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Annex: 1 

Abreviatures principals 
VCP Violència contra la parella 

S.A.R.A Spouse Assault Risk Assessment 

MCMI-III Inventari Clínic Multiaxial de Millon 

OMS Organització Mundial de la Salut 
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Annex 2 
	  

Instruments d’avaluació de risc de violència disponibles a 

Espanya 
Violència interpersonal inespecífica 

 Objectiu Contingut Nivell de resposta Autors / 

Adaptadors 

VRAG Preveure el 

comportament 

violent greu en 

adults afectats 

per trastorns 

mentals greus o 

amb un historial 

delictiu. 

 

Context forense, 

penitenciari o 

clínic. 

12 ítems (factors 

de risc) de 

naturalesa 

variada. 

 

Escala actuarial 

amb ponderació 

dels factors de risc 

i escala contínua 

de probabilitat de 

violència futura. 

 

Rang: -28 a +33. 

 

A partir d’una 

puntuació superior 

a +6, la 

probabilitat de 

reincidència als 10 

anys és, almenys, 

del 58%. 

Ballesteros, 

Graña i Andreu 

2006. 

HCR -

20 

Valorar el risc de 

conductes 

violentes en 

pacients mentals 

i delinqüents 

adults. 

 

Context forense, 

penitenciari o 

clínic. 

20 ítems (factors 

de risc) agrupats 

en tres categories: 

factors històrics 

(H), clínics (C) i de 

risc futur (R). 

 

Escala de revisió 

de factors de risc. 

Rang: 0 a 40. 

 

No hi ha punts de 

tall formals. Una 

puntuació superior 

a 25 anticipa risc 

alt de violència.  

Hilterman i 

Andrés Pueyo, 

2005. 

 

Arbach i Andrés 

Pueyo, 2007. 

PCL-R Avaluar la 

presència de 

psicopatia en 

pacients adults 

amb un historial 

violent o delictiu. 

Llistat de 20 ítems 

rere una 

entrevista 

semiestructurada. 

 

Versions 

Rang: 0 a 40. 

 

Diagnòstic de 

psicopatia: >28. 

 

Risc de violència: 

Moltó, Poy i 

Torrubia, 2000. 
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Context forense, 

penitenciari o 

clínic. 

addicionals de 

cribatge (PCL-SV) 

i per joves (PCL-

YV). 

>20.  

 

 

 

Violència contra la parella 

SARA Valorar el risc de 

conductes 

violentes de 

naturalesa física o 

sexual contra la 

parella o ex 

parella. 

 

Context forense, 

penitenciari o 

clínic. 

20 ítems (factors 

de risc) agrupats 

en tres categories: 

factors històrics 

(H), clínics (C) i de 

risc futur (R). 

 

Inclou factors 

crítics. 

 

Escala de revisió de 

factors de risc. 

Rang: 0 a 40. 

 

No hi ha punts de 

tall formals. Una 

puntuació superior 

a 19 anticipa 

reincidència. 

 

EPV Preveure el risc 

d’homicidi o de 

violència greu 

contra la parella o 

ex parella. 

 

Context policial, 

judicial, 

penitenciari o 

forense. 

20 ítems (factors 

de risc) agrupats 

en cinc categories: 

dades personals, 

relació de parella, 

tipus de violència, 

perfil de l’agressor 

i vulnerabilitat de 

la víctima. 

 

Inclou ítems amb 

valor crític. 

Rang: 0 a 20. 

 

Risc baix: 0-4. 

Risc mitjà: 5-9. 

Risc alt: 10-20. 

 

Violència sexual 

SVR-20 Valorar el risc de 

violència sexual 

en pacients 

mentals i 

delinqüents adults 

acusats d’aquest 

tipus de delictes. 

20 ítems (factors 

de risc) agrupats 

en tres categories: 

factors històrics 

(H), clínics (C) i de 

risc futur (R). 

 

Rang: 0 a 40. 

 

No hi ha punts de 

tall formals. Però 

una puntuació 

superior a 11 està 

associada a la 
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Context forense, 

penitenciari o 

clínic. 

Inclou valoracions 

de canvi en els 

factors de risc. 

