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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Se debe conceder la Medalla de Oro a las Bellas Artes a toreros? ¿Tiene motivos José Tomás para devolver la medalla en
protesta por la concesión del galardón a Francisco Rivera?

En pronto
Carlos Meneses Nebot

ues sí. Pronto es mi revista favorita y ahí me infor-
mo convenientemente sobre Fran Rivera. Y combi-
nar la prensa rosa con torear bien es mucho más

arte que solamente torear, que ya es bello por sí solo. Me
parece una mamahuevada que otros toreros devuelvan
sus medallas, porqeu cuando se las concedieron a ellos
bien que se las guardaron, sonrieron, soltaron lagrimitas
y quizás dijeron: oh, no me lo esperaba, con la mano en el
corazón. Jode no pegar tantos braguetazos como él.

Sí y ante todo respeto
Antonio García de la Rosa

í, lo que se premia es el arte. La concesión de esa
medalla, sin duda alguna, estuvo, como libertad de
expresión, bien fundamentada por sus conceden-

tes. El arte de Rivera podrá o no gustarte, pero es arte;
merece todo respeto. Podríamos hallar miles de opinio-
nes conforme a las cuales el arte de torerar es cosa muy
distinta de ese toreo suicida que practica José Tomás, el
cual debe rendir a los demás exactamente el mismo res-
peto que exige para él.

Estoques en alto
Vicente Enguídanos

a España cañí disfruta con la gresca entre matado-
res que confunden el traje de luces oro y grana con
el amarillo y rosa de las cámaras. El toreo puede ser

arte, si es armonía y crea belleza, aunque al toro le afeen
las varas. Pero no hablamos de la fiesta cuando unos
diestros altaneros olvidan la muleta en el tercio de muer-
te, con el permiso de la presidencia. Habría sido un lance
más ecuánime dar el premio a Rivera, a título póstumo
de su padre.

Anxo Quintana

Diario
de

Citas

iumenge vaig be-
renar amb la notí-
cia de la dimissió
d’Anxo Quintana

i de tota la seva executi-
va. El motiu: els mals re-
sultats del BNG (Bloque
Nacionalista Galego) a
les passades eleccions

autonòmiques. I quins són aquests mals
resultats? Tenien 13 diputats i ara en te-
nen 12. ¿Es pot llegir com un fracàs que
obligui a dimissions la pèrdua d’un di-
putat entre tretze? Sincerament, crec
que no. És cert que aquesta pèrdua és la
que ha donat la majoria al PP i ha tornat
el PSG-PSOE i el BNG a l’oposició, i
potser sigui açò el que fa mal. Va passar
ben igual a Balears, amb el final de la
primera etapa del Govern de Progrés.
Després d’anys i anys de govern de dre-
tes, a Balears i a Galícia pujava l’esque-
rra àmplia al poder. Quatre anys des-
prés, l’esquerra el perdia. L’experiència
del govern és contradictòria, ho és per
tots els que el comparteixen, i ho és so-
bretot per a aquells partits amb menys
implantació. Normalment, un dels va-
lors d’aquests partits és la coherència,
una certa fidelitat a idees i principis.
L’experiència del poder compartit, això
és, de l’obligació de prendre decisions
compartides i de corresponsabilitzar-se
de decisions alienes, crea no poques
contradiccions en l’experiència del go-
vern. El votant d’opcions més magmàti-
ques, com el PSOE i el PP, ho accepta de
més bon grat, el votant més crític pot
arribar a sentir-se enganyat i desmobi-
litzar-se. Per això és tan complicada
l’acció de govern per a les formacions
petites (en nombre de vots). Normal-
ment, aquests partits intenten contrares-
tar la pèrdua amb la creació d’un apa-
rell político-administratiu a l’ombra de
les institucions que governen, que pot
servir durant un temps, però que és un
pes molt feixuc quan es passa a l’oposi-
ció.

Pasqual
Maragall.

Josep
Portella Coll

� José Blanco, vicesecretario
general del PSOE: «La
coalición no es el problema
en Galicia».

� José María Aznar, ex
presidente del Gobierno:
«Con reformas profundas

se puede salir de la crisis».

� Mariano Rajoy, líder del PP:
«No voy a ser coartada de
nadie».

� Pasqual Maragall, ex
presidente de la Generalitat

catalana: «Dicen que
tengo problemas de
memoria, pero no de
imaginación».

� Artur Mas, líder de CIU:
«Montilla tiene que plantar
cara al PSOE».
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Què hem fet tanmalament?
xposició extraor-
dinària, la que
presenta el Mu-
seu Nacional
d’Art de Cata-

lunya, a Barcelona. S’hi
exposen els plafons que
Joaquim Sorolla va pintar

entre 1912 i 1919 per a la Hispanic So-
ciety of America, a Nova York. Són ca-
torze obres de gran format sobre la visió
que el pintor tenia d’Espanya. La sala,
de parets grises, sembla il·luminar-se
amb la magnificència dels colors i de la
llum d’aquestes obres.

