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Estat actual en xifres: prevalença del maltractament en les 

relacions de parella 

 
“No quiero callar esto, porque los silencios a veces son cuchillos con los que matamos 

a los que más queremos. Porque a veces callar es un crimen infame. Guárdalo en tu 

corazón”. 
 

Beccaria, L. (2004). Una mujer desnuda (p. 67). Barcelona: Anagrama. 

 

 

En aquest capítol presentem algunes dades generals sobre la violència en les relacions 

de parella i la prevalença del maltractament en les dones, que ens serveixen per 

argumentar l’oportunitat del propi estudi. Convé aclarir que el nostre objectiu no és fer 

una anàlisi epidemiològica exhaustiva, sinó deixar entreveure que és un problema que 

s’estén abastament. Després d’apuntar algunes xifres generals sobre el fenomen dels 

maltractaments, aportem dades sobre la situació de les dones maltractades a l’Estat 

Espanyol, així com algunes referències a mode de comparació amb la societat francesa. 

I, d’acord en que el maltractament a la dona s’estén als fills/es en un percentatge molt 

elevat, recollim algunes dades al respecte.  

 

 

4.1. Dades generals sobre la violència en les relacions 
 

“No et consideris mai un elegit 

i menys encara de Déu. 
 

Tots vivim sota un mateix trèvol. 
 

I el sol que marceix les roses, 

fa madurar el raïm”. 
  

Davins, Josep. M. (1999). Poemes. No publicat, Llobera del Solsonès. 
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Ni la violència familiar en general ni el maltractament en la relació de parella són 

realitats fàcilment abordables des de la investigació empírica, ja que es desenvolupen 

fonamentalment en l’àmbit de la convivència íntima de la parella, gairebé sempre dins 

la llar i amb cap o pocs testimonis directes (els fills), sota l’imperatiu del “secretisme” 

imposat pel terror, la vergonya o l’expectativa que la situació és passatgera i aviat 

canviarà. Per tant, les taxes de prevalença que apareixen en diferents treballs han de 

considerar-se aproximades i merament orientatives. A més, la magnitud de la violència 

contra les dones tampoc es coneix amb exactitud, perquè les estimacions d’incidència i 

prevalença varien d’acord a la font d’informació. Un altre aspecte a considerar és que 

les estimacions sobre la prevalença són molt sensibles als factors metodològics, els 

quals poden variar substancialment entre els diferents estudis, duent a qüestionar la seva 

validesa (Ellsberg, Heise, Peña, Agurto i Winkvist, 2001).  

 

És important remarcar que, si a les estadístiques de la violència en general i 

específicament contra les dones hi ha un subregistre inevitable, en aquestes mateixes 

dades existeix un biaix de classe que indica que qui utilitza els serveis públics són les 

dones de les classes menys privilegiades (Echeburúa, 1994; Torres Falcón, 2001; 

Villavicencio i Sebastián, 1999). És cert que el fenomen del maltractament afecta a totes 

les classes socials: joves universitàries o dones de classe mitjana i alta també són 

objecte d’aquests tipus d’agressions, tot i que els seus recursos personals i econòmics 

poden facilitar que no es prolonguin tant en el temps i, si decideixen consultar, 

tendeixen a fer-ho en l’àmbit de la pràctica privada. D’altra banda, com ja vam esmentar 

en un treball anterior, la tasca quantitativa del problema del maltractament també es veu 

entorpida perquè -segons la nostra opinió- encara no comptem amb definicions 

suficientment clares dels distints tipus de maltractament (Pérez Testor, Castillo, Davins, 

Salamero i San Martino, en premsa).  

 

De totes maneres, encara que no es tinguin xifres precises de la seva incidència i 

prevalença, creiem que és necessari difondre el coneixement sobre aquest problema en 

tots els àmbits amb el propòsit d’identificar-lo, conèixer el millor abordatge per 

prevenir-lo i evitar així les conseqüències i els efectes importants que té sobre el 

desenvolupament de les dones víctimes i el seu entorn. Comencem subratllant que la 

violència contra les dones a mans de les seves parelles és un problema de gran 

magnitud  en el món que ocasiona greus danys a la salut física i mental de les víctimes. 
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Segons el Banc Mundial, les violacions i la violència intrafamiliar duen a la pèrdua de 

nou milions d’anys de vida saludable per any en el món, més que el total de la pèrdua 

ocasionada per tots els tipus de càncer que afecten a les dones i més del doble del total 

de pèrdues en accidents de cotxe (Bubinic, Morrison i Shifer, 1999).  

 

Diverses investigacions recents apunten que la desigualtat de gènere és el factor més 

important per explicar les variacions en la incidència i la prevalença del maltractament 

contra les dones (Angelique, 2000; L’Heureux-Dubé, 2001; Watts i Zimmerman, 2002). 

En general, tenint en compte el conjunt de parelles en les que es produeixen 

maltractaments, s’apunta que el 2% dels casos correspon a abús cap a l’home, el 75% 

dels casos correspon a maltractament cap a la dona i el 23% restant són els casos de 

violència recíproca o creuada (Corsi, 1994). 

 

Però no totes les dades mostren tant clarament aquests percentatges; existeix molta 

controvèrsia respecte als índexs de maltractament per ambdós sexes. Murphy i 

Blumenthal (2000), trobaren que el 44% d’una mostra d’estudiants universitàries nord-

americanes, informaven haver experimentat o infringit agressió física en una relació de 

parella en algun moment de la seva vida. El 36% informava haver infringit almenys una 

agressió física i el 34% haver rebut almenys una agressió física. Com a mitjana, 

s’havien realitzat 3.6 agressions físiques cap a la parella i s’havien rebut 3.1 agressions 

per part d’ella.  

 

En la mateixa línia, Russell i Hulson (1992), trobaren que la violència d’espòs a esposa 

era del 25% per la violència general i del 5.8% per la violència extrema, mentre que la 

violència d’esposa a espòs era del 25% per la violència general i de l’11.3% per la 

violència extrema. En el seu article sobre la violència femenina en les relacions, Flynn 

(1990) conclou que, de forma consistent, dins una relació de parella, els homes i les 

dones es veuen implicats en actes violents de la mateixa proporció. Diversos són els 

estudis que assenyalen com l’agressió física en les relacions de parella sovint és 

recíproca i no difereix significativament entre homes i dones (Bookwala, 2002). 

Tanmateix, i segons alguns autors, la violència de les dones contra els homes 

habitualment tendeix a ser més autodefensiva que el patró de violència crònic i sever 

típicament associat a la conducta maltractadora (Abel, 2001). Tot i així,  no tots els 
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investigadors estan d’acord en aquest punt: per exemple, segons Straus i Gelles (1990), 

la violència de les dones no és només una forma de defensa.  

 

És cert que les dones també poden ser violentes i que els homes també pateixen 

violència per part de les seves parelles, malgrat que els mètodes i les formes d’aquests 

maltractaments siguin diferents segons qui dels dos membres de la parella els exerceixi. 

De totes maneres, partint de les observacions generals que sobresurten a la llum en els 

nostres dies, i que per tant també, més queden al nostre abast per intentar conèixer, ens 

revelen que la vasta majoria de maltractaments en les relacions de parella són de 

l’home contra la dona. Molts ens podríem posar d’acord en considerar-ho globalment 

així, a pesar dels enormes debats sobre aquest tema que més amunt ressaltàvem i que cal 

tenir en consideració. 

 

Però a banda d’aquesta discussió, destaquen, en el seu sentit ampli, els elevats 

percentatges de parelles en les que es produeixen maltractaments. O’Leary i Arias 

(1988), quant a la prevalença dels maltractaments a les dones als Estats Units, 

informaren el següent: 1) aproximadament, un 20-30% de les dones expressaren haver 

patit maltractament físic per part de les seves parelles en algun moment de la relació, 2) 

el maltractament físic repetit ocorria en un 10% de les parelles, 3) el maltractament físic 

es donava en tots els nivells educatius, racials, culturals i econòmics, i 4) el 

maltractament físic apareixia més en parelles joves (20-30 anys) que en parelles més 

grans (30-50 anys). Feerick i Haugaard (1999), fan referència a enquestes realitzades als 

Estats Units en les quals aproximadament el 16% de les parelles afirmaven haver 

experimentat violència durant l’any anterior, percentatge que s’incrementava fins el 

25% si es considerava tot el temps de convivència de la parella. A més a més, entre el 

13 i el 42% dels adults informaven haver estat testimonis com a mínim d’un incident de 

violència matrimonial quan eren nens/es.  

 

Similarment, Coker et al., (2000), revisen diferents treballs que situen la prevalença del 

maltractament en les dones dins el marc d’una relació de parella, en un rang del 7 al 

29%. Römkens (1997), a través d’analitzar i comparar dades de diversos estudis, estimà 

que almenys el 10% de les dones ha patit en alguna ocasió agressions físiques greus i 

repetides per part de la seva parella. Y en 48 enquestes realitzades en diferents països es 
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trobà que entre el 10% i el 69% de les dones havien estat agredides físicament per la 

seva parella en algun moment de la seva vida (Heise i García Moreno, 2002).  

 

McCloskey, Treviso, Scionti i dal Pozzo (2002), van realitzar un estudi comparatiu de 

dones maltractades i els seus fills, a Itàlia i als Estats Units. Trobaren que les dones 

d’Itàlia era més possible que estiguessin casades amb els maltractadors i haguessin 

suportat durant més anys la violència. Les descripcions respecte la freqüència i la 

severitat del maltractament eren similars per ambdós grups, tot i que les dones dels 

Estats Units aportaven més abús sexual. Tant les dones com els seus fills mostraven 

elevats símptomes psicològics, tot i que era més possible que els nens italians 

presentessin més problemes de conducta. 

 

L’estudi de Coker et al., (2000) es refereix a dones que reben atenció en dispositius 

primaris de salut i, segons els autors, es tracta d’una població que realitza un consum 

sanitari molt superior al de les dones no maltractades. Seguint aquest treball, només 

aproximadament un terç de les dones maltractades comenta voluntàriament el seu 

problema amb els professionals sanitaris de l’assistència primària. D’altra banda, el 

contacte amb els dispositius assistencials primaris de salut pot ser una bona ocasió per a 

-fora del control del maltractador- indagar sobre la presència de maltractament. Els 

resultats de l’estudi indiquen una prevalença de l’agressió física en la relació íntima 

recent o actual del 9.8%, que s’eleva al 37.6% considerant la prevalença al llarg del 

cicle vital. A més, el 7.7% de les dones que actualment estan en una relació de parella i 

el 17.7% en una relació recent, han experimentat violència sexual. Més d’un terç de la 

violència avaluada en una relació actual o recent es classificava com a maltractament 

psicològic: això indica que les dones patien vulnerabilitat, pèrdua de control i de poder, 

i sentiment d’estar atrapades, com a conseqüència de l’ús habitual de conductes 

abusives diferents a les agressions físiques i sexuals. La presència d’agressions sexuals 

venia acompanyada de majors índexs de violència física i de maltractament psicològic, 

de manera que -com assenyalàvem en l’anterior capítol- les agressions sexuals poden 

ser un indicador de major gravetat.  

 

Un altre resultat important que es desprèn d’aquest estudi, és que les dones informaven 

de més violència en les relacions passades que en les presents, la qual cosa suggereix 

que les dones freqüentment abandonen les seves parelles violentes: el 82% de les dones 
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agredides físicament havien trencat amb la relació de parella. Però no tots els treballs 

revelen dades tant optimistes en relació a rompre amb la relació abusiva: en un estudi 

longitudinal de dos anys de duració en el que hi participaren 45 maltractadors i les seves 

parelles, es posà de manifest que, al cap dels dos anys, el 62% de les parelles encara 

estaven casades i/o vivien juntes, mentre que el 38% s’havien separat o divorciat 

(Jacobson, Gottman, Gortner, Berns i Shortt, 1996). En el sisè capítol, tornarem a parlar 

d’aquesta qüestió d’una manera més extensa, en tractar els factors que dificulten el 

distanciament del maltractador per part de la dona.  

 

Abans de passar a oferir dades quantitatives del maltractament conjugal al nostre país, 

creiem que pot ser oportuna una breu mirada de l’opinió pública europea sobre aquest 

fenomen. El 1999, la Unitat d’Anàlisi de l’Opinió Pública de la Comissió Europea 

dedicà un dels seus sondeigs d’opinió, anomenats Eurobaròmetres, a la “Visió que els 

europeus tenen sobre la violència domèstica contra les dones”. En termes generals, una 

immensa majoria de la població europea considerà que totes les formes de la violència 

familiar eren un problema seriós, però hi havia major preocupació per l’agressió física i 

l’abús sexual que pel maltractament psíquic. En aquest aspecte destacaren Suècia i 

Espanya -en un 76%-, com els dos països que concedien més importància al 

maltractament psíquic. Els nivells de coneixement i de preocupació variaven poc segons 

l’edat, l’educació, l’ocupació o els ingressos. Tanmateix, s’apreciaven diferències entre 

els homes i les dones, distància que creixia quan es preguntava pel maltractament 

psicològic (un 69% de les dones el considerava quelcom molt seriós, enfront a un 61% 

dels homes) (European Commission, 1999).  