 

Escala de revisió de 

factors de risc. 

 

reincidència. 

Violència juvenil 

SAVRY Valorar el risc de 

violència física, 

sexual i 

d’amenaces greus 

en pacients 

mentals i 

delinqüents joves 

(14-18 anys). 

 

Context forense o 

judicial. 

30 ítems (24 

factors de risc i 6 

de protecció) 

agrupats en quatre 

categories: factors 

de risc històrics, 

socials i 

individuals, i 

factors de protecció 

variats.  

  

 

1. VRAG: Violent Risk Appraisal Guide. 

2. HCR-20: Assessing Risk for Violence. 

3. PCL-R: Psychopathy Checklist-Revised. 

4. SARA: Spousal Assault Risk Assessment Guide. 

5. EPV: Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja. 

6. SVR-20: Guide for Assessment of Sexual Risk Violence. 

7. SAVRY: Structured Assessment of Violence Risk in Youth. 
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Annex 3 

Protocol de la guia S.A.R.A. 
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Annex 4  

Taules de l’anàlisi documental 
	  

Anàlisi documental: psicometries de les víctimes	  

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 8 

Esquizoide         

Evitatiu         

Compulsiu         

Negativista 

(passiu – 

agressiu) 

        

Trastorn 

d’Ansietat 

        

Trastorn 

Somatomorf 

        

Trastorn 

Distímic 

        

TEPT         

Depressió 

Major 

        

Devaluació         

Desitjabilitat 

social 

        

Trastorn 

Delirant 

        

Sinceritat          

Histriònic         
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Anàlisi documental: psicometries dels agressors 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 8 

Histriònic         

Narcisista         

Trastorn 

d’Ansietat 

        

Depressió 

Major 

        

Compulsiu         

Dependència 

a 

substàncies 

        

Devaluació         

 

Desitjabilitat 

social 

        

Sinceritat         

Dependència 

a l’alcohol 

        

 

Anàlisi documental: denúncies policials 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Existència 

d’antecedents en 

l’agressor o la 

víctima 

No Víctima: 

antecedents 

de víctima de 

violència de 

gènere d’un 

altre home 

Sí Agressor: sí 

Víctima: no 

Tinença d’armes 

i/o llicències 

No No No No 

Condicions de 

vulnerabilitat 

personal o social 

de la víctima o 

de l’agressor 

 

 

Víctima: no 

treballa 

Víctima: 

dificultats 

econòmiques 

Agressor: no 

treballa 

Agressor: 

dificultats 

econòmiques 

Víctima: no 

s’especifica si 

treballa 

Agressor: sí 

treballa 

Agressor: no 

treballa 
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Relació entre la 

víctima i 

l’agressor 

Ex- parella Ex- parella Parella Ex – parella 

Consum de 

drogues de 

l’agressor o la 

víctima 

Agressor: 

alcohol 

Agressor: 

alcohol i 

altres 

drogues 

Víctima: 

alcohol 

Agressor: alcohol Agressor: 

alcohol 

Denúncies 

prèvies de 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí No No 

Nacionalitat Víctima: 

Romania 

Agressor: no 

s’especifica 

Víctima: 

Barcelona 

Agressor: 

estranger 

Víctima: Perú 

Agressor: 

Equador 

Víctima: 

Barcelona 

Agressor: 

Equador 

Fills en comú Sí No No No 

En relació al 

perfil de la 

víctima i 

l’agressor: altres 

alteracions 

psicopatològiques 

presents 

No No 

s’especifica 

No s’especifica Víctima: 

fibromialgia 

Agressor: no 

s’especifica 

Trencament de la 

ordre 

d’allunyament 

Sí Sí No s’especifica No s’especifica 

Gelosia de 

l’agressor o la 

víctima 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica Sí 

Actituds 

masclistes de 

l’agressor o la 

víctima 

 

 

Sí Sí Sí Sí 
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Antecedents 

previs de 

violència de 

parella en 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí Sí No 

Antecedents 

previs de 

violència en 

general en 

l’agressor o la 

víctima 

No 

s’especifica 

Sí Sí Sí 

Amenaces de 

trencar la relació 

de l’agressor o la 

víctima 

No Sí No No s’especifica 

Trencaments o 

abandonament 

durant la relació 

per part de 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí No s’especifica No s’especifica 

