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Els límits de la informació en els crims masclistes

El risc de mimetitzar el maltractament
Els mitjans de comunicació també han de reflectir el que constitueix la vida normal de la societat

E
l 1993 l’ONU apel·lava a la 
responsabilitat dels mit-
jans de comunicació per 
promocionar imatges no 
estereotipades d’homes 

i dones i eliminar models de con-
ducta generadors de violència con-
tra les dones. Avui ningú discuteix 
que la premsa ha estat indispensa-
ble per trencar amb l’opacitat d’un 
fenomen que feia segles que es pro-
duïa amb absoluta impunitat.
 Allò que no s’explica als mitjans 
de comunicació és com si no exis-
tís, ja que amb prou feines un 10% 
de la població té experiència direc-
ta sobre determinats fenòmens so-
cials i són els mitjans els que l’acos-
ten a aquesta realitat. Per això la 
clau per evitar al màxim el possible 
efecte mimètic sobre els maltrac-
tadors no radica en el fet d’obviar 
els assassinats, sinó de contextua-
litzar la informació, aportant da-
des rellevants que ajudin a sortir 
de l’espiral de violència i a evitar els 
detalls morbosos, que no hauríem 
de confondre amb l’interès social.

EL DEBAT sobre els límits de 
la informació en els casos de violèn-
cia extrema no és nou. Es va plan-
tejar durant els anys del plom, els 
més crus de l’ofensiva d’ETA, i en 
altres països com Colòmbia, en la 
lluita contra les FARC i l’escalada 
de segrestos. Apartar aquestes no-
tícies de l’actualitat seria distorsi-
onar fenòmens en què els mitjans 
s’han d’implicar.   
 Per als mitjans de comunicació 
espanyols hi ha un abans i un des-
prés del 1997. Aquell any, Ana Oran-

tes va morir cremada amb 
gasolina pel seu marit, des-
prés de denunciar el mal-
tractament i la indefensió 
de què era víctima en un 
programa televisiu de Ca-
nal Sur. 
 Aquell terrible crim 
masclista ens va ensenyar 
dues coses: la crua realitat 
que ens obligava a pren-
dre partit per acabar amb 
la impunitat de portes en-
dins i la necessitat d’esta-
blir mecanismes de protec-
ció per a les víctimes quan 
aquestes apareguin als 
mitjans de comunicació.
 He coincidit en diversos 
fòrums amb Raquel Oran-

tes, la filla d’Ana, que s’ha 
bolcat en la lluita contra el 
maltractament. En tots rei-
tera contundent que a la se-
va mare la va matar el seu 
pare, no pas la televisió.

MÉS ENLLÀ de la te-
leporqueria i dels progra-
mes testimoni trampa, la televisió, 
com la premsa, la ràdio i internet 
són una excel·lent eina per llançar 
missatges que ajudin les dones que 
estan en una situació d’indefensió. 
No oblidem que el maltractador in-
tenta aïllar la seva parella de l’en-
torn d’amics i de la família per mi-
nar la seva autoestima amb més 
impunitat. Una notícia, un repor-
tatge, pot ser el salvavides que l’aju-
di a prendre la decisió de denunci-
ar-ho. Miguel Lorente, delegat del 
Govern contra la violència de gène-
re, ens advertia dimarts passat des 
d’aquest diari dels perills de repeti-
ció de conductes que poden tenir les 
nostres informacions. Però caldria 
plantejar-se per què aquest afany 
d’imitació que tenen els maltracta-
dors a l’hora d’apunyalar amb acar-

son de cinc morts de dones no-
més en una setmana, el 2008 i en 
plena campanya electoral quatre 
assassinats masclistes en menys 
de 24 hores van provocar un de-
bat sobre l’efectivitat de la llei in-
tegral sobre violència de gènere, 
promulgada el 2004, que va po-
sar en qüestió el sentit i l’eficà-
cia de les ordres d’allunyament, 
entre altres mesures. Es parla de 
l’efecte mimètic dels maltracta-
dors, però rarament de tot el que 
s’ha aconseguit pel que fa a la pre-
sa de consciència de les que no vo-
len acceptar mai més vexacions, 
faltes de respecte, menyspreu, 
etcètera. Aquesta actitud desa-
fiadora també pot explicar, mai 
justificar, l’increment d’actes vi-
olents. Als esclaus submisos tam-
poc se’ls matava, només quan in-
tentaven fugir.