 

 

4.2. Dades sobre la situació de les dones maltractades a l’Estat Espanyol  
 

“Era plaent el viatge, i alegre;  

però de sobte varen bufar vents 

no gaire favorables i el vaixell, 

segurament poc ben patronejat, 

va anar durant un temps a la deriva 

i al capdavall, vençut, es va enfonsar. 

Amb restes del naufragi, tanmateix, 

m’he fet un baluard i ara me’n defenso 
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tan bé com puc i sé dels vents terrals 

que tampoc solen ser gaire propicis. 

D’aquest joc de renúncies i fracassos 

jo i molts altres com jo en diem viure. 

Pel que he vist i llegit, últimament 

passen força sovint aquestes coses”. 
 

Martí i Pol, M. (2002). Paròdia. Després de tot (p. 46). Barcelona: Proa.  

 

Actualment, al nostre país, hi ha una major sensibilitat social a tots els nivells i un 

increment del nombre de denúncies: per exemple, al 2001, un 12% més respecte l’any 

2000, segons l’Institut Català de la Dona; més de 24.000 denúncies a l’Estat Espanyol 

l’any 2001, segons l’Instituto de la Mujer (Taula 2). Es calcula que almenys, el 95% de 

les agressions, no es denuncia13. Altres xifres parlen només d’un 10% de denúncies 

respecte els casos totals (Fernández Alonso et al., 2003). Però sigui com sigui, els 

resultats ens evidencien que la violència conjugal és un problema que encara roman 

ocult. Les xifres de denúncies per maltractaments són una forma d’estimar la incidència 

de la violència contra les dones, però no és possible fer una interpretació exacta del 

significat d’aquestes xifres perquè en la presentació de les denúncies hi influeixen dos 

factors diferents: per una part, l’existència de maltractaments i, per l’altra, la voluntat de 

denunciar. En un principi el número de denúncies és un indicador del número de casos 

de maltractaments. Tanmateix, la decisió de fer una denúncia té a veure estretament 

amb els canvis de mentalitat, amb l’augment de la consciència de les dones sobre els 

seus drets i amb l’augment del coneixement de la llei. En aquests aspectes, la realització 

de campanyes, la informació i els debats dels mitjans de comunicació i l’existència 

d’associacions de suport, compten enormement.  

 

                                                 
13 A vegades, les dones maltractades presenten una denúncia i després, intenten retirar-la. Segons 
Larrauri (2003), entre les possibles raons que explicarien aquest fet, hi hauria: 1) manca de suport 
econòmic, 2) temor a represàlies, 3) tradicional desconsideració de la víctima, 4) desconfiança envers les 
declaracions de la dona, 5) procés “públic” o impossibilitat de retirar les denúncies, 6) sistema penal que 
no escolta a les víctimes, i 7) fills. Una qüestió interessant a tenir en compte -repetida per diverses 
investigacions empíriques-, és la situació de major risc que es produeix quan la dona maltractada recorre 
al sistema penal: en molts casos, la parella acostuma a amenaçar la dona per aconseguir que retiri la 
denúncia.  
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Taula 2. Denúncies per maltractaments produïts per la parella* 

 

Catalunya Estat Espanyol 

Any 
Ministerio 

Interior 

Mossos 

d’Esquadra 
Total

Ministerio 

Interior 

(%) 

Catalunya 

2000 2.593 969 3.562 22.397 (11.6) 

2001 2.530 1.733 4.263 24.158 (10.5) 

2002 5.113 2.340 7.453 43.313 (11.8) 

2003 5.187 4.621 9.808 50.090 (10.4) 

2004 3.6731 5.7192 9.392 38.459 (9.6) 

*Font: Elaboració de l’ICD a partir de dades del Departament d’Interior de la Generalitat (Mossos 
d’Esquadra) i del Ministerio de Interior (web de l’Instituto de la Mujer). 
 

1 Acumulat fins el mes de març de 2004. 
2 Acumulat fins el mes de setembre de 2004. 
 
 

L’aspecte positiu de la influència que els mitjans de comunicació tenen sobre el tema 

de la violència conjugal és estar trencant l’espiral de silenci que existia, actuar 

d’altaveu, difondre el problema i promoure una major sensibilització sobre el mateix. 

Però sovint els mitjans es troben en una posició contradictòria: respectar la serietat i el 

rigor de les notícies i satisfer la seva necessitat d’atraure al màxim l’atenció del públic; i 

això és més fàcil d’assolir per la via del sensacionalisme, caient en visions 

estereotipades i superficials sobre el fenomen. En aquest punt, d’acord amb Alberdi i 

Matas (2002), reconèixer l’enorme importància que han tingut els mitjans de 

comunicació en la presa de consciència que s’està produint  és compatible amb 

examinar, amb una mirada crítica, el tractament que ofereixen sobre el tema dels 

maltractaments. De totes maneres, es tractaria d’una responsabilitat compartida: els 

mitjans per una banda, però també els espectadors que en consumeixen els seus 

productes, per l’altra. 

 

D’entrada, les campanyes publicitàries de sensibilització que conviden a la dona a parlar 

i a denunciar els maltractaments, tenen un efecte sobre les parelles on es produeixen les 

agressions i una evident repercussió social: s’incrementen els serveis oferts a les dones, 

es contribueix a trencar el “secretisme” i a pal·liar el sentiment de vergonya que, en 

molts casos, acompanya a la dona maltractada. En general, les campanyes pretenen 
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alguna forma de mobilització social: es cerca inquietar a la societat i canviar l’opinió 

pública fins dur-la a una posició activa en la que es situï fermament en contra i prengui 

el compromís de no tolerar els maltractaments. Tanmateix, no queda massa clar 

l’impacte real que tenen aquestes campanyes i, fins el moment, gairebé no existeixen 

avaluacions de les mateixes.  

 

A Catalunya, el total acumulat de trucades rebudes a la línia d’atenció a les dones en 

situació de violència (900 900 120), de l’agost de 2001 a l’octubre de 2004, ascendeix a 

21.746. La mitjana diària de trucades rebudes és de 23.5. A les taules 3 i 4 presentem el 

número de trucades i els percentatges per sexe i edat, respectivament: 

 

Taula 3. Trucades rebudes al 900 900 120 (agost 2001 - octubre 2004) segons el sexe* 

 

Per sexe Núm. de trucades (%) 

Dones 18.762 (86.3) 

Homes 1.519 (7) 

Associacions i entitats 1.465 (6.7) 

Total 21.746 (100) 

*Font: ICD. 
 

Taula 4. Trucades rebudes al 900 900 120 (agost 2001 - octubre 2004) segons l’edat* 

 

Per edat Núm. de trucades (%) 

menors de 18 anys 244 (1.1) 

de 19 a 30 anys 3.337 (15.3) 

de 31 a 40 anys 8.831 (40.6) 

de 41 a 50 anys 5.028 (23.1) 

de 51 a 60 anys 2.151 (9.9) 

de 60 anys o més 858 (3.9) 

no consta 1.297 (6) 

Total 21.746 (100) 

*Font: ICD. 
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El 1999, l’Instituto de la Mujer realitzà una macroenquesta sobre “Violència contra les 

dones”, amb els objectius de conèixer i quantificar les situacions de violència contra les 

dones en l’àmbit familiar, identificar les variables socioeconòmiques que s’associen a la 

violència i determinar les conseqüències que té per les dones ser víctima de 

maltractaments. L’enquesta es va dur a terme mitjançant una entrevista telefònica a 

20.552 dones majors de 18 anys, repartides per tot el territori nacional. A partir de les 

dades obtingudes es pot avaluar globalment tota la violència familiar i també és possible 

identificar i separar les dades relatives al maltractament en la parella, perquè el 

qüestionari identificava clarament de qui procedia l’agressió en cada cas.  

 

És una font de dades molt rica però, com en tot estudi per enquesta, té un seguit de 

limitacions. Per una part, el qüestionari havia de ser molt senzill per a que totes les 

entrevistades l’interpretessin homogèniament i, a més, havia de ser breu. Això impedia 

aprofundir en les situacions de maltractament detectades i en les peculiaritats 

individuals de cada dona. Una altra limitació es deriva de la diferent consciència sobre 

els maltractaments que té cada persona. La subjectivitat de les respostes produïa una 

certa banalització de la violència entre les dones sotmeses a maltractaments, a la vegada 

que, per un fenomen simètric, augmentava la gravetat amb la que jutjaven la violència 

les dones més conscients dels seus drets i menys familiaritzades amb el maltractament.  

 

A Espanya -contemplant les dades amb les precaucions que abans ens referíem-, les 

dones de mitjana edat semblen més proclius a patir violència, sent entre els 44 i els 64 

anys on la incidència de la violència intrafamiliar és més elevada (Instituto de la Mujer, 

2000). En l’enquesta de l’Instituto de la Mujer, un 74% de les dones que declaraven 

patir freqüentment o a vegades, comportaments de violència familiar, deien que aquest 

comportament venia del seu marit o parella. Això suposa que el 9.2%14 de les dones 

majors de 18 anys, dels conjunt de la població espanyola, pateix violència en les seves 

relacions de parella. I s’estima que aquest percentatge representa a 1.551.214 dones, si 

es tenen en compte les dades de la població de 1999. Aquesta població femenina estava 

sotmesa a violència ja que els indicadors als que responien així ho manifestaven, 

malgrat que en moltes ocasions la seva situació no es declarava com a maltractament i 

era viscuda per elles i per les seves parelles com a quelcom “natural”.  

                                                 
14 Aquest percentatge era de l’11.1% el 2002 (quasi 2 milions de dones), i en augment. 
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Un 4.2% de les dones enquestades declaraven haver estat maltractades en l’últim any 

per part d’algun membre del seu entorn familiar. Si tenim en compte que el 52% 

d’aquestes deien haver estat maltractades pel seu marit o parella, són un 2.2% les dones 

que es senten maltractades en les seves relacions. Però ja hem vist com aquesta xifra 

ascendia a més d’un milió i mig de dones si es comptabilitzaven les que eren 

maltractades sense tenir-ne consciència o que no es reconeixien com a tals: aquesta 

darrera dada fa referència a les dones “tècnicament maltractades”, eufemisme que 

correspon a ser insultades, obligades a mantenir relacions sexuals a desgrat, 

amenaçades, etc. (Instituto de la Mujer, 2000). Per tant, un conjunt molt important de 

dones sotmeses a maltractament no perceben la seva relació com a problemàtica i 

atribueixen la causa de l’agressió a factors com l’alcohol, la frustració,  l’estrès o, fins i 

tot, al seu propi “mal comportament”, sense  reconèixer la intencionalitat de l’agressor i 

justificant les seves agressions (Babcock et al., 2000; Echeburúa, 1994; Ravazzola, 

1997; Romero, 2004).  

 

Un aspecte de la violència conjugal que queda clar per les dades d’aquesta enquesta i 

que ja hem assenyalat anteriorment, és l’aspecte quotidià de la mateixa. 

Majoritàriament, la violència contra les dones és una forma de comportament habitual 

que respon a unes pautes de relació entre l’home i la dona que es mantenen durant anys. 

Tres de quatre dones identificades com a maltractades declaraven que feia més de cinc 

anys que es venien produint aquestes conductes (Instituto de la Mujer, 2000). Aquesta 

xifra és rellevant i es relaciona amb les dificultats d’un bon número de dones per 

allunyar-se de l’agressor i posar fi a la relació abusiva. Entre les dones que es 

declaraven maltractades i que s’havien separat en els últims deu anys, un 46% 

assenyalava algun tipus de maltractament com a raó per la que s’havia produït la 

ruptura. Per una banda, la ruptura és freqüentment una conseqüència de la violència; per 

l’altra, la decisió de la ruptura i el procés de la mateixa és en molts casos un 

desencadenant de maltractaments. Com tractarem més endavant, quan la dona decideix 

separar-se es converteix en un moment de màxim risc, fins el punt de suportar els actes 

més devastadors que poden acabar amb la seva vida.  

 

A la taula 5, mostrem el número de dones mortes a mans de les seves parelles o ex-

parelles a Catalunya, des de l’any 2000 al 2004: 
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Taula 5. Dones mortes per la seva parella o ex-parella a Catalunya* 

 

Catalunya 

Any Núm. de dones mortes 

2000 7 

2001 6 

2002 9 

2003 11 

20041 17 

*Font any 2004: seguiment dels mitjans de comunicació.  
Font anys anteriors: ICD a partir de dades del Departament d’Interior de la Generalitat (Mossos 
d’Esquadra), del Ministerio de Interior (web de l’Instituto de la Mujer), i del seguiment dels mitjans de 
comunicació.  
 