Nova relació de 

la denunciant 

No No No No 

Actituds que 

disculpen la 

conducta de 

l’agressor 

Sí, creu que 

és culpa seva, 

que li ha 

donat motius 

No No No 

Impulsivitat de 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí Sí Sí 

Anys de relació 

 

5 2 2 5 o 6 mesos 

Increment de la 

gravetat o 

freqüència de la 

violència 

No 

s’especifica 

Sí, primer 

agressions 

verbals i 

després 

físiques 

Sí, primer 

agressions 

verbals i després 

físiques 

No s’especifica 
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Temporalitat de 

la violència 

prèvia amb la 

parella en cas 

d’existir 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica No s’especifica 

Existència de 

maltractament 

psicològic i/o físic 

previ 

Sí Sí Sí No 

Existència de 

maltractament 

durant l’embaràs 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica No s’especifica 

Consum de 

drogues i/o 

alcohol de 

l’agressor mentre 

esdevé el 

maltractament 

No 

s’especifica 

Consum 

d’alcohol tant 

per part de la 

víctima com 

de l’agressor 

Alcohol Alcohol 

Forçar a la 

víctima a 

mantenir 

relacions sexuals 

no consentides 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica No s’especifica 

Intents 

d’estrangulament 

cap a la víctima 

No 

s’especifica 

La va agafar 

del coll per 

emportar-se-

la 

Sí Sí 

Existència 

d’actituds 

sàdiques 

(crueltat) cap a 

la víctima 

(sadisme) 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

Sí, intent 

d’estrangulament 

i assassinat amb 

un ganivet. A 

més, insults i 

vexacions 

Sí, la va 

immobilitzar 

físicament amb 

cinta americana 

i li va tapar la 

boca. A més, es 

va pujar sobre el 

seu coll amb els 

dos peus 
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Existència 

d’agressions 

físiques amb 

armes blanques a 

la víctima 

 

 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

Sí, un ganivet Sí, una navalla 

Existència de 

violència 

indirecta contra 

la víctima 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

Tracta malament 

als seus fills 

No s’especifica 

Amenaces d’ús 

d’armes de foc 

contra la víctima 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica No s’especifica 

Amenaces de 

mort sense 

utilitzar armes de 

foc contra la 

víctima 

Sí No 

s’especifica 

Sí Sí 

Amenaces o 

intents de suïcidi 

de l’agressor o 

de la víctima 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica No s’especifica 

Actituds de 

seguiment, 

vigilància i 

control de la seva 

rutina diària en 

contra de la 

voluntat de la 

víctima 

No Sí No No s’especifica 

Creença de la 

víctima de si 

l’agressor era 

capaç d’agredir-

la de gravetat 

 

 

Sí, va 

separar-se 

per por 

No 

s’especifica 

Sí Sí 
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Coneixement de 

la situació de 

maltractament 

per part d’altres 

agents 

Sí Sí No s’especifica No 

Mitjà emprat per 

l’agressió 

Propi cos Propi cos Propi cos i 

ganivet 

Propi cos i 

navalla 

Accions de 

l’agressor 

posterior a 

l’agressió 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica Robatori en el 

seu bar i 

posterior fugida 

Explicació 

posterior de 

l’agressió 

Culpa a la 

denunciant i 

diu que és 

una puta, una 

mala mare i 

que està 

malament del 

cap 

Culpa a la 

denunciant 

dient que 

està borratxa 

i sempre li 

porta 

problemes 

Culpa a la 

denunciant dient 

que és una puta i 

una merda 

No s’especifica 

Conseqüències 

cognitives i 

emocionals 

derivades de 

l’agressió actual 

Estat de xoc, 

molt nerviosa 

i no podia 

deixar de 

plorar 

No 

s’especifica 

No s’especifica Por 

Tipologia 

delictiva 

Cap dels dos 

té 

antecedents, 

per tant, no 

podem 

establir 

tipologia 

delictiva 

Agressor: 

delicte de 

violència de 

gènere, 

delicte de 

trencament 

de condemna, 

delicte de 

danys i 

delicte 

d’atemptat 

contra agents 

de l’autoritat 

Víctima: delicte 

de furt i delicte 

d’ocupació 

d’immobles 

 

