.
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proliferaci6 textual descontrolada, par d'el.~inar la relaci6 de pader que es crea entre el valoT
de la producci6 i eI valor de la (re)prodUCCIO..
..
Al cap i a la ft, atribuir valor a un producte cultural es sempre una d~ble operaclO en
relaci6 a que n'adquireix i a que no se n'atorga. El valoT no es s~n:pre. cl matclx per a.lot~om.
No hi ha objectes culturals amb valoTs intrinsecs. Tant el text o~lgillar~ ,corn la traduccI6 son el

re

sultat d'un intercanvi social que, a voltes, es una arena de conrrontaclO, no de cansens. El seu
.
. 1 . 1

vaJor estetic i cultural es fruit del sistema de jerarquies que genera aq~est mt~rcanvl.. SO~ ~ s
valoTs estetics i culturals els que creen --0 no-- mars de metafores J~rarqultzants. I. SU~OSlts
androcentristes, corn els que hem analitzat avui, per vetIlar la supremacm del text ongman. No
es tracta, per tant, de juljar els sistemes de valor d'una epoca, sino de qticstionar-Ios per
examinar de quina manera eI consum i la (re)producci6 de textos i metMores estan IIigats a
altres practiques socials i culturals de poder, aixi corn per recordar-nos que n~saltres tan: be
formem part d'un sistema que es el que ens proporciona la subjectivitat per escnure, traduu 0
metaforitzar.
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CONTRA LES CONSPIRACIONS FETES DE SILENCI:
DOS TEXTOS QUE PARLEN DE L' ABUS SEXUAL A NENES
Me'; Torras
UniversiJat Autlmoma de Barcelona

M'agradaria que la meva inlervencio dins d'aqueslajornada contribuis a continuar
obrint ambits de reflexi6 entorn de la violencia contra de les dones amb els que em sembla
hem de comptar a I'hora de tra~ar quines han de ser les nostres futures Hnies de trebaJl,
aquells Hoes (alguns "comuns" i d'altres no tant) on focalitzar quan ens propose m acarar
aquesta qiiesti6 que ens ocupa avui, ara i aqui. Molts d'aquests topoi i tabus ja van
apare ixer el 14 de desembre i tant de bo aquest meu text serveixi de represa, de vincle, de
recordatori ... amb moltes de les qUestions fonamentaIs que van quedar inlerruptae per
causa de la nevada Guiness amb la que ens va obsequiar la meteorologia*,
Tanmateix, advertiment: tot el que jo us pugui dir vulI que ho entengueu corn a
proposla i, per tant, corn a una petici6 de dialeg amb vosaltres, perque en cap caS sento el
meu text saturat sin6 que la completesa dels meus mots dernana -tal vegada hauria
d'escriure exigeix- un proces relacional en el transcurs del qual la primera resposta es la
vostra. Per aixo, creieu-me, goso parlar; perque -ho confesso- em trobo molt poc
autoritzada, per6 CTec que ho he de fer, gairebe corn un deure 0 una obligaci6. En primer
1I0c, perque ningu no es alie ni aliena als mallractaments, ni per les conseqilencies que
tenen ni per les nostres responsabilitats corn a individus; en segon 1I0c, perque penso que
una jomada corn aquesta es construeix donant veu a un seguit d'especialistes (corn les
dones que vam escohar el 14 i les que rn'han precedit aquest mati) per6 tambe, i justament
per que elles son aqui i tenen respostes. plantejant qilestions, arquejant el text, doblegant-Io
en forma d'interrogant des d'un saber mes debil. menys precls i menys polit, lIec, corn es
ara el meu; per llltim, cl tercer motiu que m 'empeny a parlar es una intui"ci6: i es que penso
que la qUesti6 de la vioJencia contra de les dones, siguin adultes 0 siguin nenes, necessita
d'una revoJuci6 del lIenguatge, trobar lTlaneres de dir, de verbalitzar, que comprenguin i
connectin am bits institucionals diversos: J 'ambit educatiu, J'arnbit juridico, J'ambit social,
I'ambit medic i sanitari, I'ambit anistie, etcetera.
En un article titular ;'La violencia contra Jas rnujeres no es violencia de genero",
aparcgut recentment a la revista Duoda, la historiadora Maria¥Milagros Rivera Garretas
defensajustament aquesta diferenciaci6, als se us ulls del tot irnprescindible. Escriu:
Pronto. /a expresi6n '"v/olecia contra las mujeres" empezo a desaparecer del lenguaje
ojlCIa! y del de los medim; de comunicacion. Finalmenfe. la .Irase "violtmcia de genero" paso a
com:errlrse en polfticamente correcla. Como Slide ocurrir con 10 po{itieamente correcto. oell/ta 10
fundamental: en esle casv, 'violencia de g('nero" oculla que son los hombres quienes ejercen la
vwltmcia en cucslion. y las fmij"eres quienes la padeCenliJS
• Aquest text va ser lIegit a la (doble) "Jornada de violencia dc genere: visibilitat i reprcsentacions",
que es va dur a terme a la Universitat de Vic, els dies 14 de desembre del 2001 i 18 de gencr del 2002.
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Los debates extrafios suelen eslar en ellugar de ofra casa arm casa dolorosa 0 dificii de
difucidar y de poner en palabras en un momento his/orico concreto (Rivera Garretas. 2001, 'pp, 37.
38)