1 Acumulat fins el 15 de novembre de 2004. 
 

El número de dones i homes víctimes d’homicidi/assassinat per les seves parelles o ex-

parelles a l’Estat Espanyol, segons el resultat de l’acció, en els anys 2003 i 2004, es 

recull a la taula 6: 

 

Taula 6. Víctimes d’homicidi/assassinat per la parella o ex-parella a l’Estat Espanyol* 

 

 Dones 

  Segons el resultat de l’acció 

Any Delictes d’homicidi/assassinat Amb resultat de mort Sense resultat de mort

2003 172 66 106 

20041 67 22 45 

 Homes 

  Segons el resultat de l’acció 

Any Delictes d’homicidi/assassinat Amb resultat de mort Sense resultat de mort

2003 36 13 23 

20042 18 5 13 

* Font: Instituto de la Mujer a partir de les dades facilitades pel Ministerio de Interior. 
1,2 Acumulat fins el mes de maig de 2004. 
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També volem recollir en aquí, el número d’ordres de protecció sol·licitades, acordades 

i no acordades, de les víctimes de maltractament familiar, durant el primer trimestre de 

l’any 2004 (període gener-març), regulades per la Llei 27/2003, de 31 de juliol, 

reguladora de l’Ordre de protecció de les víctimes de violència domèstica15 (Taula 7): 

 

Taula 7. Ordres de protecció de les víctimes de maltractaments* 

 

                             Ordres de Protecció 

 Sol·licitades Acordades No acordades (%) Acordades

Catalunya 1.414 1.134 286 (80) 

Estat Espanyol 7.328 5.638 1.618 (77) 

(%) Catalunya/Estat (19) (20) (18)  

* Font: ICD a partir de les dades del Consejo General del Poder Judicial. 
 

 

Abans d’aportar algunes dades generals pel que fa al maltractament infantil, creiem 

oportuna una breu comparació entre les dades de l’Estat Espanyol i les de la societat 

francesa, amb la intenció d’aportar algunes referències d’un altre país europeu proper al 

nostre. A França, l’any 2000, es va dur a terme una enquesta nacional sobre “violència 

contra les dones”, d’enorme magnitud per l’envergadura del qüestionari, que preguntava 

molt més detalladament que l’espanyola sobre les possibles experiències de violència en 

tots els àmbits de la vida de les entrevistades. Considerem que aquesta comparació és 

vàlida, en primer lloc, perquè en els principis generals i teòrics la filosofia bàsica de 

l’enquesta és la mateixa i, en segon lloc, perquè ambdues enquestes es van realitzar en 

dates molt pròximes. A partir dels resultats s’elaborà un “índex global de violència 

conjugal”, i els investigadors estimaren en un 10% (que equivaldria a 1.588.400 dones 

franceses entre 20 i 60 anys) el percentatge de dones que estaven en situació objectiva 

de violència l’any anterior (ENVEFF, 2000).  

 

                                                 
15 La Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les víctimes de violència 
domèstica, confereix a la víctima d’aquests tipus de fets un estatut integral de protecció que comprèn tant 
les mesures cautelars de caràcter penal sobre l’agressor (p.e., ingrés provisional en un centre penitenciari, 
prohibició d’acostar-se a la víctima) com mesures protectores de caire civil (p.e., atribuir provisionalment 
l’ús de l’habitatge familiar a la víctima, la custòdia dels fills) i altres mesures d’assistència i protecció 
social (p.e., recolzament, atribució provisional d’una prestació per aliments), per evitar el desemparament 
de les víctimes d’aquests tipus de violència. 
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En l’aspecte que hi havia majors diferències entre els resultats de l’enquesta espanyola i 

la francesa era l’edat. Mentre que l’enquesta espanyola advertia que eren les dones entre 

44 i 64 anys les que tenien més probabilitats de patir violència en la parella, segons la 

francesa les dones més joves eren les que en major mesura sofrien tot tipus de violència. 

Altres variables, com la classe social i el nivell d’activitat laboral no semblaven influir 

de manera important quant a la probabilitat de patir maltractament en la relació de 

parella, tot i que un aspecte que sí semblava afectar la incidència a França era la 

desocupació masculina i la inestabilitat professional. L’índex global de violència 

s’elevava a un 16% per a les dones la parella de la qual era un desocupat sense dret a 

cobrar l’atur. Pel que fa al nivell educatiu, es reflectien resultats similars, tot i que 

apareixia com una variable important el nivell educatiu de l’home. La major incidència 

de la violència guardava relació amb el menor nivell educatiu de l’home i, sobretot, amb 

que el seu nivell educatiu fos menor que el de la dona. El percentatge de dones que 

denunciaven es situava en un 13%, tot i que el 24% acudia als serveis mèdics en 

demanda d’ajuda després d’haver rebut agressions (ENVEFF, 2000).   

 

Malgrat no formar part dels objectius del nostre estudi, ja introduíem que els 

maltractaments a la dona també repercuteixen a la resta del nucli familiar. Sovint s’ha 

dit que, darrere de cada dona maltractada també hi ha un/a nen/a maltractat/da (Marcelli 

i De Ajuriaguerra, 1996), i és que, el maltractament conjugal s’estén als fills/es en un 

percentatge molt elevat. En una important revisió de 42 estudis realitzats durant més de 

20 anys, Appel i Holden (1998) trobaren coincidències (que oscil·len entre el 20 i el 

100%) de maltractament conjugal i infantil amb violència física en les mateixes 

famílies. En un estudi de Brookoff, O’Brien, Cook, Thompson i Williams (1997), la 

implicació dels nens en el maltractament entre els cònjuges era, en qualitat de 

testimonis, d’un 85% dels casos i, com a víctimes directes, era d’un 15%. De totes 

formes, i d’acord amb Anderson i Cramer-Benjamin (1999), les conseqüències serien 

negatives tant si es veuen exposats al maltractament conjugal entre els seus pares com si 

són ells mateixos els maltractats.  

 

Generalment, els nens/es presencien les situacions de violència conjugal (Cirillo i Di 

Blasio, 1989), i segons el nostre parer, presenciar el maltractament parental no deixa de 

ser un tipus de violència patit pels fills. De fet, en els últims anys hi ha hagut un 

increment d’estudis en aquesta línia que així ho manifesten, mostrant un especial interès 
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en els efectes a llarg termini que poden patir els infants que han presenciat 

maltractaments al seu ambient familiar (Graham-Bermann i Edleson, 2001; Holden, 

1998). És a dir; tant si els fills són o no víctimes directes de la violència conjugal, 

l’ambient en el que viuen sí que és de maltractament, i es converteixen ells també en 

víctimes de la violència familiar. Semblaria doncs, i seguint a Barudy (1998), que el 

maltractament infantil pot aparèixer amb major probabilitat quan en la cèl·lula familiar 

les funcions parentals no estan garantides. 

 

A l’Estat Espanyol, es pot considerar que la incidència anual del maltractament infantil 

és d’1 cas per 2.500 nens/es. L’edat dels menors no constitueix per sí mateixa un factor 

de risc, tot i que sí pot destacar el trienni comprès entre els 12 i els 14 anys pel que fa a 

la incidència, i el comprès entre els 0 i els 2 anys per la seva elevada prevalença. El sexe 

dels infants tampoc és determinant, sí bé hi ha una incidència i una prevalença 

lleugerament més altes en nens que en nenes. S’estima que una nena de cada quatre o 

cinc i un nen de cada sis o set pateixen o han patit alguna mena d’abús sexual al llarg de 

la seva infància i l’inici de l’adolescència. Aquestes xifres són similars a les que es 

presenten a l’Informe Mundial sobre la Violència i la Salut (OMS, 2002), en el que 

aproximadament una de cada cinc dones i entre el 5% i el 10% dels homes afirma haver 

estat víctima d’abusos sexuals a la seva infància. En el 56% d’aquests casos, l’abús s’ha 

produït només una vegada, però en el 44% restant, l’abús s’ha repetit de dos a vint-i-

cinc vegades més. Pel que fa al tipus de maltractament, els nens patirien més agressions 

físiques i negligència, mentre que les nenes serien més víctimes d’abús sexual i 

maltractament psicològic (Cerezo, Más i Simó, 1998).  

 

Cal tenir present que el nucli familiar resulta ser un marc d’impunitat per a l’agressor/a, 

la qual cosa fa molt difícil el seu descobriment i la resolució dels casos (Marcelli i De 

Ajuriaguerra, 1996). Al mateix temps que els pares maltractadors entren al 

microsistema familiar amb una història evolutiva que pot predisposar-los a tractar els 

fills de manera abusiva o negligent, existeixen factors generadors d’estrès, tant en la 

família immediata com més enllà d’aquesta, que incrementen la possibilitat 

d’ocurrència d’un conflicte entre pare, mare i nen/a. El fet que la resposta d’un pare o 

una mare a aquest conflicte i estrès prengui la forma de maltractament infantil és una 

conseqüència tant de la pròpia història de la infància dels pares com dels valors i 
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pràctiques de criança infantil que caracteritzen a la societat o subcultura en la qual 

l’individu, la família i la comunitat es troben immersos (Belsky, 1980). 

 

Certament, en els últims anys s’ha aconseguit una major conscienciació social, un 

increment del número de denúncies, més recursos destinats a la investigació acadèmica, 

una millora i augment dels serveis judicials, legals, socials, etc., en definitiva, 

progressos que els podem considerar exitosos. Tot i així, fa falta un canvi de mentalitats 

i actituds que probablement només s’anirà obtenint a llarg termini. I, sobretot, segons el 

nostre punt de vista, encara manquen serveis especialitzats per atendre a les persones 

implicades i afectades en els fenòmens dels maltractaments en les relacions de parella i 

familiars.  

 

Resumidament, després d’haver delimitat en l’anterior capítol què s’entén per 

maltractament contra les dones per part de les seves parelles i assenyalar els tipus de 

maltractament conjugal que ocorren amb més freqüència, hem destinat aquest capítol a 

recollir algunes dades sobre la prevalença del maltractament en les relacions de parella 

que sustenten la necessitat de realitzar el present estudi. Aquesta organització ens ha 

permès aproximar-nos a la realitat que ens disposem investigar en la mesura que hem 

pogut anar concretant la nostra visió sobre la violència en les relacions de parella, 

recolzant-nos en investigacions precedents. Considerem interessant poder tractar en el 

proper capítol els enfocaments teòrics generals que han estudiat la violència familiar, 

amb la intenció de conèixer les diverses maneres en que s’ha entès i abordat aquest 

fenomen, i amb el propòsit últim de posicionar-nos en una perspectiva psicològica o 

clínica, perquè ens resulta ser un marc útil a l’hora d’analitzar els estils de personalitat 

que presenten les dones maltractades. 
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Teories explicatives generals sobre el maltractament 
 

“Un día existirá la muchacha y la mujer cuyo nombre no signifique meramente una 

oposición a lo masculino, sino algo por sí, algo que no se piense como un 

completamiento y un límite, sino sólo vida y existencia: la persona femenina”. 
 

Rilke, R. M. (2003). Cartas a un joven poeta (p. 73). Madrid: Alianza Editorial. 

 

 

El camp d’estudi dels maltractaments en les relacions de parella és relativament ampli i 

pot treballar-se des de diferents perspectives. En aquest capítol, descrivim els dos grans  

enfocaments teòrics que han estudiat el fenomen de la violència familiar: el model 

social o sociològic i el model individual o psicològic. Efectivament, en cadascun d’ells, 

existeixen múltiples teories que intenten explicar el maltractament en la família i en la 

parella (la perspectiva ecològica, la teoria de l’aprenentatge, el model familiar, la 

perspectiva integradora, etc.), però no és un propòsit d’aquest estudi fer-ne una revisió 

exhaustiva. Tanmateix, sí que volem exposar la postura i les limitacions d’aquests dos 

models entesos en el seu sentit més ampli per tal de posicionar-nos, en darrer terme, en 

una perspectiva psicològica o clínica.  

 

El motiu d’aquesta opció es basa en la intenció d’aportar coneixement de manera 

coherent amb l’objectiu final que ens plantegem, el qual consisteix en la detecció dels 

estils de personalitat i l’estat simptomatològic de les dones maltractades, fent palès que 

un problema tant complex i multidimensional com és el del maltractament en les 

relacions de parella, hi intervenen un seguit de factors personals, familiars, socials i 

culturals àmpliament diferents que no podem obviar. Caldrà doncs, fer estudis des de 

diferents disciplines i des de múltiples models, que requeriran d’un marc teòric si bé 

aquest pugui tenir diferents fonaments. En el nostre cas -encara que en determinats 

moments del treball puguem fer referència a d’altres perspectives-, parlar d’estils de 

personalitat ja ens situa en un marc a partir del qual treballar i poder reflexionar.  
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Per tant, és difícil entendre i explicar la complexitat de tants factors simultanis que 

interactuen en el procés en que es desenvolupa el maltractament en les relacions de 

parella i en la família. Qualsevol teoria que pretengui oferir un enfocament unicausal 

podem considerar-la reduccionista i limitada, perquè simplifica falsament el problema. 

És cert que tots els models fan aportacions valuoses, però cap d’ells per si sol permet 

entendre justament el fenomen del maltractament en les relacions de parella en el seu 

conjunt. Tanmateix, no és possible abordar un tema com el que ens ocupa des de totes 

les seves vessants. Això requereix posicionar-nos per tal d’aprofundir en un nivell 

específic, sent conscients que qualsevol opció comporta, inevitablement, assumir les 

limitacions que se’n derivin.  

 

Com hem dit, pels propòsits d’aquesta recerca tan sols creiem oportú exposar breument 

una visió macroscòpica o social, contraposada a la perspectiva microscòpica o 

psicològica que adoptem. També dediquem uns fragments a reflexionar sobre 

l’equiparació que sovint s’ha fet entre estudiar els trets psicològics de les dones 

maltractades i culpabilitzar-les de les experiències de maltractament que han viscut, per 

acabar legitimant la pròpia investigació. Per últim, fem un repàs de les investigacions 

revisades classificant-les segons els diversos àmbits d’estudi.  