Agressor: delicte 

de violència de 

gènere 

Agressor: delicte 

contra la 

seguretat del 

trànsit i delicte 

de lesions 
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Anàlisi documental: denúncies policials 

 Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 8 

Existència 

d’antecedents en 

l’agressor o la 

víctima 

No Sí Agressor: sí 

Víctima: no 

No 

Tinença d’armes 

i/o llicències 

No No No No 

Condicions de 

vulnerabilitat 

personal o social 

de la víctima o 

de l’agressor 

Agressor: no 

treballa 

Víctima: 

dificultats 

econòmiques 

No 

s’especifica 

Víctima: no 

treballa 

Agressor: no 

treballa per 

invalidesa total (va 

patir una embòlia 

causada pel 

consum diari 

d’alcohol) 

Relació entre la 

víctima i 

l’agressor 

Parella Ex – parella 

(divorci) 

Parella Matrimoni 

Consum de 

drogues de 

l’agressor o la 

víctima 

Alcohol i 

altres drogues 

Alcohol Alcohol i 

altres drogues 

Alcohol i altres 

drogues 

Denúncies 

prèvies de 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí No No 

Nacionalitat Víctima: 

Mataró 

Agressor: 

Badajoz 

Víctima: 

Equador 

Agressor: 

Equador 

Víctima: 

Polònia 

Agressor: no 

s’especifica 

Víctima: Argentina 

Agressor: Lugo 

Fills en comú 

 

 

 

 

Sí Sí No No 
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En relació al 

perfil de la 

víctima i 

l’agressor: altres 

alteracions 

psicopatològiques 

presents 

No No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

Sí, degut al 

consum d’alcohol 

Trencament de la 

ordre 

d’allunyament 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica 

Gelosia de 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí Sí No s’especifica 

Actituds 

masclistes de 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí Sí Sí 

Antecedents 

previs de 

violència de 

parella en 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí Sí Sí 

Antecedents 

previs de 

violència en 

general en 

l’agressor o la 

víctima 

No 

s’especifica 

Sí No 

s’especifica 

No s’especifica 

Amenaces de 

trencar la relació 

de l’agressor o la 

víctima 

No No 

s’especifica 

Sí No s’especifica 



	   17	  

Trencaments o 

abandonament 

durant la relació 

per part de 

l’agressor o la 

víctima 

No 

s’especifica 

Sí No 

s’especifica 

No s’especifica 

Nova relació de 

la denunciant 

No Sí No No s’especifica 

Actituds que 

disculpen la 

conducta de 

l’agressor 

No No No No s’especifica 

Impulsivitat de 

l’agressor o la 

víctima 

Sí Sí Sí Sí 

Anys de relació 10 Més de 3 2 8 

Increment de la 

gravetat o 

freqüència de la 

violència 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica 

Temporalitat de 

la violència 

prèvia amb la 

parella en cas 

d’existir 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica 

Existència de 

maltractament 

psicològic i/o físic 

previ 

Sí Sí No Sí 

Existència de 

maltractament 

durant l’embaràs 

 

No 

s’especifica 

Sí No 

s’especifica 

No s’especifica 

Consum de 

drogues i/o 

alcohol de 

l’agressor mentre 

Sí, alcohol Sí No 

s’especifica 

Sí 
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esdevé el 

maltractament 

Forçar a la 

víctima a 

mantenir 

relacions sexuals 

no consentides 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica 

Intents 

d’estrangulament 

cap a la víctima 

No 

s’especifica 

Sí No 

s’especifica 

No s’especifica 

Existència 

d’actituds 

sàdiques 

(crueltat) cap a 

la víctima 

(sadisme) 

