoritats de la ciutat.

GOS (al lleó, xiuxiuejant): Avui vostè ha tingut un malson. Alguna cosa entrava
a casa seva, i de seguida trobava els objectes de valor, el seu rellotge, el seu
mòbil, la seva cartera, ha saltat de cop sobre el seu edredó i ha estat a punt de
clavar-se-li al coll. S’ha despertat xop de suor. S’ha acostat a la finestra i ha
observat la inacabable superfície pública de la vorera i la insolència de les ombres
que fugien davant de la seva mirada.

LLEÓ: Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí Sí etc.

El mussol transcriu les declaracions del lleó en un llistat de guions.

ELEFANT (en primer pla): Juny, París, quatre mesos després de les últimes dispu-
tes. A les 10h, el termòmetre de la sala ja marcava una temperatura de 17º C. P.
Diu que la situació crítica que ha portat els treballadors a declarar-se en vaga
pot solucionar-se si es revisen a fons els principis que regeixen la propietat. 
Per entendre’ns: una neutralització del capital econòmic privat o una revolució
dels crèdits sense interessos. Perles de suor a la pell, sota el bigoti dels dipu-
tats. De manera com espontània i sense que s’hagi acordat res, es decideix no
respondre la proposta, fer-se els sords, eliminar-la de la memòria col·lectiva par-
lamentària i deixar-la a l’estacada com si fos una sabata bruta i coberta de neu.
Es venten tots els uns als altres.

Darrera del teló, van i vénen els membres del lobby, l’ós i el teixó. Comencen un
duet: 
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ÓS: A les façanes s’hi reflecteixen únicament i de manera recíproca els estats pos-
sessoris. Ja ho veu, que les superfícies de vidre podrien contemplar-se les unes
a les altres quasi de manera infinita. El Dresdner Bank veu Allianz, Allianz veu
pisos buits (però tant se val), i fins i tot els petits comerços s’abstreuen els uns
en els altres de tanta contemplació.

TEIXÓ: I entremig? 

ÓS: Entremig no hi ha res. La vorera, les pedres de la vorada de l’asfalt amb prou
feines són…

TEIXÓ: …més que una negociació

ÓS: …o una guerra. Al capdavall, les línies de la ciutat poden resseguir-se fins
al primer enriquiment.

TEIXÓ: Com si s’haguessin carregat el centre. La violència…

ÓS: …aquest enfrontament on el qui treu primer el revòlver diu què es pot explo-
tar! I l’altre ho accepta.

TEIXÓ: …és la perifèria de totes les coses.

ÓS I TEIXÓ (junts): La violència és un horitzó.
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petits burgesos, l’exèrcit, el proletariat lumpen organitzat a la manera d’una
Guàrdia Mòbil, els intel·lectuals, els capellans i la població rural.

ELEFANT: Al costat del proletariat parisenc no hi havia ningú més que ell mateix.

PORC: Tota Europa tremola davant del terratrèmol de juny, mentre les derrotes suc-
cessives de les classes altes s’aconsegueixen a un preu tan baix, que només la
descarada exageració de la part vencedora pot fer-les passar per esdeveniments.

ELEFANT: La derrota dels insurrectes de juny, no obstant això, havia preparat el
terreny sobre el qual podria aixecar-se la república burgesa.

PORC: Més de 3.000 insurrectes van ser massacrats després de la victòria, i 15.000
van ser deportats sense judici. Amb aquesta derrota, el proletariat passa al fons
de l’escena revolucionària.

Segona escena

PORC, ELEFANT, ÓS, TEIXÓ

L’ós i el teixó surten a escena i ignoren el porc i l’elefant. Van amunt i avall engres-
cats en una conversa i gesticulen animadament.

ÓS: L’època que va del 20 de desembre fins a la dissolució de la constituent el
maig de 1849 [és] la història de l’enfonsament dels republicans burgesos.

TEIXÓ: A la revolució de 1848 és al revés. El partit proletari es presenta com un
apèndix del partit petit burgès demòcrata, que el traeix. El partit demòcrata, per
la seva banda, es recolza sobre les espatlles del republicà burgès. Tan bon punt
estan segurs, els republicans burgesos s’espolsen del damunt els camarades moles-
tos i es recolzen, ells mateixos, sobre les espatlles del partit de l’ordre. El partir
de l’ordre arronsa les espatlles, fa que els republicans burgesos caiguin i rodolin
per terra, i salta a les espatlles del poder armat. I quan encara creu que està
sobre aquestes espatlles, un bon dia s’adona que les espatlles s’han convertit en
baionetes. Cada partit dóna puntades de peu als que empenyen per darrere i es
recolza per davant als que els empenyen per darrere.

ÓS: No és estrany que, en aquesta postura tan ridícula, perdi l’equilibri, i, des-
prés de fer les inevitables ganyotes, caigui a terra fent curioses cabrioles.