 

 

5.1. Models sociològics 
 

“El conflicto político decisivo, que gobierna cualquier otro conflicto, es, en toda 

nuestra cultura, el conflicto entre la animalidad y la humanidad del hombre”. 
 

Agamben, G. (2002). L’Owert. Payot et Rivages. 

 

Les investigacions sociològiques sobre el maltractament s’iniciaren als anys setanta, 

moment en que aquest tema es posà públicament a debat. Les teories sociològiques 

expliquen la violència familiar com el resultat de factors sòcioestructurals (Gelles i 

Straus, 1979), és a dir; consideren que el problema del maltractament té fonamentalment 

un origen social, econòmic i cultural. Proposen veure més enllà de l’individu i la 

família i analitzar la conformació mateixa de l’estructura social. Segons aquest 

enfocament, les causes de la violència s’han de cercar en les pautes de socialització, en 

els continguts de l’educació formal i informal, en la informació transmesa pels diferents 
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mitjans, etc., i aquests serien els espais on s’haurien de produir canvis substancials per a 

poder eliminar la violència.  

 

Globalment, els sociòlegs consideren que la violència familiar té les seves arrels en la 

crisi que pateix la institució familiar, creada per la gran quantitat d’estressors externs als 

que actualment està exposada o pel canvi que estan patint les nostres normes socials i 

culturals. A més, el domini masculí en la família i en la societat, conjuntament amb els 

conflictes característics de la vida familiar, les normes culturals que permeten la 

violència en la família i la legitimació de l’ús de la violència per resoldre conflictes, són 

altres dels factors socials predominants en l’origen de la violència intrafamiliar (Straus i 

Gelles, 1990). Gelles (1993), suggereix que la violència és una resposta a estressors 

situacionals tals com la pobresa i la manca de treball, i que és precipitada per algun 

esdeveniment. Tot i que conceptes com els de la frustració, l’estrès situacional i la 

transmissió generacional de la violència, poden ser variables importants en alguns 

casos de violència intrafamiliar, nosaltres creiem que aquest model no explica la 

complexitat dels maltractaments en les relacions de parella. A més, hi ha estudis que 

revelen que el recolzament per a les explicacions en l’àrea de la transmissió 

generacional16 i els factors d’estrès, no són concloents (Wolf i Pillemer, 1989); que no 

estan clares les vies d’aquesta transmissió i que tan sols es pot parlar d’una associació 

entre dèbil i moderada (Stith et al., 2000).  

 

Un altre marc teòric que intenta comprendre i aportar explicacions sobre els 

maltractaments és el proporcionat per la teoria de l’aprenentatge social. Des d’aquesta 

perspectiva s’ha afirmat que maltractar a les dones és una conducta apresa que 

s’adquireix a través d’un model, i que algunes dates empíriques semblen avalar que 

aquesta conducta es transmet de generació en generació. Però el cert és que la 

investigació ens diu molt poc sobre aquest tipus de transmissió intergeneracional, 

accessible des de l’abordatge clínic però molt difícil d’estudiar empíricament, 

proporcionant dates molt contradictòries al respecte. Es poden observar alts nivells 

d’agressió, violència en la parella i malestar psicològic en els adults que han estat 

                                                 
16 Aquesta òptica considera que els pares transmeten les seves representacions internes als fills i aquests 
assumeixen l’experiència dels pares (Silverman i Lieberman, 1999). Des de la transmissió generacional 
de la violència es plantejaria que l’observació del maltractament en la família d’origen faria més 
vulnerable a la persona tant per maltractar com per ser maltractada.  
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testimonis de violència entre els pares, en comparació amb els que no ho han estat. Però 

no totes les investigacions han trobat aquests efectes a llarg termini (Feerick i Haugaard, 

1999). A més, els efectes d’haver estat testimonis de violència entre els pares poden ser 

diferents en els homes i en les dones, influint també si s’observa al progenitor del 

mateix sexe agredint o rebent maltractament (Jankowski, Leitenberg, Henning i Coffey, 

1999). Malgrat que els treballs empírics centrats en aquest aspecte han trobat resultats 

contradictoris, es pot pensar que l’exposició durant la infància a violència familiar 

(agressió del pare i/o de la mare cap al/la fill/a i agressió interparental) conduiria a 

problemes interpersonals que incrementarien el risc d’establir relacions de parella 

violentes (Murphy i Blumental, 2000). 

 

Alguns teòrics i investigadors critiquen els models sociològics ja que entenen que la 

violència és extreta d’un marc sociohistòric i atribuïda a estructures que no expliquen 

adequadament per què les dones són el blanc desproporcionat dels maltractaments 

(Valle, Albite i Rosado, 1993). Les teories feministes, partint d’un enfocament 

sòciocultural, han intentat donar resposta al fenomen del maltractament i omplir 

llacunes com la que acabem de citar. Postulen que la violència a les llars només es pot 

explicar a partir de l’organització patriarcal de la societat i pretenen demostrar que la 

violència contra les dones és un fenomen estructural, funcional dins el sistema i útil per 

mantenir l’ordre establert.  

 

Així doncs, la perspectiva feminista sobre la violència contra la dona es centra en el 

context sociopolític del poder i el control que exerceix l’home en la societat. Considera 

que la violència masculina és una expressió de l’status social, de la raça, del gènere, i 

del privilegi heterosexual, l’arrel de la qual es troba en l’estructura social i no en la 

psicopatologia individual dels agressors (Ferraro, 1993). És cert, com apunten Yllö i 

Bograd (1988), que la perspectiva feminista no és homogènia, donada la varietat de 

teories feministes, però la majoria d’elles tracten de respondre preguntes com: “Per què 

els homes maltracten a les dones?”, “per què alguns homes només maltracten a les seves 

esposes i en un context específic: la llar?”. Ens sembla interessant fer un incís en 

recordar que els estudis psicològics inicials sobre el maltractament contra la dona es 

centraven en la pregunta: “Quin tipus de dones són maltractades?”. L’anàlisi feminista 

considerà que aquests tipus de preguntes culpaven a les víctimes i com a reacció a 

aquestes explicacions, “atacà” qualsevol tipus d’investigació que atribuís responsabilitat 
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a la dona maltractada (Hilberman, 1980). Consegüentment, i amb l’intent de 

desresponsabilitzar a les víctimes, es descoratjà l’examen de patrons d’interacció 

disfuncional  i de la psicopatologia. 

 

De totes maneres, i d’acord amb Benjamin (1996), la crítica feminista, en adoptar la 

polaritat dels gèneres, a vegades ha tendit a reforçar el dualisme que critica. Com 

apuntàvem en el capítol tercer d’aquest treball, pensem que no cal recórrer 

necessàriament al gènere per estudiar el maltractament en les relacions de parella, 

perquè encara que el percentatge més elevat de casos sigui de violència de l’home cap a 

la dona -i nosaltres ens centrem en analitzar les característiques que precisament 

presenten les dones maltractades-, no podem ocultar que a vegades el maltractament és 

recíproc i pot produir-se de la dona cap a l’home (Bookwala, 2002; Flynn, 1990; 

Murphy i Bumenthal, 2000; Russell i Hulson, 1992).  

 

Com hem dit, la perspectiva feminista tracta d’explicar la violència dins un context 

social patriarcal en el qual el poder no està distribuït equitativament i els patrons de 

relacions entre les dones i els homes són mantinguts socialment i cultural. Podem estar 

d’acord en que aquesta societat està adequada a una cultura masculinitzada i patriarcal, i 

això pot fer a les dones vulnerables a patir violència intrafamiliar, però tanmateix, des 

d’aquest posicionament, sovint es desconsidera la influència dels factors individuals i 

psicològics imprescindibles -des del nostre punt de vista- per analitzar minuciosament el 

maltractament en les relacions de parella. A més, també ens resulta insuficient per 

explicar perquè només alguns homes maltracten i altres no. Tampoc explica quines 

condicions permeten que algunes dones aconsegueixen sortir de la relació abusiva i 

altres no. I, finalment, també creiem que aquest enfocament es queda curt a l’abordar 

algunes situacions específiques, en particular, al tractar de resoldre casos concrets. 

 

 

5.2. Models psicològics  
 

“De hecho, ¿cuál era mi canción? Si era cierto, como decía mi padre a todas horas 

para justificar la voluntad de hacer en todo momento lo que le diera la gana, si era 

cierto que todos hemos venido al mundo a cantar una canción, ¿cuál era la mía? Y si 

no hay canción, si no hay pasión, me decía con palabras amargas la tortura que me 
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embargaba, ¿qué hacemos? Vegetar no es cantar, arrastrarse por el tiempo y la rutina 

no es cantar, mantenerse en los límites del pensamimento, de la palabra, de la acción, 

eludir el compromiso y la aventura en la profesión o en la vida, ¿esto lo es? ¿Elegir un 

compañero porque nos conviene, porque es rico o inteligente o amable y complaciente? 

¿Mantenerse al margen del riesgo y renunciar a la que se anhela? ¿Se renuncia porque 

no hay pasión o porque no hay coraje? Y si no los hay, ¿quién es el responsable?, 

¿nosotros o la naturaleza que nos hizo inanes?”. 
 

Regàs, R. (2002). La canción de Dorotea (p. 139). Barcelona: Planeta. 

 

La perspectiva psicològica, no només és la més antiga sinó que també és la més 

utilitzada en els centres d’atenció a les víctimes. Clàssicament, el model psicològic o 

individual suggereix que els problemes intrapsíquics, psicològics o biològics són els 

factors causals de la violència. Aquest enfocament es centra en la persona i les seves 

accions; sosté que cada persona és responsable del que fa, així com, quan es tracta de les 

víctimes, de romandre al costat de qui realitza aquestes conductes. Tant l’agressor com 

la víctima tenen determinades característiques en les quals s’ha de cercar la causa de la 

violència, per a que així ells mateixos puguin modificar el patró de la seva relació 

interpersonal.  

 

Dins l’àmbit psicològic, la majoria de teories -psicoanalítiques, sistèmiques, 

constructivistes, cognitivo-conductuals, etc.-, han procurat fer aportacions en el terreny 

dels maltractaments en les relacions de parella. Per exemple, la teoria familiar sistèmica 

postula que les famílies disfuncionals, en les parelles que no es comuniquen de manera 

assertiva, igualitària o a on els rols no es comparteixen, es podran manifestar situacions 

de maltractaments. La idea principal dels teòrics sistèmics és la noció de causalitat 

circular. Aquesta noció atribueix igual responsabilitat a l’home i a la dona pels 

maltractaments i es percep a ambdós com a víctimes (Margolin, 1984). Però com 

enunciàvem a l’inici d’aquestes línies, no és la nostra pretensió fer un recorregut 

exhaustiu pels diferents enfocaments sinó oferir una visió general amb la que poder 

recolzar, posteriorment, les nostres observacions de la pràctica clínica avaluades 

empíricament. 

 

Per alguns autors, les deficiències principals d’aquest model són que és rígid i poc 

consistent ja que no explica moltes de les situacions de la violència intrafamiliar, i 

ignora el context social on es desenvolupen els individus (Gelles, 1974; Torres Falcón, 
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2001). Tot i adoptar un model clínic o psicològic, sabem que en les nostres 

consideracions diagnòstiques i terapèutiques no podem deixar de considerar factors com 

el context sociohistòric i polític en el que ocorre la violència, i que el maltractament 

entre els membres de la família, específicament contra la dona en la relació de parella, 

sovint pot sorgir de la desigualtat de poder en la família i en la nostra societat. 

 

Així doncs, sense desconèixer que les parelles i les famílies no existeixen en un buit 

social, i que l’estructura de qualsevol d’elles està parcialment determinada per la cultura 

específica en que es mou (Dallos, 1996), escollim el model psicològic o clínic no tant 

per pensar que l’home és maltractador perquè pateix un trastorn mental o la dona és 

víctima de maltractaments únicament per la seva personalitat prèvia o psicopatologia, 

sinó perquè com a professionals d’assistència i salut en contacte constant amb les dones 

maltractades, aquest model ens resulta ser el més útil per estudiar detingudament el seu 

estil de personalitat, les conseqüències del maltractament patit i els factors de 

vulnerabilitat o de risc que poden presentar les dones maltractades, per poder 

considerar, en últim lloc, els tipus d’intervencions clínico-assistencials més adients.  

 

Per una banda, i seguint a Ávila-Ávila, A. (1993), la identitat de la psicologia clínica 

s'estructura al voltant dels aspectes següents: 1) l'estudi de la “conducta humana tal com 

es manifesta a l'individu”; 2) l'èmfasi en “l'ajut” o intervenció terapèutica que es pot 

prestar a les persones, ja expressada a l'arrel etimològica del terme “clínic” (en grec, qui 

visita al que està al llit); 3) “l'actitud o percepció clínica”, com una característica tant 

del mètode com del professional; i 4) la conseqüent aproximació idiogràfica, sense 

excloure per això la descripció nomotètica. Per altra banda, el marc clínic de referència 

de la recerca, té a veure amb que aquesta -la nostra recerca- es realitza en un context 

assistencial en el que l'objectiu fonamental és conèixer i avaluar la situació 

psico(pato)lògica de la dona maltractada per tal de, posteriorment, indicar el tractament 

més adient per ajudar-la a elaborar la situació traumàtica viscuda. 

