
Les xifres parlen per si mateixes, però 
no són prou incisives per canviar la 
consciència, per suscitar un canvi en la 
ciutadania. Cal conèixer-les i divulgar-
les, però cal escoltar el testimoni de les 
víctimes, les seves històries trencades, 
el seu patiment. Només si som capaços 
d’escoltar-les i de posar rostre a les 
xifres, prendrem consciència de la 
magnitud de la tragèdia. 

És el moment d’alçar la veu contra 
qualsevol forma de violència contra les 

dones. Tolerància zero. No som prou 
conscients dels efectes que té aquesta 
violència en les víctimes i en els fills de 
la víctima. Els patrons de conducta es 
repeteixen mimèticament de tal manera 
que els fills reprodueixen, molt sovint, 
les conductes i pautes dels seus pares. 

Els infants que es troben enmig d’aques-
ta violència també es veuen greument 
afectats. Sovint els perpetradors es 
suïciden o són internats en centres 
penitenciaris. Les mares són objecte 
de cura i d’atenció psicològica, perquè 
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dona. Les xifres que es publiquen són colpidores. El nombre de dones 
que són objecte de tractes degradants, de maltractaments i de violència 
en qualsevulla de les seves formes és altíssim, especialment en alguns 

països del món. 

Cap nen sense el caliu d’una llar



la violència infringida els ha deixat 
profundes seqüeles i no solament 
físiques, sinó emocionals i espirituals. 
Els fills han presenciat situacions que 
mai no haurien d’haver vist. Han patit 
les conseqüències de la violència 
infringida sobre la mare i molt sovint 
se senten víctimes i, alhora, culpables 
per haver callat quan es produïa 
la violència. N’hi ha que, a més a 
més, també han estat objecte de 
maltractaments i d’abusos per part del  
mateix perpetrador. 

Tolerància zero. Cap connivència 
amb la violència. Cal tallar-la d’origen 
i l’origen es troba, molt sovint, en l’ús 
de la paraula. La violència verbal és 
una forma de violència: el menyspreu, 
la humiliació, l’insult i la vexació són 
formes de violència verbal que poden, 
després, continuar amb la violència 

física. Cal tallar-la d’origen i cal educar 
les noves generacions d’infants en 
el govern de les emocions per evitar 
reproduir les actituds dels perpetradors. 

En el dia de la violència contra la dona 
cal fer memòria de les víctimes, donar-
los la paraula perquè el seu relat ens 
sacsegi, ens interrogui sobre què 
podem fer cadascú de nosaltres per 
extirpar aquest càncer de la nostra 
societat.

Cal tallar-la d’origen i cal educar 
les noves generacions d’infants 

en el govern de les emocions per 
evitar reproduir les actituds dels 

perpetradors. 