No 

s’especifica 

Sí, la va 

segrestar 

durant tot un 

dia a casa 

seva contra la 

seva voluntat 

i la va haver 

d’alliberar la 

policia 

No 

s’especifica 

No s’especifica 

Existència 

d’agressions 

físiques amb 

armes blanques a 

la víctima 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica 

Existència de 

violència 

indirecta contra 

la víctima 

Sí, l’amenaça 

amb treure-li 

els fills 

Sí, intenta 

segrestar al 

seu fill i 

assetja a la 

seva actual 

parella 

No 

s’especifica 

No s’especifica 

Amenaces d’ús 

d’armes de foc 

contra la víctima 

 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica 

Amenaces de 

mort sense 

utilitzar armes de 

foc contra la 

Sí No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

No s’especifica 
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víctima 

Amenaces o 

intents de suïcidi 

de l’agressor o 

de la víctima 

No 

s’especifica 

No 

s’especifica 

Sí, la víctima No s’especifica 

Actituds de 

seguiment, 

vigilància i 

control de la seva 

rutina diària en 

contra de la 

voluntat de la 

víctima 

No Sí Sí, 

mútuament 

No s’especifica 

Creença de la 

víctima de si 

l’agressor era 

capaç d’agredir-

la de gravetat 

 

 

 

Sí Sí No 

s’especifica 

Sí 

Coneixement de 

la situació de 

maltractament 

per part d’altres 

agents 

Sí Sí No No 

Mitjà emprat per 

l’agressió 

Propi cos Propi cos Propi cos Propi cos 

Accions de 

l’agressor 

posterior a 

l’agressió 

No 

s’especifica 

Es queda a 

casa amb el 

fill 

Li roba el 

mòbil a la 

parella 

Li roba els diners, 

les pertinences i la 

roba a la parella, 

marxa de casa, 

plora i quan torna 

es mostra penedit 

Explicació 

posterior de 

l’agressió 

 

No 

s’especifica 

Culpa a la 

víctima 

Culpa a la 

víctima 

No s’especifica 
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Conseqüències 

cognitives i 

emocionals 

derivades de 

l’agressió actual 

Por Por No 

s’especifica 

Por i requereix 

tractament 

psicològic 

Tipologia 

delictiva 

Cap dels dos 

té 

antecedents, 

per tant, no 

podem 

establir 

tipologia 

delictiva 

Tant la 

víctima com 

l’agressor 

tenen 

antecedents 

d’un delicte 

d’atemptat 

contra els 

agents de 

l’autoritat 

Agressor: 3 

delictes contra 

la seguretat 

del trànsit per 

conduir sota 

els efectes de 

l’alcohol, una 

denúncia 

administrativa 

per consum 

de marihuana, 

un delicte 

contra la 

seguretat del 

trànsit per 

conducció 

temerària i un 

delicte de furt 

Cap dels dos té 

antecedents, per 

tant, no podem 

establir tipologia 

delictiva 
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Annex 5 

Enquesta: Gràfics de les respostes 
Sexe 

 

Edat 

 

Estudis 
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Pregunta 1 

 

Pregunta 2 

 

Pregunta 3 

 

Pregunta 4 
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Pregunta 5 

 

Pregunta 6 

 

Pregunta 7 

 

Pregunta 8 

 

 

 



	   24	  

Pregunta 9 

 

Pregunta 10 

 

Pregunta 11 
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Annex 6 

Quadre de síntesi de l’entrevista a la víctima de violència 

domèstica i de parella 
	  

1. Vas viure experiències de maltractament a la infància?  

Transcripció Idees principals  

A la infància recordo maltractament del meu pare 

cap als meus germans. Jo era petita i la meva 

mare va poder protegir-me més. El meu pare, 

segons venia, li donava per un o per altre. Els 

meus germans reproduïen en mi el que vivien. 

Recordo una vegada que el meu germà estava 

amb els seus amics i em cremava amb els 

cigarrets. La meva germana també, em 

ridiculitzava molt i m’humiliava. També em 

castigava contra la paret, i això em feia molt mal. 

Sempre ho he tingut guardat dins meu. A casa, la 

meva mare tenia problemes amb el meu pare i no 

s’adonava de res del que passava. El meu pare 

sempre estava borratxo. La meva mare sempre 

estava malalta a causa dels problemes amb el 

meu pare. 