Un dels problemes sorgeix de la verbalitzaci6, tant per part del discurs cultural i
social corn per part de les mateixes vJctimes. "Tengo que hablar de ello. Necesito que
alguien me escuche", Ii diu Helen Potter (la protagonista d'un dels textos que us presentare
avul) a la seva nova amiga Ruth. Mes endavant, quan s'enfronti al seu agressor, davant de
la pregunta del seu pare:

-i He / en .' i,A d6nde vamos? "De que quieres hob/ar?
Li respondra:

-iNo 10 adivinas? De un secreta que no se debe contor.

Tenir un nom amb el que anomenar el que li ha patit durant vuit anys, poder-ho
fer, es el primer que necessita per poder-s'hi enfrontar.
Per tot plegat, la meva primera proposta rau en fer moltissima atencio en el
lIenguatge, els termes que usem i els que no, els Iligams que establim i els deslligaments ...
aquest ha estat un dels motius pels quals he volgut introduir els abusos sexuals als infants,
~on~ret~ment ales nenes, dins l'espai d'aquesta jornada de treball, tot i que se que les
InstltuclOns solen desvincular els abusos a menOrs dels maItractaments contra les dones. de
fet, solen desvincular els abusos a menors de tot plegat i, tanmateix, tracten ~olt
diferentment els casos d'abus 0 prostituci6 de nens que el de les nenes.
Hi ha teta una serie de termes que conviuen en confusio i alhora amb una aparent
pr e cisi6 tecnica i especiaJitzada que caldria revisar seguint la linia de Rivera Garretas (i
amb aix6 no vull dlr que haguem de combregar amb la seva proposta sin6 seguir el seu
exe~pl~): violencia contra les dones, violencia de genere. victimitzaci6, agressions
don:estlques. maltractaments, abusos sexuals, violaci6, prostitllci6. incest. .. Un cxempJe, i
sabla malauradament que no em caldria fer una llarga i feixuga recerca ales hemeroteques
de la facultat de ciencies de la comunicacio: aquest dimarts passat raix6 vol dir el dimarts
anterior al divendres 14 de dcsembre], a la secci6 "Cosas de la vida" subapartat "Sucesos"
El Periodico de Caral",]a em "regalava" el segLient titular: "HALLADA AHOGADA
CONSIGNOS DE ABUSOS UNA NINA DE 21 MESES". Corn que darrerament porta
una vlda m.olt n6mada, m'he acostumat a llegir la premsa de bar en bar aJ Ilarg del dia. Vaig
enfonsar-hl el nas una bona estona, paragrafs corn aquest que els lIegin:~ m'incomodaven i
prob~ble~ent, a jutjar per corn em mirava des de darrera el taulell el que em sernbla era el
propletan del bar, em deunen fer fer sorollets de disgust amb la lJenoua'

Y

"

0

.

Cuando el forense examind cl cadaver, encontro senales de abusO.\" sexuates, aunq/lt> nu
habia rastro de vio{aciim.