ACTE SEGON: LA SOCIETAT DEL DEU DE DESEMBRE

Primera escena

PORC, ELEFANT

Esgotats, el porc i l’elefant s’han deixat caure a les butaques. Com que no volen,
però, que se’ls noti el cansament, es comporten amb força indolència. La resta
d’actors ha sortit d’escena.

PORC: Primer període. Del 24 de febrer al 25 de juny de 1848. Pròleg. Falòrnies
d’agermanament general.

ELEFANT: Es declara oficialment que el govern improvisat es considera a si mateix
provisional. Ni res ni ningú no gosaria reclamar per a si el dret a existir i a actuar
realment.

PORC: No podia ser de cap altra manera. Les jornades del febrer tenien com a
objectiu en un principi una reforma electoral que havia de posar fi a la domina-
ció exclusiva de l’aristocràcia financera. Però quan hi ha haver el conflicte real,
el poble va sortir a les barricades, la Guàrdia Nacional va comportar-se amb pas-
sivitat, l’exèrcit no va oposar cap resistència seriosa, i la monarquia va fugir,
semblava que la República era un fet evident.

ELEFANT: En cap altre període trobem una mescla tan bigarrada de frases altiso-
nants i poca traça, d’aspiracions entusiastes de renovació i de vella rutina, de
més harmonia aparent en tots els estrats socials i de més profunda discordança
entre els seus elements.

PORC: Mentre hom es delectava amb la visió de la gran perspectiva que se li havia
obert i es lliurava a serioses discussions sobre problemes socials, les antigues
forces de la societat s’havien agrupat i reunit, i havien reflexionat.

ELEFANT: L’Assemblea Nacional, reunida el 4 de maig, havia de reduir els resultats
de la Revolució a la mesura burgesa. Les reivindicacions del proletariat parisenc
són ximpleries utòpiques a les quals s’ha de posar fi.

PORC: El proletariat parisenc va respondre a aquesta declaració de l’Assemblea
Nacional constituent amb la insurrecció de juny. Va vèncer la república burgesa.
Li feien costat l’aristocràcia financera, la burgesia industrial, la classe mitja, el
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està reconeixent que el seu propi interès l’obliga a defugir el perill de l’autogo-
vern, i que, per mantenir intacte el seu poder social, ha de violar el seu poder
polític; que els individus burgesos només poden continuar explotant les altres
classes amb la condició que la seva classe sigui condemnada amb les altres clas-
ses a la mateixa nul·litat política; que, per salvar la bossa, cal renunciar a la
corona.

TEIXÓ: Així es com veiem el partit de l’ordre durant tot aquest període, obligat
per la seva posició ambigua a fer esclatar la seva lluita contra el poder executiu
en meticuloses discòrdies sobre la competència, entrebancs, qüestions de límits,
i a fer de les qüestions formals més insípides el contingut de la seva activitat.
No gosa encarar-se amb la col·lisió en el moment en què aquesta té una impor-
tància fonamental. D’aquesta manera, donaria a la nació l’ordre de mobilitzar-se,
i no hi ha res que li faci més por que veure la nació en moviment.

Ós: Després de deixar de banda la qüestió del litigi en les seves grans dimen-
sions, el poder executiu espera tranquil·lament el moment en què pugui repren-
dre-la de nou per motius petits i insignificants. Aleshores esclatarà l’ira continguda
del partit de l’ordre, aleshores arrencarà el teló que amaga els bastidors, alesho-
res denunciarà els presidents, aleshores declararà que la República està en perill.

Tercera escena

LLEÓ, GOS

Un gran banquet a la vora del qual apareixen el lleó i el gos. S’esforcen per guar-
dar les distàncies i guanyar-se d’aquesta manera l’aparent objectivitat dels qui fan
comentaris.

LLEÓ: Tercer període. Del 9 d’octubre fins al 2 de desembre de 1851. Fractura
oberta entre el Parlament i el poder executiu. Signa la seva acta de defunció i
perd, abandonat per la seva pròpia classe, per l’exèrcit, i per la resta de classes.
Com a l’any 1849, el partit de l’ordre va disgregar-se en petites fraccions durant
les vacances parlamentàries, cadascuna de la qual s’ocupa de les seves intrigues
restauratòries.

GOS: Bonaparte, per tant, estava al seu torn autoritzat a viatjar pels departa-
ments francesos i, segons l’ambient de la ciutat que honrava amb la seva pre-

TEIXÓ: En nom de la calma, una agitació terrible; en nom de la revolució, els ser-
mons més solemnes en favor de la calma; passions sense veritat, veritats sense
passió, herois sense heroïcitats, història sense esdeveniments; un procés 
l’única força motriu del qual sembla ser el calendari, fatigós per la repetició
constant de les mateixes tensions i els mateixos relaxaments; per embrutir-se
i enfonsar-se sense poder descompondre’s; esforços exhibits amb presumptuo-
sitat i por burgesa davant del perill de la fi del món, i al mateix temps dels seus
salvadors.

