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PEL·LÍCULA SOBRE AGRESSORS DE LES SEVES PARELLES

Documentant el mal
Maltractadors i especialistes analitzen a ‘Buits’ la violència contra les dones
TONI SUST
BARCELONA

33 Directora 8Susanna Barranco.

Fa dos anys, l’actriu Susanna Barranco va fer Ferides, un documental sobre dones maltractades. Dos anys
després, Barranco està a punt d’estrenar Buits. I aquí la història canvia:
els retratats són els maltractadors.
En general tots, però en particular
quatre que van acceptar sortir a la

pel·lícula. Tots van demanar voluntàriament rebre tractament. La Fundació Ires els va posar en contacte
amb la cineasta, que admet que estem parlant, probablement, del col·
lectiu més rebutjat per la societat:
«Volia un agressor que fos conscient de ser-ho». I així són els entrevistats. Dels quals dos admeten agressions físiques o sexuals, i els altres dos,

només psicològiques.
«He exercit el maltractament a la
meva parella durant 20 anys». «Intentava insultar-la fins que la deixava per terra». «Quan li vaig pegar va
ser en un moment en què no podia
aguantar més. La primera vegada
ella no volia parlar amb mi i jo tampoc. Me’n vaig anar al balcó per estar sol. No m’hauria pensat mai que

arribaria a aquell moment». «Entenia que tenia tot el dret del món a
imposar-me. Quan em contradeia,
em posava furiós, li cridava, tirava
coses. Després intentava que passessin uns quants dies. I sant tornem-hi».
Aquestes són algunes de les frases que els quatre maltractadors
pronuncien en el documental. Parlen com si ja no fossin ells els que
van fer el que expliquen. També hi
participen 12 testimonis entre psicòlegs, sociòlegs i altres especialistes. Tots (menys un dels maltractadors) coincideixen que un maltractador no actua com a tal perquè és
boig. Algú que perd el control, afirma un dels psicòlegs, no pega només a la seva dona, sinó a tothom.
La directora creu que l’educació
és l’únic remei. I vaticina un camí
llarg per avançar en l’eliminació
del maltractament. Una vegada fet
Buits, va convidar els quatre maltractadors a veure’l. No estava segura de com ho encaixarien. N’hi
van anar dos. «Un em va abraçar i
em va donar les gràcies».

Homes, dones, fills
Barranco estrenarà Buits el 9 de
novembre al Centre de Dones
Francesca Bonnemaison, al carrer
de Sant Pere Més Baix de Barcelona.
El 27 de novembre, el Canal 33
n’emetrà una versió reduïda, de 30
minuts (l’original en dura 51), i a
partir d’allà l’autora anirà a festivals. Encara que ja l’han animat a
fer-ho, ara per ara no tancarà el cercle dedicant un altre documental
als nens, als fills. No obstant, a Buits
s’hi fan al·lusions. Un dels testimonis és el d’un home a qui el seu pare maltractava i que parla de les seves pors: «Em fa por tenir fills. Intentaria fer tot el contrari. Però em
fa por». H
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