Em pregunto que.enten el red actor per "violacio", perque no es cl mateix que jo
entenc .. ~om pot haver-hi un abus sexual sense violaci6? Que es el que no hi ha en aquest
cas? Desvlrgament? Vio]encia visible (perque invisible segur~)? Penetraci6? Restes de
Se?len? Sang? .. Al final vaig demanar perm is per arrancar ]a pagina al del taulelL La
mlfada que em va etzibar quan va veure de que es tractava es indescriptible. Vaig sortir del
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bar preguntant-me corn m'hagues mirat si li hagues demanat la pagina de cotitzacions
borsaries 0 una de la seccio d'esports amb una fotografia de Rivaldo en posat irresistible.
En fi.
Tomant a la meva proposta, el Ilenguatge, ni als mitjans ni ales lIeis ni als
lIibres
[i remeto a la intervenci6, brillant, d'EuliIlia Lled6], no parla d'una manera
autocritica i autoconscient de tot aixo, sobretot perque es encara un grandissim i enorme
tabu que es mante en aquella privacitat que les feministes ja fa temps que ens van ensenyar
que era politica i, per tant, publica. La meva segona proposta, doncs, rau en aquesta revisio
de l'esfera privada i de la instituci6 familiar, herencia de la burgesia del segle XIX que, tot i
estar en decadencia, legitima massa sovint aquesta actitud de desentendre's del que passi
portes endins a casa d'altri, limit de la propietat privada, del que em pertany a mi i ningu no
n'ha de fer res, del que disposo al meu antull quan vull i no vull. El 12 de novembre de
1990, Laura, una noia de 18 anys, donava el segUent testimoni sobre el seu pare (es una
transcripci6 d'un relat oral i te una gramatica de vegades embolicada):
Siempre me decia cuando me queria violar, cuandu queria que me metiera con el en la
cama, que si un dia se enleraba de que .liO tenia relaciones con ese chico, le mataria, [. .. j Hace anos
que no fiene relaciones con olra mujer [ _. j. Una amenaza que siempre nos hacia era: [i ara ve la
delimilacio de la [ronlera a la que m 'he referit abans, al~"l:i com una facilitat subslilutaria que es
£lIgna de subratllar i analitzar j "Me obliganhs a buscar una relacion fuera y no quiero. Si tu madre
no quiere, tienes que querer tu ", (Altarriba, 1992a, p. 58)

Aixi doncs, la meva tercera proposta, molt estretament vinculada amb les dues
anteriors, passa per la revisi6 del ral de la figura paterna, masculina, dins de la instituci6
familiar, en relaci6 amb els altres membres de la familia, especialment els mes immediats.
A principis dels noranta una enquesta duta a terrne per l'Institut Catala de la Dona
en un moment que el tema encara era mes tabu que ara, un nombre altissim de persones
enquestades (un 72'60%) consideraven els maltractadors corn a "persones que no estan be
psiquicament", seguit d'un 23'90% que els veia "ocasionalment norma Is", un 2] '30% que
els considerava norma!s i un JO'30% que els titllava de "delinquents". M'agradaria saber
quines poden ser ara les respostes ... Penso, tanmateix -altra vegada el llenguatge-, que la
tipologia que oferia el qilestionari reprodu'ia els prejudicis. Normal es qui segueix les
normes; si un delinl.{tient es una categoria diferent de normal tambe ho ha de ser un
malfractador.. De quina norma!itaf es tracta? A quines nonnes es refereix? Hi ha una
mena d'indeterminaci6 medico-judicia! a prop6sit de que es un agressor comra les dones.
Sempre es tendeix a buscar situacions psicosocials associades als maltractaments, em
refereixo a toxicomanies. retard mental, qualsevol malaltia psiquica, gelosia, alcoholisme,
estres laboral. .. 0 atur. Fins i tot, se les titlla de mo/ius quan no penso que puguin ser -corn
a iTI3xim- res mes que simples factors de risc; una estrategia paral'lela a la tipica t6pic~
justificaci6 de salvaguarda que, al mateix temps, funciona com a disculpa i exculpa: a m~
aix6 no em passa perque no s6c prostituta, soc de classe benestant, no ingereixo drogues nJ
bec excessivament alcohol etcetera.
La meva quarta proposta vol revisar actituds corn aquesta que neixen del prejudici
cbmodament sedimental. incorporat ja corn a "veritat" compartida. En el cas de !'abus
sexual a la infancia, COOl passava amb la vio]encia contra les dones fins pricticament abans
d'ahir, hi ha un emmudiment absolut. A la seva comunicacio "El abuse sexual infantil.
Experiencias desde una pnlctica clinica", els psicolegs Victoria Noguerol i Javier Madina,
que treballen a un Centre per a ProbJemes Especials, a San Francisco, afirmaven:
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El abuso sexual en la i'~/i]!1Cia t!s /In problema extremadamenfe dljicil de eSlUdiaf. La
verglienza, el estigma y et labi que rodean al abuso, haee que tanto 10s agresorcs y las vielimas,
cornu sus jamilias, sean rf'Qcias a colaborar en pas/bles invesf{gaciones [ 1- (Noguerol I Madlna.
1991. p. 448)
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ironicament (i amargament) coronat amb els aplaudiments dels clients de la sala al final de
la dansa.