ÓS: Si el «fantasma roig», evocat i conjurat constantment, acaba apareixent d’una
vegada, no ho farà amb el barret frigi de l’anarquia, sinó amb l’uniforme de l’or-
dre, amb uns saragüells vermells.

TEIXÓ: Legitimistes i orleanistes constituïen les dues grans fraccions del partit de
l’ordre. El que mantenia separades aquestes dues faccions no era altra cosa que
dues maneres diferents d’entendre la propietat, la rivalitat entre el capital i la
propietat del sòl. Que, al mateix temps, hi havia vells records, enemistats per-
sonals, temors, esperances, prejudicis i il·lusions, articles de fe i principis que
els lligaven amb una o altra dinastia, ¿qui pot negar-ho?

ÓS: Per més gran que fossin la passió i la declamació que el partit de l’ordre exhi-
bia des de dalt de la tribuna de l’Assemblea Nacional en contra de la minoria, els
seus discursos eren insípids com una endevinalle la solució de la qual se sap
d’antuvi. Ja es tractés del dret a petició o de l’impost sobre el vi, de la llibertat
de premsa o del lliure comerç, la consigna és sempre la mateixa: «Socialisme!»
Fins i tot el liberalisme burgès es presenta a si mateix com a socialista, i també
la il·lustració burgesa es considera socialista, i la reforma financera burgesa.

TEIXÓ: Si, malgrat això, insultaven la República i manifestaven la seva oposició,
l’instint els ensenyava que, si bé la República havia culminat la seva dominació
política, també n’havia debilitat els fonaments socials, ja que ara havien de fer
front a les classes sense cap tipus de mediació. Era un sentiment de debilitat, el
que els feia retrocedir davant de les condicions nues de la dominació de la seva
pròpia classe, i els feia sospirar per les formes menys perilloses de la dominació.

ÓS: La burgesia havia entès perfectament que totes les armes que havia forjat
en contra del feudalisme es giraven contra ella mateixa. Així, quan la burgesia
crucifica i titlla de «socialista» allò que abans havia celebrat com a «liberal»,
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Charras, Thiers, Baze, etc., ocupa les principals places de París i l’edifici del
Parlament amb tropes i fa que, a primera hora del matí, s’enganxin cartells a
totes les parets en els quals, amb molt de bombo, s’anuncia la dissolució de
l’Assemblea Nacional.

LLEÓ: No hi ha cap Circe que hagi desfigurat l’obra d’art de la república burgesa
en un monstre mitjançant un pervers encanteri. Aquella república no ha perdut
res més que l’aparença de respectabilitat. La França actual ja estava continguda
en la república parlamentària. Només calia la punxada d’una baioneta per tal que
la bombolla esclatés i la presència del monstre és fes patent.

sència, explicar obertament o de manera encoberta els seus plans de restaura-
ció i aconseguir així els seus vots. Sempre acompanyat de membres de la Societat
del 10 de desembre.

LLEÓ: Amb el pretext de fundar una societat de beneficència, el proletariat lum-
pen de París s’havia organitzat en seccions secretes, cadascuna de les quals estava
dirigida per agents bonapartistes, gent de mala mena, els fills díscols de la bur-
gesia, jugadors, proxenetes, propietaris de bordells, literats de pa sucat amb
oli…; en suma: la massa informe, dispersa i errabunda que anomenem la bohè-
mia francesa.

GOS: Aquest Bonaparte concep la vida històrica com una comèdia en el sentit
més ordinari. Per la invasió de Bolonya fa que uns lacais londinencs es vestei-
xin amb l’uniforme francès. Mentre ell viatjava, els destacaments enviats en trens
havien d’improvisar un públic i representar l’entusiasme general, cridar vive
l’Empereur, insultar i apallissar els republicans, evidentment, a l’empara de la
policia. Quan tornava cap a París, aquests destacaments havien de formar una
avantguarda, avançar-se a les manifestacions en contra o dissoldre-les.

LLEÓ: Si mai un esdeveniment ha projectat la seva ombra molt abans de comen-
çar, aquest va ser el cop d’Estat de Bonaparte. Els diaris bonapartistes amena-
çaven amb un cop d’Estat a cada tempesta parlamentària, i com més s’acostava
la crisi, més es feien sentir. En les orgies que Bonaparte celebrava cada nit, tan
bon punt s’acostava la mitjanit i les abundants libacions havien desfermat la
llengua i alimentat la fantasia, es decidia que el cop d’Estat es faria a l’endemà.
Es desenfundaven les espases, dringaven les copes i els representants sortien
volant per les finestres, es col·locava la capa d’emperador sobre les espatlles de
Bonaparte, fins que el matí següent allunyava els fantasmes i un París bocaba-
dat s’assabentava per boca d’uns paladins indiscrets del perill que, un cop més,
s’havia dissipat.

