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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Maltrato

E
n nuestra edición de hoy. con motivo de la conme
moración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, publicamos una am
plia infonnación sobre los números de la violencia, 
pero son sólo los que se conocen, las denuncias. No apare

cen los números del silencio. Cuántas veces hemos oído, 
como una cantinela a la que empezamos a ser impermea
bles, noticias sobre crímenes contra las mujeres en los que 
se especifica: “No se habían registrado denuncias previas”. 
Los datos sobre la violencia contra la mujer rebelan que au
mentan las denuncias y cada año nos preguntamos si eso 
es bueno o es malo; es decir, si quiere decir que ante un vo
lumen igual o menor de maltratadores, se denuncia más o 
que aumentan las denuncias porque aumenta el número 
de casos.
Y es que la lectura de las cifras tiene esa frialdad que da la 
distancia y la falta de caras, de nombres y de apellidos. La 
información al respecto a la que antes hacíamos referencia 
se acompaña del testimonio desgarrador de una mujer mal
tratada cuya lectura te hace tragar saliva. Entrar en el ám

bito de ese maltrato es aventurarse en un universo doloro
so y ciertamente complejo. Nuestra primera reacción es pre
guntarnos cómo es posible que lleguen a generarse situa
ciones tan extremas sin que se ponga remedio, sin que haya 
denuncias o simplemente se ponga fin a la relación. Se tra
ta de una cuestión complicada que podría resumirse en la 
anulación de la persona por parte del maltratador.
Se habla de la prevención como herramienta más eficaz 
para luchar contra el maltrato contra la mujer, pero por mu
chas campañas que se llevan a cabo, por mucha informa
ción, asistencia, protección a las víctimas o cambios de le
gislación que se lleven a cabo, se trata de un fenómeno que 
no disminuye. Las cifras de denuncias que aumentan año 
a año, los asesinatos de que son objeto las mujeres hablan 
por si solos de la impotencia con la que la sociedad vive esta 
situación. Estamos hablando que una de cada tres mujeres 
en el mundo ha sufrido violencia física o sexual principal
mente por parte de un compañero sentimental. Cómo se 
puede luchar contra eso si las medidas que se han tomado 
hasta ahora o han surtido efecto. Se habla de un gran pac
to de Estado para intentar erradicar la violencia contra la 
mujer; no hay que perder la esperanza, pero las medidas 
necesarias son de tal magnitud que se precisan cargas de 
profundidad contra pilares de la propia cultura.

Un esclau de la llibertat
JOSÉ ANTONIO 

AGUADO

C ADASCÚ és molt lliure i amo de 
les seves opinions. Algú sense 
etiquetes, sense altres compro
misos coneguts que els que tin

gui amb la seva pròpia consciència, és un és
ser incòmode per definició, que es converteix 
en sospitós precisament perquè està lliure de 
tota sospita. Algú sense etiqueta amb prou fei
nes sobreviu en aquest món estrany de gent 
uniformada. No són sempre els individus els 
que busquen una tribu en la qual alxoplugar- 
se. En rares ocasions és al revés: la tribu no 
permet fugides ni menyspreus ni més idioma 
que el que tots parlen. Però gràcies a la músi
ca continuem tenint titans, almenys mentre 
dura la representació.

Els espectadors coneixen Carles Santos (Vi
naròs, 1940) per les seves fascinants músiques, 
per la seva vessant extravagant i provocado
ra. Creador inclassificable. Virtuós del piano. 
Una figura única. A la primerenca edat de cinc 
anys comença a tocar el piano i tota la seva 
adolescència la passa interpretant els clàssics. 
Aquest “nen prodigi" es converteix en un pro
fessional i un cap visible de lavantguarda eu
ropea, en les seves estones lliures té cura de 
gallines a la casa que té al seu poble. El pia

nista i compositor valencià Carles Santos és 
un d'aquells rars artistes que pretenen posar 
el món i l'art cap per avall. Com tot geni té els 
seus incondicionals, entre els quals em trobo, 
i els seus detractors. El seu mètode de compo
sició consisteix a memoritzar mentre va cons
truint els diferents temes, de manera que, se
guint una mena de guió general, pot adaptar 
aquestes obres a tots els seus recitals, fent im
possible que hi hagi una versió de referència.