Un altre tema. El meu germà gran, el que va 

marxar amb 18 anys, abusava sexualment de la 

meva germana i del meu germà. Que jo recordi, 

de mi no. Jo tenia molts somnis amb la meva 

germana, somnis molt estranys i d’índole sexual. A 

mi m’angoixava molt, em feia fàstic. Jo li vaig dir a 

la meva germana: “m’has destrossat la vida”. Em 

va demanar perdó per això però em va dir que 

m’havia de demanar perdó per més coses. Jo li 

vaig dir: “ja sé per què em demanaràs perdó, no 

ho recordo però ho he somiat, porto tota la vida 

somiant aquestes coses”. I em va dir: “sí, 

reproduïa en tu tots els abusos sexuals que el meu 

Maltractament per part dels 

germans (agressions, 

humiliacions). 

 

Pare sempre borratxo. 

 

Mare sempre malalta pels 

maltractaments rebuts pel pare. 

 

Ignorància dels seus pares i 

desprotecció per part d’aquests. 

 

Abusos sexuals per part dels 

germans. 

 

Re-experimentació dels abusos 

mitjançant malsons. 

 

Alleugeriment al compartir 

l’experiència. 
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germà em feia”. I jo li vaig preguntar: “què em 

feies? Només era una nena”. No vaig voler parlar 

més del tema. Em va reconèixer que sí m’ho va 

fer. Una vegada aclarit això no vaig tornar a 

somiar amb allò. En el fons sabia que no eren 

somnis, que era tot massa real. Però no vull parlar 

més d’això. No pots parlar d’això amb qualsevol, 

és la primera vegada que ho faig. Et sents brut, és 

quelcom teu, molt íntim. Això m’ajuda per 

desfogar-me. Sortiré d’aquí amb 3 kg menys. 

	  

2. Veies com el teu pare maltractava als teus germans? 

Transcripció Idees principals  

Tinc pocs records, però alguns sí. Jo tenia 7 anys. 

El meu pare va entrar borratxo i jo em vaig 

amagar sota el llit. La meva germana va sortir 

per veure què passava, perquè va sentir que 

anava a per la meva mare, i al final la va 

enganxar a ella. Jo li deia: “deixa-la anar, deixa-

la anar”. Aquest espant ja no te’l treu ningú. 

Pocs records dels 

successos. 

 

Pare borratxo. 

 

	  

3. Veies com el teu pare maltractava a la teva mare? 

Transcripció Idees principals 

Cap a la meva mare que jo recordi no. Però ens 

ho explicava ella, que encara era pitjor. No 

s’adonava del mal que feia. Al no tenir amigues i 

estar completament aïllada, l’únic desfogament 

érem nosaltres. Ens explicava tots els episodis: 

que si l’havia posat el ganivet aquí, allà, etc. Això 

estant embarassada del meu germà. Ell era molt 

gelós. Tot ens ho explicava a nosaltres. Nosaltres 

vèiem al nostre pare, que quan no bevia era bo, 

era un pare. Clar, era l’únic pare que jo coneixia. 

Al final no saps si ell és bo o dolent. 

No visualització de maltractaments 

cap a la mare. 

 

Explicació, per part de la mare, dels 

maltractaments que rebia. 

 

Dilema: el pare és bo o dolent? 
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4. Com et feia sentir el maltractament rebut?  

Transcripció Idees principals 

Vius amb la por al cos. Vius amb això sempre. 

Penses: “Com vindrà avui? Vindrà cantant o 

agafarà les granades?”. El meu pare té moltes 

armes i no saps si ens volarà a tots. Una vegada 

vam pensar que es va fotre un tret. Anava molt 

borratxo i suposo que li va venir el remordiment, 

el càrrec de consciència, un punt de cordura. El 

vaig trobar al balcó amb una soga, que s’havia 

intentat suïcidar. També s’autolesionava, es 

donava cops al cap contra la paret. Un dia ens va 

semblar sentir un tret. Teníem una hamaca a casa 

i, de la borratxera, tal com va seure va caure. Vam 

sentir un cop, que era el seu cap contra el terra. 

