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l dia 25, diumenge, farà vint
anys que vaig publicar la pri-
mera col·laboració a El Punt.

Com que els periodistes, contravenint
les regles que nosaltres mateixos ens
imposem, sempre parlem de nosaltres
a vostès no els sorprendrà aquest espla-
iament biogràfic. (Una altra regla pro-
fessional diu que és recomanable par-
lar de coses que es coneixen, i no hi ha
res més documentat que la pròpia per-
sona i la pròpia vida.) Si diumenge fa
vint anys de la publicació d’aquell arti-
cle primigeni, vol dir que avui en fa
vint que vaig pujar a la redacció del
diari a Girona i que el director, que era
Enric Matarrodona, sense conèixer-me
de res i mirant-se per sobre els articles
que li portava de mostra em va dir:
«pots començar demà». No va ser l’en-
demà perquè primer havia d’escriure
alguna cosa i després enviar-la a través
d’un giny que llavors vaig saber que
existia i que es deia telefax. Baixant de
Girona, ho vaig celebrar, sol, amb un
dinar a Can Geli, un restaurant de car-
retera. Jo havia provat primer intro-
duir-me als diaris de Barcelona que ad-
metien textos en català: El Correo Ca-
talán i l’Avui. El primer feia una mort
lletja i el segon un naixement llarg i an-
tipàtic, de manera que cop de volant i
cap a Girona. Em vaig trobar amb un
diari i una ciutat –o una ciutat i un diari,
perquè es confonien i alimentaven mú-
tuament– que vivien una efervescència
i un dinamisme que passaven la mà per
cara a la Barcelona que encara no era
olímpica.

El Punt va anar a la conquesta del
Maresme, i jo vaig pujar al cavall. Des-
prés va entrar a la Barcelona postolím-
pica i aquí em tenen. Vint anys. Ara se-
ria el moment de dir que el món, el país
i el periodisme han canviat molt en
aquest temps. Sí, després de constatar
que les efervescències es mantenen i
que aquell «pots començar demà» es
renova cada dia. La resta? El telefax, el
fax, és Internet i Can Geli ha desapare-
gut. El primer article de fa vint anys
parlava de les prostitutes d’aquella car-
retera. Encara hi són. Aquelles no,
unes altres. On són aquelles?
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la columna | MANUEL CUYÀS

ira, Carmen, vine corrents a
veure la tele. Un altre home
ha matat la dona. Serà ca-
bró», recorda Carmen que

el seu marit li deia cada vegada que la tele-
visió es feia ressò d’un nou assassinat
masclista. Carmen va haver d’abandonar
casa seva fa dos anys després d’una brutal
pallissa del seu home. «Pensava que em
matava», recorda la dona, que explica que
la batussa va començar quan ella li va dir
que es volia separar. Carmen va relatar la
seva experiència dilluns al vespre en un
debat sobre la violència de gènere al Vi-
llarroel Teatre, coincidint amb la progra-
mació fins a l’1 d’abril de l’obra L’altra
guerra, sobre la violència contra les do-
nes, dirigida per Ramon Simó i interpreta-
da per Cristina Plazas.

«Quan estava assajant l’obra, tothom
em deia: quin pal fer de dona maltractada.
No t’aniré a veure al teatre», va recordar
l’actriu Cristina Plazas, que va confessar
que a ella mateixa també li va fer mandra
inicialment haver d’interpretar el paper
d’una dona víctima de violència de gène-
re. «Jo he fet obres en què em pegaven, pe-
rò mai he interpretat algú a qui la pegava
una persona estimada i, de fet, no em puc
imaginar que una persona que m’estima
m’agredeixi. És molt complicat ficar-se
en el paper», va justificar. D’aquí la difi-
cultat de l’obra, i també de la situació a la
qual s’enfronten les dones maltractades:
«Si fos un desconegut qui et pega, seria
molt més fàcil denunciar-lo. Però el pro-
blema és que qui t’agredeix és la teva pa-
rella», va argumentar un psicòleg de
l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del
Delicte del Departament de Justícia de la
Generalitat, que també va intervenir en el
debat però va preferir mantenir l’anoni-
mat. «Això explica que la víctima es para-
litzi i quedi confosa.» I, a més, va conti-
nuar, «cal trencar el mite de les pallisses
diàries; normalment el maltractador agre-
deix un dia, però després hi ha un període
de calma fins que comença de nou el mal-
tractament psicològic fins a arribar a una
nova agressió».

De fet, Carmen va explicar que no va
ser mai conscient de ser una dona maltrac-
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tada fins que no va contactar amb una as-
sistent social. «Algun dia el meu home em
donava un cop de puny, i un altre m’estira-
va els cabells o em tirava per terra, però
sempre després d’haver-se enfadat per al-
guna cosa que jo suposadament havia fet
malament.» El calvari va durar vint anys.

L’obra L’altra guerra comença amb
«la concessió d’un pintallavis massa ver-
mell». «Quantes vegades hem deixat de
fer alguna cosa perquè a la nostra parella
simplement no li agradava? Jo mateixa he
tingut algun xicot que em deia que no li
agradava la samarreta que portava i jo me
l’acabava canviant», va comentar Plazas.
«O fins i tot algunes actituds del meu pare
vers la meva mare. Jo m’estimo molt el
meu pare, però ara, després de fer l’obra,
m’adono que hi havia actituds que no eren
correctes», hi va afegir l’actriu, que va
destacar que la violència de gènere és un
problema social i que qualsevol dona pot
arribar a ser una dona maltractada.

Precisament per això, perquè es tracta
d’una problemàtica generalitzada, ha es-
tat necessari aprovar una llei integral con-
tra la violència de gènere, va destacar la
responsable del jutjat número 2 de Barce-
lona dedicat a la violència masclista,
Francisca Verdejo, que va ser una de les
convidades d’honor al debat. «Em moles-
ta moltíssim quan es diu que la dona utilit-
za aquesta llei per aconseguir un divorci
avançat i beneficis en la separació. És una
mentida total», va sentenciar. «De les
6.000 denúncies i procediments tramitats
als jutjats de violència de gènere de Bar-
celona des que es van posar en marxa fa
prop de dos anys, només he detectat dues
denúncies falses», va assegurar. «Quantes
denúncies falses de robatori es presenten
cada any per cobrar compensacions de les
companyies d’assegurances? Per què això
no s’ho pregunta ningú i només es qües-
tionen les denúncies sobre violència de
gènere?» Una qüestió per reflexionar.

L’altra guerra
la contra | MÒNICA BERNABÉ

Una obra de teatre planteja que cap dona està exempta de patir violència a mans de la parella

L’actriu Cristina Plazas, en un moment de l’obra. / EL PUNT
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