 

Potser convé aclarir que, des del nostre punt de vista, el maltractament en la parella és 

una realitat complexa i diversa: ni tots els homes que maltracten ni totes les dones 

maltractades s’ajusten a un mateix patró, ni el problema es pot abordar des d’una 

perspectiva teòrica, ni des d’una sola disciplina. Però com ja introduíem al principi 

d’aquestes línies, hem d’escollir una via i al mateix temps renunciem a d’altres, malgrat 
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saber que aquestes existeixen i que també tenen el seu valor. No direm per això que les 

altres vies siguin menys vàlides, sinó que es tracta de models de comprensió diferents, i 

no considerem tampoc lícit excloure una teoria en benefici d’una altra per més que no 

puguin ser aplicades al mateix temps pels mateixos investigadors.  

 

Qualsevol reflexió sobre la investigació empírica en els àmbits psicosocials i clínics ha 

de començar, és inevitable, destacant justament la carència d’aquests tipus d’estudis. No 

es fa la suficient investigació en l’àmbit que ens ocupa. En aquest sentit, i referint-nos a 

les dones maltractades, sembla que el repte primer i fonamental és justificar la 

legitimitat de la pròpia investigació, és a dir, el contemplar-la com una necessitat i 

una obligació. Tanmateix, investigar la situació de la dona maltractada, les seves 

vicissituds personals, els trets de la seva personalitat, etc., sovint es considera una 

manera de “culpabilitzar” a la dona, atribuint-li el ser la “causa” de la violència -com 

apuntàvem en la visió de la perspectiva feminista-. Un exemple en el nostre territori el 

trobem en Torres Falcón (2002), que considera que posar accent en les característiques 

de la dona és sostenir que elles provoquen la violència, no fan res per impedir-la i tenen 

motivacions per estar al costat del maltractador.  

 

Més endavant, en la síntesi dels estudis revisats que s’apropen al nostre i ens poden 

aportar coneixement sobre el tema, veurem com són escasses les investigacions 

centrades en estudiar els trets de la personalitat de les dones maltractades. De totes 

maneres, nosaltres no entenem l’equiparació entre estudiar característiques d’algunes 

dones maltractades i culpabilitzar-les a elles del maltractament sofert, equiparació que 

estableixen -per exemple- Villavicencio i Sebastián (1999), en el seu excel·lent treball 

de síntesi. Per què? Què té a veure investigar i culpabilitzar? A part que la investigació 

sobre el maltractament ajudi al desenvolupament de coneixements que puguin aplicar-se 

en activitats de prevenció i tractament, la gran diversitat de característiques personals 

que presenten les dones que pateixen una relació de maltractament poden, en efecte, 

incrementar la vulnerabilitat de la dona a patir una relació de maltractament. I la dona 

que presenta aquesta o aquestes característiques, és culpable de patir una relació de 

maltractament? Per suposat que no és culpable, tot i que sí pensem que ha d’assumir la 

“responsabilitat” de les relacions que hagi viscut en el passat i de les que viurà en el 

futur. Ser responsable de les seves relacions implica disposar de la capacitat per decidir, 

dins de les limitacions raonables, quin tipus de relació es vol tenir i amb qui. L’interès 
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de l’obra de Perrone i Nannini (1997) en el camp del maltractament conjugal constitueix 

una referència útil al respecte perquè entén la violència com la manifestació d’un 

fenomen interaccional en el que tots els que hi participen en són psicològicament 

responsables. Aquest punt ens sembla molt important: el parlar de responsabilitat i no 

de culpa, dóna immediatament un caràcter distint al problema.  

 

Queda clar que tampoc estem d’acord amb la visió simplificada de considerar que la 

dona és còmplice del maltractador i que la relació sadomassoquista que s’instaura en el 

fons és font de plaer per la víctima. Aquesta explicació tendeix a culpar les dones de la 

seva situació i justifica la violència. Suposa negar la dimensió de la influència o el 

domini que la paralitza i que li impedeix defensar-se, i suposa negar la gravetat de les 

repercussions físiques i psicològiques del maltractament que s’exerceix sobre ella 

(Hirigoyen, 1999). Però com hem dit, pensem fermament que analitzar els trets de 

personalitat de les dones maltractades no significa pas intentar cercar en elles les causes 

de la violència que pateixen ni culpabilitzar-les del maltractament sofert.  

 

Actualment, basant-nos en els estudis que hem revisat, les principals línies 

d’investigació empírica estan centrades en la prevalença del maltractament en la 

parella, en la transmissió intergeneracional, i en les conseqüències del maltractament17. 

Els estudis són majoritàriament de tipus transversal, amb administració d’autoinformes i 

mostres àmplies de joves universitaris. Certament, ens sembla important el treball 

preventiu que es pot fer amb nois i noies joves, sobretot si tenim en compte que el 

problema del maltractament acostuma a aparèixer en les primeres relacions, ja durant el 

festeig. Però tanmateix, també hem de ser cauts alhora d’establir generalitzacions a 

partir dels estudis realitzats amb joves, ja que existeixen diferències molt notables entre 

les dones que estan vivint una relació de maltractament i no poden cercar ajuda, les que 

cerquen ajuda mentre conviuen amb les seves parelles, les que se’n van de casa i poden 

organitzar-se a partir dels  seus propis recursos, les que cerquen ajuda als serveis socials 

i arriben a les cases d’acolliment, etc.    

 

                                                 
17 P.e., Alexander, Moore i Alexander (1991), Bevan i Higgins (2002), Cohen, Brown i Smailes, (2001), 
Coker et al., (2000), Halford, Sanders i Behrens (2000), Jacoby, Gorenflo, Black, Wunderlich i Eyler 
(1999), Jankowski et al., (1999), Levendosky i Graham-Bermann (2001), Markowitz (2001), Muller, 
Lemieux i Sicoli (2001), Murphy i Blumenthal (2000), Yanes i González (2001). 
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La investigació amb homes maltractadors es centra en la violència que s’exerceix en la 

relació, en el tipus d’aferrament que presenten, en el seu perfil clínic i en la transmissió 

intergeneracional18. Finalment, les investigacions realitzades directament amb dones 

maltractades estant centrades especialment en les conseqüències del maltractament19, en 

les concepcions de “l’amor perfecte” i la qualitat matrimonial20, en el tipus 

d’aferrament21, en els patrons d’interacció22, i en la prevenció i tractament23. En el 

darrer capítol de la part teòrica d’aquest treball, ens referirem específicament als estudis 

que han abordat el tema del maltractament conjuntament amb les característiques de 

personalitat que poden presentar les dones maltractades. 

 

En síntesi, hem exposat els dos grans enfocaments que s’han interessat en l’estudi de la 

violència en la família i en la parella -el model sociològic i el psicològic-, posicionant-

nos en una visió microscòpica o psicològica més que macroscòpica o social, ja que -

com veurem també en el treball empíric-, el nostre interès radica en detectar i analitzar 

característiques de la dona maltractada -com la simptomatologia, els trets de 

personalitat, l’ajustament diàdic i altres aspectes de la situació de maltractament-, que 

poden ser conseqüents de l’experiència de maltractament i suposen el risc de repetir la 

mateixa situació amb la parella actual i/o futures parelles. En els dos capítols següents 

volem subratllar els factors de risc en les dones així com les conseqüències que 

pateixen, ja que la seva comprensió ens aproparà a conèixer amb més exactitud els 

diferents aspectes que poden presentar les dones quan acuden als recursos assistencials i 

poder oferir així un millor abordatge clínic i assistencial.   

                                                 
18 P.e., Alexander et al., (1991), Babcock et al., (2000), Bevan i Higgins (2002), Campbell, Reay i 
Browne (2001), Jankowski et al., (1999), O’Hearn i Margolin (2000). 
19 P.e., Amor et al., (2001), Amor, Echeburúa, Corral, Zubizarreta i Zarasua (2002), Arias i Pape (1999), 
Campbell (2002), Campbell et al., (2002), Coolidge i Anderson (2002), Echeburúa, Corral i Amor (1998), 
Elhai, Gold, Mateus i Astaphan (2001), Feerick i Haugaard (1999), Golding (1999), Jacobson et al., 
(1996), Levendosky i Graham-Bermann (2001), Mertin i Mohr (2000), Morrell i Rubin (2001), Pino i 
Herruzo (2000), Stein i Kennedy (2001), Testa i Leonard (2001), Zanarini, Ruser, Frankenburg, Hennen i 
Gunderson (2000). 
20 P.e., Bergner (2000), Bookwala (2002), Cole (1992), Flanagan i Furman (2000), Flynn (1987), Newton 
i Kiecolt-Glaser (1995), Russell i Wells (2000), Shir (1999), Towns i Adams (2000), Varia i Abidin 
(1999). 
21 P.e., Alexander (1992), Feeney i Noller (2001), Follingstad, Bradley, Helff i Laughlin (2002), Hesse 
(1999), Zeanah et al., (1999). 
22 P.e., Berns, Jacobson i Gottman (1999), Busby i Compton (1997), Silverman i Lieberman (1999). 
23 P.e., Abel (2000), Bybee i Sullivan (2002), D’Oliveira, Diniz i Schraiber (2002), García-Moreno 
(2002), Godenzi i De Puy (2001), Goldner (1998), Jewkes (2002), Kerns, S. E. U. (2002), Lundy i 
Grossman (2001), Machuca (2001), McMahon (2000), Nabi i Horner (2001), Richardson et al., (2002), 
Shamai (2000), Wolfe et al., (2003).  
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6  

 

Variables de risc en la dona 

 
“I el que em fa més mal no és la mort d’un amor sinó la d’un ésser realment viu que 

havíem creat entre tots dos, o que potser havia creat jo sola... Aquest ésser era la unió 

teva i meva tal com ens volíem l’un a l’altre”. 
 

Sauvageot, M. (2004). Deixa’m (p. 51). Barcelona: La Magrana. 

 
“Ens va semblar veure la imatge prefixada que l’altre tenia de nosaltres i vam fixar la 

de l’altre en nosaltres. Ha estat això el que ens ha separat?”. 
 

Sauvageot, M. (2004). Deixa’m (p. 52). Barcelona: La Magrana. 

 

 

En aquest capítol apuntem un seguit de situacions que poden fer més vulnerable a la 

dona i predisposar-la a patir maltractament en la seva relació de parella, així com 

diversos factors que dificulten rompre amb el maltractador per part de la dona. Aquest 

fet, també complica el poder disposar de dades més aproximades sobre la prevalença del 

maltractament en les relacions de parella. Considerem que conèixer amb més precisió 

les possibles variables de risc ajudaran a observar més detingudament les diferents 

experiències que han viscut les dones maltractades i que ens expliquen a la nostra 

pràctica clínica diària. Posteriorment, aquesta anàlisi podrà facilitar el disseny 

d’estratègies de prevenció i tractament més eficaces i realistes, amb la finalitat d’evitar 

les situacions de maltractament que pugui patir la dona amb la seva parella o amb 

parelles futures.   

 

 

6.1. Factors de vulnerabilitat a patir maltractament en la dona 
 

“Sólo había que estar feliz por alguna cosa, estar colmado de ella, llegar a casa y 

manifestarlo y la respuesta era un suspiro irónico, un movimiento negativo con la 

cabeza, un golpetear de dedos en la mesa”. 
 

Kafka, F. (2002). Carta al padre (p. 18). Praha: Vitalis. 
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Hi ha un seguit de circumstàncies més pròpies del maltractador -com l’abús d’alcohol 

i/o drogues, patir un trastorn psiquiàtric, problemes de tipus laboral, experiències de 

maltractament en la seva família d’origen, etc.-, que de ben segur influeixen i 

condicionen la relació que aquest estableixi amb la seva parella. Aquests factors són, 

sens dubte, importants i a tenir en compte a l’hora d’estudiar els factors que faciliten el 

fenomen relacional de la violència conjugal. Però, d’altra banda, en incomptables casos 

no es verifiquen aquestes connexions; són condicions que a vegades coexisteixen amb 

el maltractament, però altres vegades no. És a dir, que són factors que actuen com a 

circumstàncies facilitadores, però no necessàriament com a determinants ni 

desencadenants del maltractament en les relacions de parella.  

 

A nosaltres ens interessa especialment parar atenció a aquells factors de vulnerabilitat 

que pertanyen pròpiament a la dona maltractada i que podrien facilitar el veure’s 

immersa en relacions de parella en les que es produeixen maltractaments. Des d’una 

perspectiva de gènere, la condició de dona, és a dir, el fet de ser dona, constitueix el 

principal i més consistent factor de risc per ser víctima de maltractament conjugal 

(National Research Council, 1998). Malgrat no puguem obviar la consideració que 

se’ns brinda des del marc de gènere, hi hauria altres factors de vulnerabilitat com els 

que descrivim tot seguit. 