rant el britanic Bryan Talbot, Jutor de la novel·la gr<\fica His/aria de una rata
mala, corn la canadenca Michele de Cournoyer, creadora del curtmetratge Le chapeau/The
Hat declaren haver triat ['ablis sexual de menors corn a tema de les seves obres
expressament en contra d'aquest no dir res. Diu Talbot:
Hace muy para llempo que se hab/a ahier/amenfe de las abusos sexlla!es rfJ los medios de
comunicaci6n, y ademas se hace de jc)rma OCaSlOtla/, y con abundantes reacciolles en COlllra de que
se toque e/ lema, La genre no quiere air haMar de I!/lo, no quiere fener que pensur en eflu! l f;s un
rechazo que suelf' expresarse en !errmnas dispiJcemes, coma si todos conocit!rumos el lema y no
(uv/era se!lfiJo sacarlo a colacion (..) La qlle pC'rml/e que los abusos s{gan teniendo fuga!' es el
hecho de que seem ignorados par los Inedio~' de comutllcacion ',os abusos exisfen denfro de una
consplraci()n d<!. si/encio, (Talbot, 1999, s. p.)

I tambe, contra aquesta mateixa conspiraci6, Cournoyer afimw que va elaborar el
curtmetratge per Rcito- "trencar el silenci" i "obrir el dialeg." sobre un fet, I'abus de menors
que, corn ella mateixa diu, "es a (at arreu".
Comencem, pero, pel comic de Talbot, Historia de una rata mala, aparegut I'any
1995 a Dark House Comics i traduH al castellil per Lorenzo F. Diaz, per Planeta-Agostini.
El Wol ja ens convida a establir l'associaci6 entre una rata i la protagonista de la historia,
Helen Potter, que -a tall d'homenatge (el titol tambe ho era)- comparteix amb la seva
admirada i llegida Beatrix Potter el nom, l'afici6 al dibuix i, entre d'altres coses mes, un
cankter timid i molt introvertit aixi corn I't:namorament pel paisatge de! districte dc!s
Llacs, at nord d'Anglaterra. Damunt de Helen, corn damunt les rates, recauen una serie de
prejudicis socials que ella no assumeix per a la rata que I'acompanya pero, en canvi, encara
ha d'aprendre a no assumir-Ios tampoc per a ella mateixa. El comic ens mostra, entre
moltes coses, aquest praces d'aprenentatge. La tram a s'inicia In medlu res, a Londres.
Helen ha empres una fugida u cap lloc que, be i que l'aJlunya del seu pare, niJ l'allibera del
trauma que !'acompanya sempre i a tothora. Aquesta fugida sense desti s'anml convertint.
poc a poc, sobretot des que s'instal'la al camp, en una presa de cOllsciencia que la dura, en
un gir de 180 graus, a reunir el coratge neccssari per a enfrontar-se al sell agressor (que no
es altre que cl seu pare), parlar i alliberar-se, en el que seria el pas mes important cap a la
catarsi definitiva que s'endevina al final.
El passat es recupera des del present de la narracio primera. mitjan~antjlashbacks
que mostren la persistencia amb que la figura del maltractador i l'experiencia d~ls
maltractaments e'i fan presents en el pensament de la protagonista; impossibilitant uniJ
relaci6 distesa amb els altrc:s.
El llibre s'ha fer mereixcdor de divcrsos premis, entre ells el UK Comic Art a la
millor publicaci6 nova. Actualmcnt s'utilitza en alguns centres d'ajut a la infancia de Gran
Bretanya i EE.UU.
Curiosament, tambe es mitjan~ant aquesta presencia del passat vigent en cl present
que s'estructura Le chapeau/The Hat, un curtmetratge d'animaci6 de rany 1999. Aquest
cop assistim al numero d'una ballarina exotica en un loeal de show sexual. La rnusica i, de
fet, el so, es el fiI que lliga la narraci6, de vegades convertint-se en el smoll de les passes
del pare pujant I'escala, altres vegades mes esgarrif6s, proper als crits; tot plegat

Coumoyer utililza la tecnica de la tinta i paper, amb molts buits blancs per mostrar
la nuesa i la indefensi6 de la protagonistu, pero alhora la inunda de taques. com ella mateixa
precisa, "taques sobre el paper, taques sobre I'anima" i li confcreix un tra~ sempre dinamic,
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desfent-se i fent-se constantment, en un seguit de transformacions que fan simultanis tot~
els temps en el present del ball erotic, alhora qu~ mo~tra molt graficament (valgul
l'obvietat) I'extrema fragilitat del personatge protagonJsta; hi ha, ~~ moment en ~ue I,a nena
creix de cop, gairebe monstruosament, en una profusa apanclO d~ taques I gUlxa~es:
absolutament penetrada, travessada per aquest capell que es converter..;: en 11engua, lIav'I5 [
penis. Va] la pena afegir que va ser guardonat amb el Premia Especial del Jurado en cl
Festival de Clne de Valladolld.
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