GOS: Quan al final, però, va produir-se el cop d’Estat, el segon Bonaparte va bus-
car el seu model als annals de la jurisprudència criminal. Roba 25 milions de
francs al Banc de França, compra al general Magnan amb un milió, als soldats,
un per un, amb aiguardent i 15 francs, es troba de nit i en secret, com un lla-
dre, amb els seus còmplices, fa que s’irrompi a les cases dels dirigents parlamen-
taris més perillosos i treu del seu llit a Cavaignac, Lamoricière, Le Flô, Changarnier,
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ACTE TERCER: AL CLUB DELS DEUTORS MANDROSOS

Uns noranta anys més tard a l’Estat veí. L’ÓS i el TEIXÓ estan asseguts en un racó
apartat del Club.
El 30 de desembre ha començat el règim de les empreses deficitàries. S’escenifica una
conjuntura financera en què les empreses que han fet fallida carreguen el seu dèfi-
cit a l’Estat. A causa de l’agudització de les diferències entre classes, aquesta viola-
ció de la consciència de rendibilitat s’aconsegueix al preu d’una latent preocupació.
La creació de beneficis es tan antinòmica com insignificant és el reflex de la opo-
sició. No obstant, la creació de beneficis per part de la burgesia va sempre acom-
panyada de l’aparença oposicional de la seva antinòmia i possibilita que el ciutadà
feixista conservi la seva aparença moral de persona.
Sembla que el partit està al servei de la burgesia, però només quan munta la seva
sella damunt de la burgesia i, amb esperons i frens, li diu quin camí ha de seguir.

ÓS: La tasca d’aquests últims mesos, i que va més enllà de l’empitjorament momen-
tani, és la reconsolidació del règim burgès. El govern actual no representa encara
aquesta reconsolidació, encara que ell mateix l’afirmi i aquesta afirmació sigui
la ficció imprescindible per mantenir l’acció de govern.

TEIXÓ: En conseqüència, el govern depèn de forces que encara no han estat repri-
mides ni ha incorporat al seu si, de manera que la reconsolidació està pendent
de tenir lloc. Les possibilitats que s’obren per a la cosa només les podem apun-
tar aquí de la manera més succinta.

ÓS: Qualsevol moviment obrer consistent hauria de ser revolucionari, i no podria
exercir-se cap dominació constant en contra seva, ni tan sols mitjançant la força
militar. La condició necessària de tota reconsolidació social de la dominació bur-
gesa és la divisió de la classe treballadora.

TEIXÓ: Una mena de mecanisme de resclosa a través del qual la part ocupada de
la classe treballadora gaudia en les trampes del mercat laboral d’un privilegi que,
encara que retallat, era considerable en relació a la massa fluctuant i sense feina
de les categories més baixes.

ÓS: La frontera política entre la socialdemocràcia i el comunisme transcorre quasi
al damunt de la línia del dic de l’esclusa.



TEIXÓ: Moure la lluita dels tallers i dels carrers al Parlament, als ministeris i les
cancelleries. L’encadenament general de tota la classe treballadora a l’Estat bur-
gès. Un règim burgès ha de permetre a la socialdemocràcia aconseguir suficients
conquestes.

ÓS: Un règim burgès que destrueix totes aquestes conquestes ha de procurar-se
un substitut per la socialdemocràcia.

TEIXÓ: La greu fase de perill que amb la supressió d’aquelles conquestes deixa de
tenir també efecte sobre el mecanisme d’escissió de la classe treballadora, per
la qual cosa la classe treballadora s’esmuny en direcció al comunisme.

ÓS: Només es és possible salvar aquest abisme si l’escissió de la classe treballa-
dora s’aconsegueix d’una altra manera més directa.

TEIXÓ: O bé es divideix la part ocupada de la classe treballadora amb una nova
subjecció política a una disposició en matèria de treball, o bé, pel contrari, es
prova de basar-se en la part desocupada organitzant un sector artificial de l’eco-
nomia sota el mandat de la obligació de treballar.

ÓS: Cal tenir clar, però, que les dues opcions esmentades impliquen dues mane-
res de procedir ben diferents.

TEIXÓ: Que un règim com aquest, amb la seva política autàrquica extrema, aca-
bés amb la indústria de l’exportació i amb els interessos associats a ella, faria
impossible qualsevol vincle amb una conjuntura mundial de creixement.

ÓS: Només en part per aquesta raó, és possible que aquesta opció, si més no, tal
com s’ha establert en el programa econòmic del govern, faciliti la transició a un
sistema d’una reconsolidació real de la dominació burgesa.
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