 

6.1.1. Edat 

Diferents estudis subratllen que les parelles joves tendeixen a tenir més riscs. Segons 

Quinn i Odell (1998), el problema més comú sol ser la poca estabilitat econòmica, però 

la manca de maduresa emocional i personal també pot contribuir a pertorbar la salut de 

la relació, i a dificultar la resolució dels seus conflictes d’una forma adequada. Respecte 

la variable de l’edat, les troballes de la macroenquesta realitzada per l’Instituto de la 

Mujer (2000), suggerien que les dones de mitjana edat tenien més probabilitat de patir 

violència en les seves relacions, tot i que en altres societats, com la francesa, vèiem que 

els maltractaments requeien en major mesura en les dones més joves. Diversos estudis 

aporten dades en aquest mateix sentit i apunten que, si la dona és jove, augmenta el risc 

de ser víctima de maltractaments en la seva relació de parella (Egan-Sage i Carpenter, 

1999). 
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6.1.2. Nivell socioeconòmic i educatiu 

En el capítol de dades i prevalença sobre el fenomen dels maltractaments en les 

relacions de parella, apuntàvem que la violència conjugal no és dóna únicament en 

dones amb poca formació o baix nivell socioeconòmic; joves universitàries  o dones de 

classe mitjana i alta també són objecte d’aquests tipus d’agressions. Tanmateix, tenir un 

baix nivell econòmic i educatiu pot facilitar que, quan existeixi maltractament, aquest es 

prolongui més en el temps (Perrin, Van Hassalt, Basilio i Hersen, 1996; Thompson, 

Kaslow, Kingree, Thompson i Meadows, 1999). La dependència econòmica del cònjuge 

(o la manca de treball per part d’ella) és un factor que reforça la vulnerabilitat de la 

dona (Alberdi i Matas, 2002), i fa que li sigui més difícil escapar de la situació de 

maltractament, punt al que tornarem en el segon apartat d’aquest capítol. 

 

6.1.3. Moment vital 

Les dades recollides d’entrevistes clíniques posen de manifest que en molts dels casos 

de maltractament conjugal les primeres agressions comencen durant el període de 

festeig, o s’accentuen si ja existien al principi del matrimoni (Dobash i Dobash, 1978; 

Flynn, 1987; Fontanil et al., 2002; Rosenbaum i O’Leary, 1981), i/o durant l’embaràs  

(Campbell, 2002; Eisenstat i Bancroft, 1999; Gazmararian et al., 1999; Jacoby et al., 

1999; Johnson, Haider, Ellis, Hay i Lindow, 2003; McFarlane, Parker, Soeken i 

Bullock, 1992; Muhajarine i D’Arcy, 1999; Richardson et al., 2002; Zosky, 1999). 

Encara que els resultats de diversos estudis longitudinals no recolzen la idea que el fet 

de convertir-se en mare i pare hagi de representar una crisi inevitable i problemàtica per 

la parella, hi ha un important consens en no menysprear la rellevància d'aquest procés 

(Hidalgo, 1998). Sintèticament, algunes etapes del cicle vital podrien precipitar els 

episodis inicials del maltractament convertint-se així en períodes vulnerables per a la 

dona i la seva relació de parella.  

 

6.1.4. Fills 

En el segon capítol exposàvem com la transició a la paternitat i el naixement d’un fill/a -

amb totes les repercussions i canvis que requereix- pot convertir-se en un procés 

potencialment estressant i/o un amplificador de les dificultats prèvies que existien en la 

relació de parella (Cowan et al., 1985; Cowan i Cowan, 2000; Hidalgo, 1998). A més, 

en la reorganització que la parella ha de fer també influeixen, per exemple,  si l’embaràs 

ha estat planejat o no, o les qualitats i característiques de l’infant (Cox et al., 1999; 
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Kurdek, 1998). En general, es diria que tenir molts fills, tenir fills no desitjats, o ser 

mare jove (l’edat de la dona en tenir fills), podria propiciar desajustaments en la relació 

de parella amb possibilitats que es desencadenessin comportaments violents (Astin, 

Lawrence i Foy, 1993; Rollstin i Hern, 1998). D’altra banda, l’exposició a vivències de 

maltractament, representen un risc per a l’ajustament posterior, durant la transició a la 

paternitat (Pierrehumbert, 2003).  

 

6.1.5. Aïllament  i manca de suport social 

L’aïllament i un recolzament social escàs acostumen a ser variables que s’estudien més 

en avaluar les conseqüències dels maltractaments que no pas en els possibles factors 

predictors d’aquest fenomen. Tanmateix, cal considerar la probabilitat de que tenir poc 

recolzament familiar i/o social així com tendir a l’aïllament, tant emocional com 

promogut per l’evitació física del contacte interpersonal, pugui contribuir a ser víctima 

potencial de maltractaments o a que es prolonguin durant més temps, si aquests ja 

existeixen (Morales, Pastor i Salceda, 1997; Perrin et al., 1996). En l’estudi descriptiu 

de Matud, Aguilera, Marrero, Moraza i Carballeira (2003), que s’analitzava el suport 

social en tres grups de dones maltractades, es trobà que les dones que estaven convivint 

amb l’agressor tenien menys suport social que les dones que ja havien deixat l’agressor 

i vivien de forma autònoma, i que aquestes comptaven també amb més fonts de suport 

que les que es trobaven en cases d’acolliment. A més, el suport social correlacionava de 

forma positiva amb l’autoestima.  

 

6.1.6. Establiment de vincles 

No haver pogut incorporar l’experiència de tenir relacions interpersonals suficientment 

estables o la vivència d’unes figures d’aferrament suficientment càlides en la família 

d’origen, de ben segur que influeix a l’hora d’establir noves relacions amb els altres. Per 

exemple -com introduíem en parlar de la qualitat de les relacions de parella- es pot 

iniciar una relació amb un alt grau d’idealització i d’una manera poc realista, que pot ser 

sostinguda per la visió de l’amor perfecte o romàntic malgrat situacions conflictives i/o 

violentes (Towns i Adams, 2000). La dona també pot sentir molta dependència 

emocional de la parella, que tenir parella és necessari per reforçar la seva pròpia 

identitat i que, per tant, s’ha de mantenir com sigui. O la dona pot establir un aferrament 

de tipus insegur, amb una tendència a cercar constantment l’aprovació i la valoració de 

l’altre, i amb preocupació i temors per perdre’l i quedar-se sola.  
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La teoria de l’aferrament24 ofereix interessants consideracions sobre el problema del 

maltractament (Bowlby, 1988; Cassidy i Shaver, 1999; Crittenden, 2002; Espina, en 

premsa; Feeney i Noller, 2001; Hesse, 1999; Marrone, 2001). Concretament, s’ha trobat 

que el tipus d’aferrament preocupat és present en algunes dones maltractades. Es tracta 

de persones que poden tenir una visió positiva dels demés i negativa d’elles mateixes, 

amb por al rebuig, amb un sentiment d’inadequació personal i el sentiment de no 

considerar-se mereixedores de rebre afecte. Aquesta situació, creiem que incrementaria 

el risc de patir maltractament. Un aspecte important de la teoria de l’aferrament, a més 

de l’èmfasi en la necessitat de vinculació que tenim els humans i de les diferents 

tipologies de relació íntima que es poden establir, és el concepte de “models de treball 

interns”. Si bé els estils d’aferrament es fonamenten en les primeres relacions del/a 

nen/a amb els seus “cuidadors”, especialment amb els pares (Cantón i Cortés, 2000), les 

relacions íntimes van sent governades progressivament per aquests “models de treball 

interns”, és a dir, per models d’un mateix i dels demés que regulen, interpreten i 

prediuen la conducta, els pensaments i els sentiments, tant propis com de l’altre, que es 

produeixen en situacions de relació interpersonal íntima (Bretherton i Munholland, 

1999). Per tant, i com pot deduir-se del que venim dient, ens sembla que un dels 

principals factors de risc, aquell que fa que una dona maltractada presenti major 

vulnerabilitat a patir una relació de maltractament, és l’estil de relació interpersonal 

predominant, és a dir, la presència d’una pauta relacional de risc.  

 

6.1.7. Història personal prèvia 

Haver patit o presenciat maltractament en la família d’origen a la infància podrà dur, per 

exemple, a que les dones tolerin més en la pròpia relació de parella el que observaren 

                                                 
24 Segons la teoria de l’aferrament, a partir de la naturalesa de les relacions més primerenques, els 
humans desenvolupem un “model de treball intern” (internal working model) sobre les relacions: el 
model està compost de a) records d’experiències d’aferrament; b) creences, expectatives i actituds sobre 
les relacions; i c) estratègies i plans per assolir aferrament, és a dir; la proximitat a un altre individu amb 
qui ens podem sentir segurs. L’aferrament segur implica una autoestima suficient i la percepció dels altres 
com a persones càlides, benvolents, que ens accepten, de manera que poden mantenir-se relacions íntimes 
sense problemes. Però també pot constituir-se un aferrament insegur o ansiós, de manera que ja no 
predomina aquesta visió positiva de sí mateix i dels altres, característica de l’aferrament segur. Bowlby 
(1988), refereix que en molts casos de relació violenta cada membre de la parella està aferrat a l’altre de 
manera ansiosa, i ha desenvolupat una estratègia per tal de controlar a l’altre i evitar que s’allunyi. 
Observem en algunes dones maltractades una gran por a la solitud, un desig molt intens de preservar la 
relació: encara que sigui una “mala” relació. És molt freqüent que l’home maltractador garanteixi a la 
seva parella una relació indestructible, “per sempre”, que genera respostes d’una forta adhesió. 
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dels seus pares violents, o a haver incorporat determinats models de dependència i 

submissió amb major acceptació del càstig corporal (Corsi, 1994). L’exercici rígid dels 

rols tradicionals d’esposa i mare posen a la dona en situació de risc davant el 

maltractament conjugal, i es fa més vulnerable als abusos de la parella en cas de 

conflicte (Follingstad, Brennan, Hause, Polek i Rutledge, 1991). Si bé els resultats de 

les investigacions no són concloents, recordem, per exemple, l’estudi de Murphy i 

Blumental (2000) -citat al capítol anterior-, segons el qual l’exposició a violència 

familiar durant la infantesa conduiria a problemes interpersonals que incrementarien el 

risc d’establir relacions de parella en les que es produeixen maltractaments.  

 

Altres treballs sobre la transmissió intergeneracional de la violència, com l’estudi 

prospectiu d’Ehrensaft et al. (2003), suggereixen en termes generals que l’exposició al 

maltractament entre els pares incrementa significativament el risc per usar una resolució 

de conflictes violenta en les relacions íntimes. Des de la primera infància, les relacions 

familiars, especialment la paternitat i la relació entre els pares, influeixen la capacitat 

dels fills per autoregular les emocions i les expectatives sobre el significat de les 

relacions interpersonals. Aquests patrons que primer s’aprenen a la família (p.e., 

utilitzar tàctiques similars de resolució de conflictes, afirmar el poder a través del càstig, 

etc.), després poden aplicar-se en la interacció amb els iguals a l’adolescència i, més 

tard, a les relacions de parella.  

 

Pel que hem pogut observar en el nostre treball psicoterapèutic amb parelles i amb 

dones maltractades, les experiències relacionals infantils, el tracte rebut i la relació 

observada entre els pares, exerceixen una clara influència sobre les característiques de 

les relacions íntimes que s’estableixen a l’edat adulta. Tot i que aquest és un 

plantejament clàssic de les teories psicoanalítiques, actualment ha estat assumit per 

pràcticament totes les orientacions.  

 

A part d’haver estat testimoni de maltractament parental, haver patit maltractament 

durant la infància també està associat al maltractament en la relació de parella. En el 

treball de revisió d’Astin et al., (1993), s’apunta que entre el 25% i el 77% de dones 

maltractades han experimentat abús físic o sexual en la seva infantesa. En les dones que 

han patit maltractament durant la infància s’observen actituds d’evitació del contacte 

social i el sentiment que les relacions de parella són poc predictibles (Feerick i 
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Haugaard, 1999). Mitchell i Hodson (1983), observaren que les dones que havien viscut 

maltractaments en les seves famílies d’origen, a mesura que la situació de 

maltractament en la seva relació de parella empitjorava, tendien a utilitzar més respostes 

d’evitació. Altres investigacions troben que les dones amb una història d’abús sexual 

infantil tenen més risc per la victimització adulta comparat amb les dones que no 

aporten antecedents de maltractament en la infantesa, així com problemes en les 

relacions a l’edat adulta  (Arata i Lindman,  2002; DiLillo, 2001).  

 

En el treball de Waldrop (2002), les dones que havien patit maltractament en la seva 

relació de parella d’una manera més severa i majors experiències d’abús sexual en la 

seva infantesa, mostraven una forma de fer front a les experiències de la vida 

considerada mal adaptada. Tice (2004) investigà si tres tipus diferents de maltractament 

infantil (sexual, físic i presenciar violència entre els pares) es relacionaven amb patir 

maltractament en una relació de parella adulta,  en una mostra de dones maltractades 

que residien en un centre assistencial. Els resultats de l’estudi indicaren que l’abús 

sexual infantil era l’únic contribuent en predir el maltractament en una relació íntima i, 

concretament, les anàlisis revelaven que les possibilitats de ser maltractada en una 

relació de parella eren cinc vegades majors en dones que havien estat maltractades 

sexualment quan eren nenes.  

