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 Una parella. Ella, morta a terra. El seu esperit pregunta: 

–Per què ho fas? Per què em vols jaient a terra amb els canells 

trencats i la cara rebentada? Per què? 

Una pregunta que ell mai no s’ha formulat ni es formularà, una 

pregunta que no té resposta: Algú pot comprendre aquesta 

violència? 

Es pot produir violència entre persones de manera puntual, en una 

situació de tensió i que no transcendeixi; però la violència 

masclista, tot i que sol començar com un fet puntual, no és només 

un impuls momentani (un arravatament), sinó la conseqüència 

d’un convenciment íntim de possessió i deshumanització de l’altra, 

molt arrelat.  

No s’arriba a aquest convenciment per cap mena de reflexió, sinó 

que és fruit d’un estereotip latent en part de la societat i que el 

masclista no qüestiona. Bé sigui per comoditat, perquè  assumeix 

de manera acrítica unes determinades tradicions, per pressió 

social, per manca de valors ètics, per impossibilitat d’empatia, per 

una baixa autoestima, perquè sent una satisfacció infravalorant 

l’altra, perquè experimenta plaer amb les súpliques i el patiment de 

l’altra... 

Podem trobar explicacions que potser ajudaran a combatre el 

masclisme. Però no el podem comprendre. 

Aquesta irracionalitat converteix la violència masclista en una 

espiral creixent que dura en el temps. Fins i tot la mort de la dona, 

en la majoria de casos, no aconsegueix fer sortir l’home de l’espiral 

i, si no es suïcida, acaba recaient en la violència amb posteriors 

parelles. Per això es planteja l’obra de manera cíclica: quan sembla 

que la situació ha acabat, torna a començar. 

El masclisme és una armadura per ocultar una gran feblesa. Per 

ocultar la por, la por de sentir-se desemparat (“desemmarat”?). Per 

ocultar-ho als altres i sobretot per ocultar-s’ho a un mateix. Ell no 

te capacitat, ni voluntat, de veure més enllà: tot ho filtra a través 

del jo. Arma un relat fictici per auto justificar-se, que comporta fer 

recaure tot el pes de la culpa en la víctima, per quedar-ne exonerat. 

Una de les característiques del masclisme és l’ofuscació: la 

impossibilitat de veure-hi, la ceguesa moral. Per això, a l’obra, ell 

no la mira quan ella parla, quan ella pensa i explica, quan li pot fer 

mal amb la veritat. Només la mira quan la considera un cos inert, 

buit, que ell domina. 

En aquest relat, l’home, que  exerceix i justifica la violència té el 

poder d’aniquilar les resistències de la víctima i de crear 

mecanismes molt potents de dependència. Que, a poc a poc, ella 

vagi assumint el relat i arribi a inculpar-se. De vegades, en 

davallades als inferns, és possible tocar fons, reaccionar i impulsar-

se per tornar a la superfície. Però massa vegades, quasi sempre en 

els casos de violència masclista, aquest tocar fons és irreversible. 

Tot i ser conscient de la falsedat del relat, els mecanismes de 

dominació són tan forts que ella no es pot  explicar la situació i 

reaccionar. Està convençuda que no hi ha sortida: ha estat 

aniquilada. A l’obra, només és capaç de verbalitzar la seva situació 

perquè ja és morta. 
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