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Resulta tan absurd aplicar a la representació de Hair la llei que prohibeix fumar en 
espais tancats com sotmetre la projecció d'El día más largo a l'ordenança municipal que 
regula l'emissió de sorolls. Isabel Ribas, directora de l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona, hauria d'haver tingut en compte de què va Hair i quina època representa 
abans de donar curs a la denúncia d'un espectador perquè alguns dels actors fumen en 
escena. Per si algú ho desconeix, val la pena recordar que l'obra es remet als ambients 
hippies dels anys 60, indissociables de la cultura del porro. 

De la mateixa manera que resulta indefensable que el propietari d'un restaurant de 
Marbella es negui a complir la llei, ho és que algú consideri necessari estendre a la 
creació artística una norma destinada a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Si en 
nom de la llibertat de creació es considera normal el realisme en les obres de teatre, en 
la televisió i en el cine, i es representen pràctiques perseguides per la llei -consum de 
drogues, assassinats, tortures, violacions, etcètera-, sense que a ningú li passi pel cap 
que inciten a delinquir, el mateix criteri caldria aplicar a Hair. L'art figuratiu té unes 
convencions establertes i una d'elles és aproximar al màxim la representació a la realitat. 

Una cosa diferent és que algú -no és el cas- es proposi en algun moment induir al 
consum de tabac mitjançant alguna forma de representació que canti les seves 
excel·lències o, pitjor encara, que negui els perjudicis que causa el seu consum. Si es 
donés alguna d'aquestes circumstàncies o qualsevol altra de similar, sí que estaria 
plenament justificada la intervenció dels que tutelen el compliment de la llei. Perquè la 
llei s'ha de complir, ningú ho posa en dubte, però s'ha d'establir algun mecanisme, així 
mateix legal, que eviti un compliment mecànic de la norma i que permeti considerar les 
excepcions que dicta el sentit comú. 

Potser un reglament que precisés l'aplicació de la llei antitabac salvaria malentesos i 
amenaces de sanció tan sorprenents. Així s'evitaria que els fonamentalistes de la norma, 
partidaris de la seva observança literal, posessin traves a la llibertat de creació artística, 
que la Constitució garanteix. 
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