La relació 
de Carles Santos 
amb la música 
ha estat sempre 
desmesurada 
i poc
convencional

Hem vist gairebé de toi en els seus espectacles. 
Destrossar i cremar pianos ja ho havia fet, eren 
els temps de l'energia creativa del jovent, ara. 
aquest creador de noves tendències ni toca el 
piano ni parla ni canta. S'arrossega i camina 
per l'escenari a “Patetisme il·lustrat, a la sala 
Tallers del Teatre Nacional de Catalunya.

La relació de Carles Santos amb la música 
ha estat sempre desmesurada i poc convenci
onal. El compositor emprèn un exercici d’in
trospecció que ens permet descobrir una pe
ripècia vital vehement com sempre, però en 
aquesta ocasió amb una particularitat: el do
lor, la tristesa i la malenconia.

Al costal de Santos en escena trobem l'ac- 
triu Mònica López, la percussionista Núria .An
dorrà i la ballarina Dory Sánchez, que col·la
boren en la creació d'un món ple d’imatges 
oníriques, per exemple el moment on una 
gran cortina sembrada amb multitud de ver
tiginoses sabates vermelles de taló d'agulla 
avança des del ciclorama fins a la boca del te
atre arrossegada per la ballarina i després a 
manera de catifa sobre l'escenari serveix de 
base per a una inestable dansa de l’impossi
ble, la dansa i la música del sexe, del dolor, de 
l'amor, de la incomunicació, de la submissió 
i, sobretot, una aventura intel·lectual d'un 
home a qui cada dia creix una neurona il·lus
trada. emocionant, punyent i honesta d’un 
Carles Santos inusual, singular i un esclau de 
la llibertat.

Ho sabien

JOAN
ROVIRA

A
QUESTA és una de les 
qüestions que fa 
temps que em ronden 
pel cap. Mas i el seu 

‘■pinyol" (i els socis) sabien perfec
tament que portarien el país a un 
carreró sense sortida. D'acord, com 
els jugadors de ruleta o de pòquer, 
pensaven que tindrien un cop de 
sort: el poder és una droga dura 
que sovint cega les persones. Sabi
en que tenien poques possibifitats 
de guanyar les eleccions per gole
jada. però no era impossible. Sabi
en que necessitaven una golejada. 
Però també sabien que calia tenir 
un “pla B"', per recular el més dig
nament possible. Tanmateix, han 
tirat pel dret, tot i que no tenen la 
suficient legitimitat per fer-ho: ni 
la llei ni els vots, que permetrien 
saltar-se la llei. Ni s’han dignat a re
conèixer-ho: grandíssima cagada, 
amb totes les lletres. Molt astuts, sí.

El càlcul, més aviat suïcida, era 
forçar una negociació després del 
20-D: el peix al cove, però apujant 
l'aposta fins al límit. Ara ells estan 
en un carreró sense sortida i el país 
també, en mans d'irresponsables, 
que s'han oblidat de la seva princi 
pal obligació: governar, servir. Te
nen una joguina i no pararan fins a 
trencar-la, igual que els seus homò
legs de Madrid. Cínics, que juguen 
amb la bomba atòmica, pensant 
que dos segons abans podran des
activar-la. Cínics que juguen “al ga
llina", a veure qui els té més grossos 
i aguanta més. Sense manies per fer 
marxa enrere, com ja estan fent, 
amb molta gesticulació, retòrica i 
victimisme. Partida perduda. I ni 
se’n volen adonar ni volen que ens 
n'adonem. De manera que segui
ran fins al final, uns i altres, cínica
ment. I ho sabien. Ho sabien, i tan
mateix ens han portat a tots fins 
aquí. I ara la seva prioritat és no
més una: salvar la cara. La seva. 
clar. L'únic que els impona.
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