Del conjunt de l’obra de Sorolla, que
és força extensa, el que més me’n crida
l’atenció són els quadres de fiets a la
platja. Els trobo per quedar-se bocaba-
dat, palplantat; són eloqüents, alegres,
vitals: llum, color i infància s’hi barregen
com enlloc ho fan. Suposo que és la
platja valenciana: Sorolla va nàixer a
València, en 1863, i va morir a Cercedi-
lla, Madrid, el 1923.

El quadre que il·lustra aquestes línies
és del Museu Sorolla, a Madrid. És diu
«El niño de la barquita», és del 1904. És
un fiet feliç, que vol jugar amb la bar-
queta, les aigues de la mar li besen els
peus, és fill de pescadors, està nu, està
tranquil, sembla un juliol a Menorca. El
quadre em fa pensar que la infància va
haver de recórrer un camí llarg i dolorós
fins arribar al punt actual. La infància
avui està protegida i alimentada, vacu-
nada i estimada, encara que hi hagi re-
gions on la protecció de la infància no-
més és paper, o ni tan sols paper. El camí
del respecte envers la infància ha estat
llarg i dolorós, però paga la pena.

No sempre el fet de nàixer ha signifi-
cat l’acceptació del bebè a la família. A
Roma i Atenes, era el pare qui l’havia
d’acceptar; a Esparta, ho havia de fer un
comitè militar. Si no l’acceptaven, el
bebè era rebutjat, i abandonat. A Roma
els deixaven al peu de la Columna Lac-
tària, i allí els podien recollir les perso-
nes que volien adoptar-los, per criar-los,

als fiets per fer d’esclaus; a les fietes per
fer de prostitutes.

Morien molts: a Grècia i Roma, de ca-
da 1000 que naixien, n’hi havia 300 que
morian abans de fer l’any (a Espanya,
actualment, de cada 1000 que naixen,
només n’hi ha 4 que no arriben a l’any).
No obstant, la mitat de la població de
Grècia, al segle V, tenia menys de 15
anys, la qual cosa indica que naixien
molts més bebès que els molts que mo-
rien, i que la població adulta no vivia
prou per tenir oportunitat d’envellir.

En Atenes, a partir de l’adolescència,
els fiets solien iniciar relacions homose-
xuals amb senyors adults,
que a canvi d’això els in-
troduïen als cercles so-
cials adequats. Aquesta
activitat no era mal vista
ni era escandalosa: ben al
contrari.

El fiets esclaus de
Grècia pertanyien al pa-
trimoni del propietari de
la mare, que sobre tots
dos tenia poder absolut, i
podia eliminar el bebè si
no el volia. El mateix pas-
sava a Estats Units, du-
rant els temps no gaire
llunyans de l’esclavitud,
temps on van originar-se
moltes de les actuals for-
tunes nord-americanes.
Alguns fiets esclaus de
Roma rebien ensenyances per desenvo-
lupar activitats administratives; d’altres,
fiets i fietes, els ensenyaven a donar
plaer sexuals als seus propietaris.

La galeria dels horrors infantils és
llarguíma: això de tractar bé els fiets i les
fietes és cosa moderna. Actualment, el
respecte i la digna consideració d’un in-
fant és la norma (i la llei), i no pas l’ex-
cepció, tal com era abans. I per aquest
motiu avui és denunciable, y punible, i
encarcerable, la persona que no tracti
prou correctament a un fiet qualsevol.
També és denunciable i punible la insti-

tució que no proporcioni cures adequa-
des als fiets que tingui a càrrec.

En arribar en aquest punt, en el qual
la infància està segura i protegida, costa
d’entendre els casos en què la infància
mossega la mà que li dóna protecció,
que li dóna menjar, que li dóna educa-
ció. És la infància que passa de ser mal-
tractada a ser maltractadora.

Hi ha els fiets que maltracten d’altres
fiets, i els fiets que maltractren els pares.
Els alumnes que maltracten un company
d’escola són responsables de la forma
més freqüent de maltractament infantil
provocat per infants. No és poca cosa: es

un problema per preocu-
par-se, per pensar què
hem fet malament, què
valors tan distorsionats
hem transmès a la infàn-
cia, què valors tan nega-
tius van rebre de la tele-
visió, dels videojocs, dels
amics, de l’escola, de la
família, del barri, de les
autoritats.

També hi ha els fiets i
les fietes que maltracten
els seus pares. I alguns
pares, impotents, bus-
quen ajuda en progra-
mes de televisió com ara
Super Nanny o Little
Angels. Els pares mal-
tractats i els fills maltrac-
tadors es posen en mans

de psicòlegs que, amb poca cosa més
que sentit comú, indiquen què fer per tal
que les coses tornin a la normalitat. Estic
segur que aquests pares es pregunten
què han fet malament, o qui els ha fet
mal als fills.

I vet aquí una qüestión: si el problema
d’uns infants és un negoci per a uns
adults de la televisió, això és una forma
de maltractament infantil, perquè no té
prioritat la infància sinó el negoci. Aquí,
però, ningú diu res, ningú denuncia nin-
gú, ben al contrari, festegen les gràcies.
Però això no té cap gràcia.

E
Jorge Bello

Món i memòria