 

En la literatura s’assenyala que una història d’abús infantil és prevalent en el trastorn 

límit de la personalitat i s’ha associat amb components autodestructius. Soloff, Lynch i 

Kelly (2002), examinaven si el maltractament infantil era un factor de risc per la 

conducta suïcida o si es relacionava amb altres factors de risc més propis del trastorn 

límit de la personalitat, i trobaren que la ocurrència i la severitat de l’abús sexual infantil 

-però no el maltractament físic infantil-, predeia conductes suïcides a l’edat adulta, 

independentment d’altres variables de risc. Apuntaven també que les persones que 

havien estat abusades sexualment a la infantesa tenien deu vegades més possibilitats de 

ser maltractades en un futur que les que mai ho havien estat. D’altra banda, el risc de 

conductes suïcides en el trastorn límit de la personalitat s’incrementava pels trets 

antisocials, la severitat del trastorn, la desesperació o la comorbilitat amb episodis 

depressius majors. 
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En l’estudi de Sansone, Gaither i Songer (2002), s’explorava la relació entre els 

diferents tipus de maltractament infantil i el trastorn límit de la personalitat així com les 

conductes autodestructives en 77 pacients, i es trobà que aquells que presentaven una 

història d’abús, presentaven d’una manera significativa majors confirmacions per al 

diagnòstic de trastorn límit i comportaments autodestructius. Aquells pacients que 

presentaven alts nivells de conductes autodestructives era més probable que haguessin 

patit múltiples formes de maltractament en la seva infantesa, tot i que, d’altra banda, 

haver patit diverses formes d’abús no necessàriament donava com a resultat trastorns 

límit més severs.  

 

En general, aquests autors suggereixen que, les vivències anteriors possiblement 

desanimin a les dones per prendre una posició més independent en el desenvolupament 

de les seves xarxes de suport i en els seus recursos personals. Contràriament, diverses 

investigacions no troben cap relació entre haver experimentat maltractaments en la 

família d’origen i la freqüència dels maltractaments en la parella o el número d’anys en 

una relació violenta (Alexander et al., 1991; Bennett, Cohen i Ellard, 1991). Però com 

també assenyalàvem a l’anterior capítol, les recerques que treballen en aquesta línia 

troben resultats contradictoris. Tanmateix, pensem que la victimització anterior és una 

variable prou rellevant com per tenir-la en compte a l’hora d’estudiar com es conforma 

la història personal de cada persona i com influeix en el sentit que pot atorgar a la seva 

vida. 

 

6.1.8. Característiques personals 

Malgrat no s’hagi establert un perfil de personalitat previ de la dona víctima, existirien 

un seguit de característiques que la farien més vulnerable a patir maltractaments per part 

de la seva parella. Per exemple, clàssicament s’ha considerat que si la dona posseeix una 

identitat fràgil, té baixa autoestima, o és dependent, temorosa, evitativa, amb tendència 

a la submissió, etc. (Rounsaville, 1978; Star, 1978), probablement es situarà en unes 

condicions de més risc que no pas una altra dona que no tingui aquestes característiques. 

De la mateixa manera, altres aspectes com patir una psicopatologia prèvia, ser deficient, 

tenir un baix nivell d’intel·ligència, consumir alcohol i/o drogues, etc., podrien 

constituir-se com a factors de vulnerabilitat a patir maltractaments.   
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Per contra, i relacionat amb el concepte de salut que recollíem en el capítol segon 

d’aquest treball, una persona amb un bon control de les emocions i una valoració 

positiva d’ella mateixa, capaç d’acceptar les limitacions personals i de mostrar una 

actitud positiva davant la vida, que dugui un estil de vida equilibrat i sàpiga fer front a 

les dificultats quotidianes, que tingui un projecte de vida actiu, gratificant, amb una vida 

interior rica, etc. probablement disposarà d’un tipus de personalitat més resistent a les 

adversitats i a l’estrès, amb més recursos que contribuiran a poder metabolitzar els 

impactes d’una situació dolorosa o traumàtica més sanament.  

 

Sovint es fa precís diferenciar entre les causes del maltractament conjugal i els factors 

que el reforcen ja que, amb freqüència, apareixen units i això pot fer-nos pensar en que 

en són les causes quan en poden ser els factors que l’acompanyen i que ajuden a que es 

posi de manifest. És necessari subratllar que cap dels factors que fins aquí hem esmentat 

és, per sí mateix, únic ni determinant per afirmar que la seva presència incrementarà el 

risc de patir maltractament en les relacions de parella. Per tant, és important remarcar 

que la gènesi del maltractament no s’explica per la presència d’un sol factor de risc, sinó 

per l’existència d’una acumulació de factors de risc que pertanyen tant a la dona, a la 

parella que maltracta, com a l’ambient en el que viuen. Seguint a Escudero (en premsa), 

des d’un punt de vista clínic, els factors de risc no són “necessaris ni suficients” per 

l’existència de maltractament en qualsevol de les seves formes. Podem trobar-nos amb 

casos de maltractament en els que no es donen els factors de risc coneguts, i viceversa. 

 

Per posar fi a aquest apartat i abans de fer un repàs per alguns dels factors que dificulten 

el distanciament del maltractament per part de la dona -i que poden relacionar-se i 

cohabitar amb algunes de les variables de risc que hem comentat-, pensem que en el 

treball amb dones que han patit maltractament per part de la seva parella, és important 

valorar la seva situació emocional, en especial el risc de tornar a establir una relació de 

parella amb les mateixes característiques. Mentre que algunes de les dones maltractades 

amb les que tenim ocasió de dialogar continuen “immerses” en la relació, altres ja estan 

“fora”, sentint que la seva parella ha quedat enrera i tenint interès i necessitat de pensar 

en el que ha succeït, amb disposició d’assumir la seva responsabilitat sobre la relació 

que han viscut, aprendre de l’experiència i treballar certes dificultats personals que les 

fan susceptibles d’una nova relació destructiva. L’observació i la clarificació d’aquestes 
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pautes de relació interpersonal es converteix, segons nosaltres, en una de les tasques 

centrals en l’assistència amb dones maltractades.  

 

 

6.2. Factors que dificulten el distanciament del maltractador  
 

“Había caído en la trampa del amor dependiente, en ese círculo vicioso. En esa 

montaña rusa que la hacía subir a lo más alto del gozo y luego caer en picado en la 

desdicha”. 
 

Becerra, Á. (2004). De los amores negados (p. 124). Barcelona: Planeta. 

 

Són diversos els plantejaments teòrics que intenten explicar les dificultats que poden 

presentar algunes dones per posar fi a la relació abusiva, i la intenció d’aquest apartat és 

mostrar-ne alguns. D’entrada, el que sorprèn és la relativa tolerància als comportaments 

violents per part de les dones, que romanen a la relació violenta uns 10 anys, per terme 

mig (Echeburúa i Corral, 1998). En general, tots aquells professionals que treballem 

amb dones que pateixen maltractaments, observem que en molts casos existeix una gran 

dificultat per separar-se. Diem “en molts casos”, per tant, no en tots, i ens referim als 

que podem observar a les consultes i als diferents dispositius assistencials (i n’hi ha 

molts que no arriben a consultar ni a ser detectats).   

 

Com introduíem en el primer capítol, ens referim a alguns dels interrogants que a 

nosaltres ens assaltaren quan vam començar a perfilar el disseny d’aquest treball  i que 

moltes altres persones és qüestionen i demanen: com s’explica que una dona pugui 

suportar durant anys maltractaments brutals? Què fa que moltes dones suportin fins al 

límit, i inclòs creguin que reben certs càstigs merescudament, per alguna cosa que han 

fet o que no han fet, convençudes que si actuessin d’una altra manera ells canviarien?  

Per què no només no els rebutgen sinó que hi troben justificacions? Per què no es 

separen? Què és aquest enganxament, aquest lligam? etc. Preguntes que no pretenem 

resoldre completament en les línies que segueixen, però sí apuntar alguns dels factors - 

econòmics, socials, psicològics, intrapsíquics, etc.- que poden influir en aquesta 

dificultat per rompre la relació amb la persona que maltracta.  
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Per això, i des del nostre punt de vista com a professionals que atenem a dones 

maltractades, és important poder treballar aquestes qüestions amb les dones, entendre 

què significa per cadascuna d’elles ser dona i quin lloc atorguen a l’home. Donem per 

suposat que és necessari insistir, per a reivindicar la igualtat de drets en tos els camps. I 

creiem, que en la mesura que les dones puguin saber alguna cosa més sobre elles 

mateixes, sobre la seva pròpia subjectivitat, podran defensar millor el seu lloc, per la 

qual cosa el primer pas del tractament psicològic és escoltar-les, i conèixer quin és el 

seu estil de personalitat predominant per ajudar-les a entendre’s.  

 

El manteniment o la ruptura de la relació de parella per part de la dona depèn de moltes 

variables, com poden ser l’edat, el nivell cultural, l’existència de treball extradomèstic, 

el suport social i les expectatives prèvies en relació amb la parella. És cert que les 

expectatives poden modificar-se. En l’interessant treball de Shir (1999), en el que 

explorava la percepció i les expectatives que les dones maltractades tenien de les seves 

relacions de parella actuals, la majoria de dones consideraven que en la seva relació 

mancava un lligam emocional sa i una bona adaptació, predominava la distància 

afectiva i una assumpció rígida dels rols en els quals no hi havia intercanvi. Les dones 

no es sentien satisfetes i mostraven desitjos de canvi. 

 

En general, la tolerància a aquesta situació i la dificultat per trencar amb les relacions de 

maltractament s’explica per raons econòmiques (falta de recursos amb que atendre la 

pròpia supervivència, no tenir a on anar, manca de treball, dependència del marit), 

socials (desconeixement de les dones respecte dels seus drets com a ciutadanes, 

dificultat per presentar proves, caràcter privat que les dones atorguen a aquest problema, 

falta de suport ambiental, pressió social, vergonya social) i familiars (aïllament, 

preocupació pels fills) (Echeburúa i Corral, 1998; Perles, Moreno i Rando, 1998; Strube 

i Barbour, 1984; Wood, 1999).  

 

Moltes víctimes consideren que no poden deixar el que abusa, tenen la convicció que 

sense la parella no podrien viure i han de romandre unides a ells. Algunes no tenen cap 

treball, altres tenen feines que no paguen suficient per mantenir-les a elles i als seus 

fills. La “dependència econòmica” del maltractador, la preocupació perquè els nens 

seran privats de coses materials que necessiten i la culpabilitat que senten, contribueixen 

a la decisió de quedar-se amb la parella que maltracta. Però, com dèiem, també 
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existeixen una sèrie de “factors socials”, com la falta de recursos i de suport ambiental i 

la vergonya social, que afavoreixen la continuïtat de la relació abusiva. Alguns estudis 

indiquen que, malgrat la dona pugui sentir-se insatisfeta de la relació, la pressió social i 

les pròpies actituds de la dona suposen un obstacle per sortir de la relació de 

maltractament (Grimmell, 1999).  

 

Strube i Barbour (1984), en el seu estudi de revisió, també citen com a variables 

predictores del manteniment d’una relació de maltractament per part de la dona, el fet 

d’estar enamorada i la durada de la relació; i proposen que quan major sigui la duració i 

la severitat del maltractament, menor serà la probabilitat de trencar la relació. Ens 

sembla interessant aturar-nos breument en la idea de “l’enamorament” que acabem de 

mencionar. Algunes vegades la víctima no s’allunya de l’agressor perquè creu en el vell 

somni del poder transformador de l’amor: s’aferra a “l’amor romàntic”, que amb la seva 

càrrega d’altruisme, sacrifici i abnegació, reforça l’actitud de submissió. Creu que si ella 

l’estima suficientment, ell canviarà i es convertirà en l’home que ella vol que sigui.  

 

Towns i Adams (2000), assenyalen que la conceptualització de l’amor perfecte 

afavoreix que  les dones tendeixin a romandre en la relació, a guardar silenci sobre la 

violència que pateixen i a intentar canviar la seva parella. El concepte de l’amor 

perfecte o romàntic és fruit d’influències culturals i presenta una identitat masculina 

dual (bèstia-príncep) que encaixa bé amb l’actitud violenta que presenten els homes 

maltractadors i amb el penediment posterior. La víctima té tendència a confiar cegament 

en la seva parella quan aquest li promet canviar. Té tendència a culpar-se per la 

violència de l’altre; es tracta de la culpabilitat que ell ha projectat sobre la víctima 

(Echeburúa, 1994). També és propi d’aquest discurs, regular la resposta de la dona: ell 

és la parella ideal i la solució al seu comportament violent és oferir-li un amor perfecte, 

de manera que insistir per a que deixi al seu marit pot produir l’efecte contrari. Ens 

sembla suggerent aquest enfocament del maltractament en la parella, sobretot perquè 

assenyala la possible influència de factors psicològics en el manteniment d’una relació 

violenta. 

 

La dona maltractada pot sentir “dependència emocional”, la qual es sol entendre com 

un patró persistent de necessitats emocionals insatisfetes que s’intenten cobrir 

desadaptativament amb altres persones. No obstant, aquesta cerca està destinada al 
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fracàs o, en el millor dels casos, a l’obtenció d’un equilibri precari. Poden tenir una 

insaciable necessitat d’afecte que els condueix a aparellar-se amb persones 

explotadores, que les maltracten i no les corresponen. Però el seu anhel de tenir parella 

és tant gran, que s’il·lusionen i fantasiegen enormement al principi d’una relació o amb 

la simple aparició d’una persona interessant.  

