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Cinquèmanament:
nomataràs!

L’alliberament de l’home

Fotografia
La mirada
Carlos Pérez Siquier
Textos de Mauricio d’Ors,
Laura Terré, José M. Ridao
Editorial Lunwerg. Barcelona, 2006

Salvador Rodés

Testimoni del seu
temps, la fotografia
ha estat per a Carlos

Pérez Siquier (Almeria,
1930) una manera de re-
crear la realitat més quoti-
diana, en totes les seves
manifestacions visibles.
“No és el que és insòlit o es-
trany el que m’atreu, sinó
el que és simple. M’interes-
sa destacar intensament
l’autenticitat del que és
vulgar”, va manifestar

l’autor, com a declaració de
principis, l’any 1957 en un
text que acompanyava un
autoretrat per a la revista
Afal, de la qual va ser fun-
dador i que, des d’Almeria,
va reunir els fotògrafs d’es-
tètica i de compromís co-
incidents, de Madrid (Cua-

lladó, Paco Gómez i Mas-
sats) i de Barcelona (Mise-
rachs, Terré i Maspons).

El llibre, editat amb
motiu de la concessió del
Premio Nacional de foto-
grafia, aplega el seus dos
treballs fonamentals, La
Chanca i Color del sur, que
representen dues maneres
d’apropar-se a la realitat
des de llenguatges diferents
però sustentats per l’auten-
ticitat d’una mirada sense
artificis i que defuig el que
és anecdòtic.

La Chanca és el treball
més representatiu de l’obra
de Pérez Siquier, amb el
qual va iniciar, a principis
dels 50, el que ell considera
l’exercici de realització d’un
fotògraf. Un projecte estè-
tic que ha anat desenvolu-
pant de manera coherent i

sincera al llarg de la seva
trajectòria i que tenia com
a referent el mític reportat-
ge Spanish Village, que W.
Eugene Smith va fer per a
la revista Life, sobre la vida
d’un poble espanyol.

Durant una dècada, Pérez Si-
quier va fotografiar exclu-
sivament aquest barri mar-
ginal d’Almeria, la seva
gent i la vida diària. La ma-
nera de reflectir la realitat,
directa i amb una clara in-
tenció documental i d’ex-
perimentació estètica, són
similars als plantejaments
literaris que Juan Goytiso-
lo expressa a Campos de
Níjar (1952) i a La Chanca
(1962), on descriu amb re-
alisme i frontalitat les
dures condicions de vida
en aquesta regió.

Tinta invisible
Intimidades
masculinas
Walter Riso
Ediciones Granicas. Buenos Aires, 2006

Daniel Boada

L’estereotip de l’home
tal com s’ha entès
fins ara està franca-

ment en crisi. Per això és
d’agrair que se’ns presentin
obres com Intimidades
masculinas, de Walter Riso,
subtitulada Sobre el mito de
la fortaleza masculina y la
supuesta incapacidad de
los hombres para amar, que
ens proposa una visita molt
aclaridora a les profunditats
de la ment masculina. No es
tracta d’un manual per a
homes postmoderns, me-
tros o ubersexuals, ni d’un
al·legat en defensa del molts
cops injuriat col·lectiu fins
ara anomenat sexe fort.

Riso, psicòleg clínic i in-
vestigador de l’àrea cogniti-
va, va molt més enllà i ens
proposa un alliberament
afectiu masculí, pacífic i
sense egoisme. Mitjançant
aquest important pas
l’home nou pot potenciar les
relacions afectives amb la
dona, amb els fills i amb els
altres homes. Per aconse-
guir aquest nou enfocament
vital, l’autor dissecciona la
psique masculina fins al més
petit detall. ¿Poden i saben
estimar els homes? Quines
són les debilitats psicològi-
ques masculines? Quin pes
te l’afecte en la vida sexual
de l’home? ¿Existeix la fide-
litat masculina? Són algu-
nes preguntes a les quals
Riso respon amb una senzi-
llesa sorprenent.

L’autor aclareix la seva po-
sició respecte als moviments
d’alliberament femenins i
explica que no es tracta de
cap guerra de sexes. És veri-
tat que també les dones
tenen la seva part de culpa
en la creació i desenvolupa-
ment del mascle primat que
ho envaeix tot. Elles els edu-
quen de petits i elles els es-
cullen després com a com-
panys. Per això un canvi
substancial en la personali-
tat masculina només serà
possible si va unit a un canvi
també substancial en la per-
sonalitat femenina.

Es tracta d’una revolució (evo-
lució) que ha de ser potencia-
da pels dos sexes si volem que
arribi a bon lloc. Però pot ser
que en sentir les queixes dels
homes algunes dones excla-
min: “Encara en voleu més?
No en teniu prou amb com

està muntat el món per a vos-
altres?”. Riso respon amb
contundència: “No en volem
més, en volem menys!”.

“L’alliberament afectiu
masculí no és una lluita per
obtenir els mitjans de pro-
ducció, sinó per despren-
dre’ns-en”, afirma Riso, que
afegeix: “Si la majoria dels
homes tenen por, no supor-
ten la soledat, els aclapara la
idea del fracàs i no mostren
el més mínim indici de voler
fer abdominals, ¿de quin
sexe fort estem parlant?”.