CADA DIA es presenten 400 
denúncies per maltractament 
al nostre país que han pogut evi-
tar moltes agressions difícils de 
quantificar. Encara que no ho 
aconseguirem únicament amb 
això, el que és clar és que la pre-
sa de consciència de les dones és 
un fenomen imparable que estem 
obligats a fomentar. De la matei-
xa manera que s’hauria de redo-
blar esforços per utilitzar l’alta-
veu dels mitjans de comunicació 
per mostrar als homes que les ac-
tituds de domini no són accepta-
bles a la nostra societat.
 Els periodistes disposem de 
magnífics manuals, elaborats per 
professionals de la informació i 
experts en violència, amb recoma-
nacions per emetre missatges res-
ponsables. Només hem d’aplicar-
los i complir la nostra obligació de 
fer visible al màxim aquesta com-
plexa realitat del nostre món. H
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nissament no l’apliquen amb la ma-
teixa vehemència per suïcidar-se. 
Les estadístiques ens revelen que a 
un 65% dels assassins masclistes no 
els passa pel cap llevar-se la vida. Per 
això, una de les assignatures pen-
dents és deixar ben clar que no hi 
ha impunitat per als agressors i re-
cordar-los que actualment el delic-
te de violència masclista és la terce-
ra causa d’ingrés a la presó.

PERÒ, EL GRAN repte 
per a la premsa és aconseguir re-
llevància informativa per a dones 
que han refet la seva vida, que tro-
ben noves oportunitats. Imitació 
en positiu que Miguel Lorente tam-
bé reclama per acabar amb el mal-
tractament.
 Si fa uns dies vam viure el mal-

Raquel Orantes, filla d’una 
víctima, afirma que a la seva 
mare no la va matar la televisió ni 
la teleporqueria, sinó el seu pare
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La Catalunya 
independent 
del 2029

A
lexandre Deulofeu va 
ser un d’aquests savis 
empordanesos que 
surten de tant en tant 
qui sap si per culpa de 

la tramuntana. Va néixer a l’Ar-
mentera el 1903 i va morir a Fi-
gueres el 1978. Durant la Guer-
ra Civil va ser alcalde accidental 
de Figueres, el 1939 es va exiliar 
a França i a la tornada, el 1947, es 
va dedicar a regentar la seva far-
màcia. Fins aquí tot més o menys 
normal, si no fos que els savis sem-
pre són savis i Deulofeu va acabar 
publicant, el 1951, La matemàti-
ca de la història, una obra singu-
lar on apunta que les civilitzaci-
ons funcionen per cicles equiva-
lents als dels éssers vius; és a dir, 
neixen, creixen, es constitueixen 
i moren.
 Creia Deulofeu que, si estudi-
em bé aquests cicles, ens podem 
avançar als esdeveniments futurs 
i evitar les guerres. Pura matemà-
tica. Segons els seus càlculs, els 
imperis tenen una durada mit-
jana de 550 anys i, partint d’una 
sèrie de fórmules, va ser capaç 

de predir la data de la unificació 
d’Alemanya i la de la caiguda de 
l’imperi soviètic. ¡Chapeau pel sa-
vi Deulofeu!
 Pel que fa a Catalunya, Deulo-

feu va predir que el 2029 assoli-
ria la independència. El seu càl-
cul era clar, ja que, segons ell, el 
1479, any del casament de Ferran 
d’Aragó amb Isabel de Castella 
(futurs Reis Catòlics), va donar 
pas a la formació d’Espanya. Si 
a aquesta data li sumem els 550 
anys que duren els imperis, el 
total fa 2029, que segons Deulo-

feu seria l’any de la desintegració 
d’Espanya.
 No és gens estrany que Dalí, 
nascut també a Figueres, admirés 
el savi Deulofeu, un home brillant 
capaç de fer passar la història per 
l’adreçador de les matemàtiques. 
Potser farien bé els polítics d’avui 
de llegir la seva obra cabdal; així 
ens estalviaríem debats, referèn-
dums, polèmiques i foteses estè-
rils que acaben no portant enlloc. 
Si ens limitem a aplicar les mate-
màtiques, tot sembla molt més 
senzill. ¿O no? H

XAVIER

Moret

El savi Deulofeu
va predir que d’aquí
19 anys Espanya
es desintegrarà
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