 

Algunes dones poden involucrar-se en relacions de parella que es constitueixen en una 

mena de trampa de la que és molt difícil sortir-se’n: és el que alguns autors denominen 

“consens implícit rígid” o col·lusió25 (Bobé i Pérez Testor, 1994). Existeix una 

complicitat invisible en l’elecció recíproca dels membres de la parella (Barudy, 1998); 

es tracta d’una relació de parella subjecta a perennes oscil·lacions, dominada per la 

impossibilitat tant d’estar junts com de separar-se (Cirillo i Di Blasio, 1989). El 

concepte de col·lusió-, tot i que no s’hagi estudiat de manera empírica, té molta utilitat 

per a la comprensió d’algunes relacions de maltractament. De nou insistim en que és útil 

per entendre’n algunes, no totes. Quelcom semblant ocorre amb l’aferrament26, és a 

dir, amb aquelles conductes que ens empenyen a cercar una relació íntima amb altres 

membres de la nostra espècie. Tot i que s’han realitzat poques investigacions al 

respecte, creiem que l’aferrament també pot ser un marc teòric molt suggerent per 

entendre algunes relacions de parella en les que es produeix maltractament (Bowlby, 

1988; Cassidy i Shaver, 1999; Crittenden, 2002; Espina, en premsa; Feeney i Noller, 

2001, Hesse, 1999; Marrone, 2001).  

 

Un altre plantejament teòric és representat per un seguit d’autors que consideren que les 

agressions segueixen habitualment un “cicle de violència” característic, el qual es 

desenvolupa en tres fases: 1) “Acumulació de tensions”: un sumatori d’incidents que 

s’incrementen en intensitat i hostilitat; la violència es produeix per causes 

intranscendents i no tenen a veure amb l’actitud de la víctima. 2) “Episodi agut”: es 

genera una situació que varia en grau de gravetat. A vegades, en aquesta fase, la dona 

demana ajuda i/o abandona la llar; altres vegades opta per recloure’s encara més perquè 

les seves lesions són visibles. 3) “Lluna de mel”: es produeix el penediment, l’home es 
                                                 
25 Concepte que ja introduíem al capítol 1. Entenem per col·lusió (co-ludere, o joc entre dos) un acord 
inconscient que determina una relació complementària, en la qual cada component de la parella 
desenvolupa parts d’un mateix que l’altre necessita i renuncia a parts que projecta sobre el cònjuge 
(Armant, 1994; Dicks, 1970; Willi, 1978). 
26 La teoria de l’aferrament l’hem comentada a l’apartat 6.1. d’aquest capítol. 
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mostra seductor i promet que no tornarà a passar. L’actitud de la dona sol ser sentir-se 

culpable per haver provocat la situació, dubta de les decisions preses, torna a la llar i/o 

abandona els tractaments psicològics. El “cicle de violència” generaria, doncs, un marc 

d’estímuls aversius (maltractament), reforçadors positius intermitents (penediment i 

reconciliació) i reforçadors negatius (fases de no maltractament), de manera que el 

maltractament quedaria associat a reforçadors intermitents molt potents, que 

dificultarien la separació (Villavicencio i Sebastián, 1999).  

 

Sembla una paradoxa d’amor i violència. Moltes dones maltractades presenten 

distorsions cognitives en forma de minimització de les agressions rebudes (Berry, 1995; 

Echeburúa i Corral, 1998). En el seu estudi, Martin et al., (2000), trobaren que les 

percepcions de les dones maltractades sobre el risc personal de tornar amb el 

maltractador eren esbiaixades per un “optimisme no realista”, concretament, el risc 

personal era significativament més baix que el de la majoria de dones maltractades i no 

es correlacionava amb els factors de risc actuals. La magnitud d’aquest biaix optimista 

era significativament més gran entre les dones que expressaven alta certesa sobre la 

seva decisió de deixar la relació que entre les dones que expressaven menys certesa.  

 

En descriure els factors que limiten en la víctima la capacitat de distanciament, alguns 

autors parlen també de la “síndrome d’Estocolm domèstica”, definida com un vincle 

interpersonal de protecció, constituït entre la víctima i l’agressor, en el marc d’un 

ambient traumàtic i de restricció estimular, a través de la inducció en la víctima d’un 

model mental (Montero, 2000). Ella desenvolupa la síndrome per protegir la seva pròpia 

integritat psicològica i, per adaptar-se al trauma, suspèn el seu judici crític. Hi hauria 

quatre fases en aquest procés de victimització: 1) Desconfiança i negació davant  els  

primers maltractaments; 2) Desorientació, la víctima creu que depèn totalment de 

l’agressor; 3) Reorientació, amb possibilitat de patir depressió traumàtica i estrès 

posttraumàtic; i 4) Adaptació, la dona integra el trauma a la vida normal, projecta la 

culpa als altres, a l’exterior, i la síndrome d’Estocolm domèstica es consolida a través 

d’un procés d’identificació. Aquesta podria ser una explicació de per què les dones 

maltractades sovint defensen als seus companys, com si la seva conducta agressiva fos 

el producte d’una societat injusta i fossin ells les víctimes d’un entorn violent que els 

empeny de manera irremeiable a ser violents.  
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Alguns autors apunten que la violència de l’agressor crea “indefensió apresa” en la 

víctima, aplicant la teoria que Seligman va desenvolupar a partir de l’experimentació 

amb animals: una situació de la que un individu -en aquest cas una dona maltractada- no 

pugui escapar i en la que les seves respostes no evitin les conseqüències, desenvoluparà 

actituds passives i apàtiques, així com ansietat i depressió. La dona es torna cada vegada 

més temorosa i dependent, i desenvolupa sentiments de culpabilitat, de baixa autoestima 

i de passivitat davant el problema. D’altra banda, a mesura que s’incrementa el grau 

d’aïllament per part de la dona maltractada, més probabilitat hi ha que augmentin les 

situacions de maltractament. És a dir, que la dona es troba en una situació d’apatia i 

desemparament que li impedeix enfrontar el problema i prendre decisions vàlides per 

sortir d’aquest ambient.  

 

D’acord amb Belsky i Vondra (1987), l’impacte del maltractament, al ser un fenomen 

relacional i contextualitzat, pot veure’s potenciat o amortitzat per múltiples variables: no 

només les més òbvies, relacionades amb el tipus, duració o intensitat del maltractament, 

sinó també per les característiques de la víctima, els recursos i suport que tingui, i les 

pròpies vicissituds de la seva evolució vital. És a dir, que hi ha algunes variables 

psicològiques -potser les més importants- capaces d’explicar aquest fet: la minimització 

del problema com a resultat d’una certa habituació a la situació de tensió, la por, el 

terror a la reacció de la parella, la indefensió generada, la resistència a reconèixer el 

fracàs de la relació, el temor al futur en solitud, etc. (Barnett, 2001; Villavicencio i 

Sebastián, 1999).  

 

La por a les represàlies per part del cònjuge sol ser un factor rellevant. Moltes víctimes 

de maltractament es queden amb els que abusen perquè estan aterrides davant el que ell 

els farà a elles o als nens si se’n van: tenen por de les conseqüències si abandonen la 

parella (Berns et al., 1999; McDill i McDill, 1991). De fet, la probabilitat que una dona 

maltractada sigui assassinada s’incrementa quan intenta separar-se de la parella (Berry, 

1995), la qual cosa duu a afirmar que quan la dona decideix separar-se és un moment de 

màxim risc (Alberdi i Matas, 2002; Lorente Acosta, 2001; Walker, 1989). A més, hem 

d’assenyalar que un gran número de dones afirma que després d’haver-se decidit a 

abandonar finalment la relació, freqüentment viuen sota l’amenaça de dany, 

maltractament o mort per part de les seves ex-parelles (Hoff, 1990; Dutton, 1988). En 

efecte, és ben conegut que el maltractament conjugal es pot iniciar abans d’establir-se la 
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unitat familiar i no desaparèixer quan acaba la convivència (Arroyo, 2000; Fleury, 

2000).  

   

En qualsevol cas, coincidim amb Villavicencio i Sebastián (1999) quan assenyalen:  

 

(...) en cualquier teoría explicativa se deben tener en consideración tanto las 

barreras sociales, culturales y económicas que generalmente las mujeres 

tienen que hacer frente al tomar la decisión de abandonar la relación, como 

la continua situación de amenaza de malos tratos o de muerte con la que 

viven incluso tras la separación. (p. 50) 

 

És interessant l’aportació d’Arias i Pape (1999), respecte les probabilitats de la dona 

d’acabar amb la relació de maltractament segons aquest hagi estat físic o psíquic. En el 

seu estudi, trobaren que els nivells de la freqüència i la severitat del maltractament físic 

per se no predeien d’una manera significativa les intencions de la dona de posar fi a la 

relació abusiva, però el maltractament psicològic -si es controlaven els efectes de 

l’agressió física-, sí era un predictor significatiu de la ruptura. Aquesta troballa ens 

sembla propera a la proposta d’Strube i Barbour (1984) que hem mencionat respecte a 

que -contràriament al que es podria pensar-, la duració i la severitat del maltractament 

no fan més probable que la dona es separi del maltractador. Semblaria doncs que, tot i 

que en principi, la major gravetat de la violència -pel que fa a intensitat i freqüència- 

seria un element que hauria de facilitar que la víctima abandonés la convivència amb el 

maltractador, hi ha casos en que la indefensió, la manca d’esperança i el deteriorament 

de l’autoestima que es produeixen en la dona maltractada, dificultarien l’adopció de 

decisions enèrgiques i generarien una por al futur en solitud. Per això, es pot donar el 

cas paradoxal que les qui tornin amb el maltractador siguin les víctimes afectades per 

una més gran violència.   

 

Griffing et al., (2002), trobaren que les dones amb una història de separacions prèvies 

tenien més possibilitats de tornar amb el maltractador perquè el seu vincle emocional 

continuava sent present, en comparació amb aquelles que trencaven amb la relació 

abusiva per primera vegada. Però no totes les investigacions apunten en aquesta mateixa 

direcció: en un estudi longitudinal s’observà globalment que les dones que patien 

violència per part de les seves parelles eren les que amb major freqüència es separaven 
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(Testa i Leonard, 2001) i, en l’estudi de Coker et al., (2000), les dones divorciades i 

separades presentaven entre dues i tres vegades més probabilitat d’haver patit 

maltractament, en comparació amb les dones que convivien amb la seva parella. Per 

tant, podem inferir que un bon número de dones que pateixen maltractament posen fi a 

la relació. Tanmateix, segur que el procés és sempre dolorós i difícil, i que sovint la 

ruptura de parella és extremadament complexa, ja que -com hem dit-, quan la dona 

decideix trencar amb la relació, sol ser un moment de màxim risc (Alberdi i Matas, 

2002; Arroyo, 2000; Berry, 1995; Fleury, 2000; Lorente Acosta, 2001; Walker, 1989). 

En síntesi, podríem afirmar que si la dona maltractada té un bon suport familiar i social, 

té una certa autonomia econòmica i té accés a recursos comunitaris de suport econòmic, 

jurídic o psicològic, la probabilitat de prendre la decisió de la ruptura és més alta 

(Alexander, 1993; Campbell, Rose, Kub i Nedd, 1998). 

 

La majoria de les dones maltractades experimenten, a més de la violència i les seves 

conseqüències, altres tipus d’estressors que també afecten la seva vida i la seva habilitat 

per fer ús de recursos, enfrontar el maltractament en la seva relació de parella i, per tant 

també, de distanciar-se’n. Pearlin (1989) afirma que els estressors difícilment es 

presenten sols, és a dir, que si una persona està exposada a un estressor significatiu és 

molt probable que també estigui exposada a d’altres. Un esdeveniment duu a un altre o 

activa tensions cròniques: una separació pot generar tensions econòmiques, les tensions 

matrimonials poden crear problemes laborals, etc. Aquest autor opina que, generalment, 

els estressors es multipliquen i es difonen dins i a través dels diferents rols degut a que 

els múltiples sectors en les vides de les persones s’interrelacionen entre sí; d’aquesta 

manera les alteracions en una àrea amb molta freqüència causarien alteracions en altres 

àrees de la vida d’una persona. D’aquesta explicació pot derivar-se’n que les dificultats 

per part de les dones per acabar amb la relació de maltractament, es veuen 

incrementades en la mesura que existeixin més àrees afectades en la seva vida. 

 

Després d’haver exposat diverses variables que farien vulnerable a la dona per patir 

maltractament en la relació de parella i els riscs per al manteniment d’una relació 

abusiva, hem intentat recollir, des de diferents postures, els factors que dificulten el 

distanciament del maltractador per part de la dona. La intenció és que tot plegat, ens 

pugui servir per parar atenció i tenir-ho en compte quan prestem assistència psicològica 

a les víctimes de violència conjugal. Dedicarem el proper capítol a parlar de les 
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múltiples conseqüències que el maltractament produeix en la dona, i més enllà 

d’aquesta.  

 

 

 