Riso ens explica que l’es-
tereotip de l’home està basat
en les necessitats de l’home
primitiu quan la duresa físi-
ca i la força feien falta. Ara
això ja no és necessari, i
totes les demostracions de
força i d’agressivitat ja no
tenen cap raó de ser.

Riso desdramatitza els
fets i hi aporta una gran dosi

de bon humor que fa encara
més amena la lectura del seu
llibre. A Intimidades mascu-
linas ens sentirem reflectits
i ens reconeixerem una ve-
gada i una altra. Sense con-
signes ni interpretacions ne-
cessàriament políticament
correctes l’autor ens va dei-
xant veure que ja està bé de
sersupermascles iquepotser
ha arribat l’hora de ser d’una
altra manera. Que el culte a
la violència i l’exaltació dels
sentiments negatius, el com-
bat continu i l’agressivitat
permanent com a sistema
vital cada cop té menys espai
en la nostra societat i que un
home nou va ocupant els
llocs fins ara reservats per als
més forts de la manada.

A veure si és cert que els
homes anem evolucionant i
els carrers es buiden
d’aquests ximpanzés obsolets
que es veuen pertot arreu!

Infantil i juvenil
M
Lolita Bosch
Cruïlla. Barcelona, 2005
A partir de 14 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Ja fa temps que hi ha una
tendència editorial a fer
passar allò que en diuen

manuals d’autoajuda per li-
teratura. Mentre els llibres
quehopretenenhoavisin,no
passa res. Però en el cas del
relat de Lolita Bosch (Barce-
lona,1970),quenoadverteix
de les intencions del contin-
gut, la reacció del lector pot
ser d’allò més variada.

En el meu cas –i mireu que
cal coratge!– preferiria que
em condemnessin a una cam-
bra fosca a repetir la lectura
de les 4.000 pàgines escrites
fins ara de Harry Potter que
caure en la trampa de creu-
re’m que M és una novel·la
que et capbussarà en els pro-
blemes d’una família amb re-
accions violentes del pare.

D’entrada, ja sobta que la
narradora desveli –a la pri-
mera pàgina!– l’únic fet que
hi passarà. A un adolescent
de 16 anys [M] “el seu pare el
matarà a la sala d’estar de
casad’untretmortal [...]des-
prés d’haver disparat a la
seva germana petita i uns se-
gons abans de treure la vida
a la seva dona, la mare de M,

que serà obligada a presenci-
ar (...) la mort dels seus dos
fills.”

L’autora admet que és un
inici difícil per a un llibre. I té
més raó que una santa! Però
encara és més difícil arribar,
després de setanta pàgines,
a la descripció de l’escena
que ella mateixa ha anticipat
[cap. 23] i no entendre per
què ha passat. La incògnita
dels fets, és a dir, el moll psi-
cològic de l’acció, està tan
poc dibuixat que l’autora es
veu obligada a afegir un capí-
tol on, mig any després, en
unareuniód’institut,elsmés
pròximsalesvíctimestambé
s’ho pregunten: “Com po-
dem entendre una cosa ai-
xí?”, diu una noia. “Doncs,
no ho sé. Estic tan descon-
certat com vosaltres”, res-
pon l’entrenador de bàsquet.
I un servidor subscriu el seu
desconcert.

Un desconcert que es rati-
fica quan, a tall d’epíleg, la
mateixanarradoratranscriu
les preguntes que fa a un pa-
rell de responsables d’associ-
acions per a la infància mal-
tractada –telèfons a l’última
pàgina–, que diuen el que
s’hauria pogut evitar si l’ado-
lescent els hagués trucat
abans per denunciar el que
estava passant a casa.

I aleshores un s’adona
que té al davant un manual
d’autoajuda disfressat d’allò
que abans en deien litera-
tura. Però això, ho repetei-
xo, s’avisa.

La vall de les bruixes
Xosé A. Neira Cruz. Traducció de
Ferran Gibert. La Galera. Barcelona,
2005. A partir de 14 anys.
La protagonista rep un collaret
en forma d’estrella com a regal
d’aniversari. Qui li envia és un
familiar que desconeixia. Això
la du a descobrir un passat
ocult amb l’ajuda d’una tia
seva. Novel·la de misteri en la
línia de l’obra de l’autor.

De debò, nosaltres et
vigilarem el gos
Lauren Child. Adaptació d’Anna
Duesa. RBA-Serres
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys.
Peripècies de les protagonis-
tes de la sèrie per tenir un gos.
Però els gossos porten feina.
Cal saber com tractar-los i què
cal fer-ne. Combina diversió i
manual d’instruccions.

En Teo i l’alimentació
Violeta Denou. Traducció d’Emma
Piqué. Guia didàctica de Cristina
Feliu. Editorial Timun Mas
Barcelona, 2006. A partir de 3 anys
Teo presenta algunes normes
per aprendre a menjar sa. Des-
prés de saber què cal empor-
tar-se per menjar en una excur-
sió, presenta una taula d’ali-
ments per elaborar menús.

El psicòleg Walter Riso mostra les intimitats del homes moderns. RADU ANECULAESI / EPA
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