Tots vam pensar el mateix: “Ja està, ara baixarem 

i ens torbarem tot el cervell per la paret”. Vivíem 

amb això: “Què passarà?, amb qui acabarà?”. Vam 

haver de canviar moltes vegades de poble per 

vergonya. 

Inquietud, por i nerviosisme pel 

que pot esdevenir. 

 

Pare borratxo. 

 

Moments de càrrec de consciència 

per part del pare. 

 

Autolesions pare. 

 

Intent suïcidi pare. 

 

Canvis constants de poble per 

vergonya. 

	  

5. Quines conseqüències creus que ha tingut aquesta vivència per a tu?  

Transcripció Idees principals 

M’han fotut la vida, m’han destruït. La meva vida 

hagués sigut molt diferent. Vaig canviar molt. Jo 

era una nena molt bona, però a partir d’una edat 

vaig ser rebel. Vaig començar a beure per culpa 

d’això. Era el que es veia a casa. Jo tenia 5 anys i 

recordo que quan els convidats marxaven, perquè 

el meu pare portava molts amics a casa, jo 

buscava els “xupitos” que sobraven per beure-

me’ls. La meva mare m’havia de vigilar molt 

perquè no me’ls begués. La meva vida hagués 

sigut molt diferent. M’ha afectat a molts nivells: 

emocionals, amb parella, tot afecta. Ets rebel i 

agressiva amb la gent perquè és el que veus a 

casa. Recordo que anava poc a casa de les 

Inici consum alcohol als 5 anys. 

 

Canvi de nena bona a rebel als 12 

anys. 

 

Afectació a tots els nivells. 

 

Visió d’altres estructures familiars i 

confusió sobre la seva. 

 

Rebel·lia i afrontament al pare. 

 

Inici robatoris, consum agreujat. 
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amigues, no acostumaven a deixar-me molt, però 

quan anava veia altres ambients a les seves 

cases. A mi no m’agradava que vinguessin a casa 

meva perquè em feia por, vergonya. Jo m’he 

avergonyit tota la vida de la meva família i de mi 

mateixa. Amb 12 anys vaig començar a canviar i 

vaig treure-ho tot. Em vaig tornar boja. Recordo 

no voler saludar a la meva mare pel carrer, 

enfrontar-me al meu pare, perquè ja començava 

a enganxar-me a mi també amb aquella edat. 

Amb 12 anys vaig començar a beure molt, a 

rebel·lar-me. Estava molt tancada en mi, per 

protegir-me suposo. Em vaig rebel·lar contra la 

meva germana, em va venir a pegar, i em vaig 

defensar. Ens vam barallar i li vaig dir: “ja no em 

pegaràs més”. La vaig enganxar bé. Mai em va 

tornar a pegar. A partir d’aquell moment era jo la 

que pegava, la que maltractava, la que humiliava 

a la meva mare. No sé per què, bastant tenia ella 

ja. Recordo dir-li de tot: “que no em miris, que 

em fas vergonya, ets la meva mare i faràs això, 

em tindràs tres plats de menjar al dia per a que 

jo pugui escollir quin vull”. Vaig començar a 

robar, perquè ja consumia. Es va perdre tot en 

mi. Vaig deixar els estudis, no anava a l’escola, 

només volia plorar pels matins. Tenia un buit 

molt gran, em sentia desprotegida. Ningú em 

protegia. Vaig començar a ser molt agressiva i 

mala persona. M’autolesionava, no volia viure. 

Deia: “tant de bo em mori, hauríeu d’haver 

avortat, tant de bo m’entri un càncer”. Ara 

penso: “com era capaç de dir aquelles 

bestieses?”.  

Avergonyida d’ella i de la seva 

família. 

 

Afrontament amb la germana, 

defensa respecte els 

maltractaments. 

 

Adopció rol d’agressora. 

 

Abandonament estudis. 

 

Sentiment de buidor i de manca de 

protecció. 

 

Conducta agressiva. 

 

Autolesions.  
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6. La finalitat de les autolesions eren cridar l’atenció o morir?  

Transcripció Idees principals 

Volia cridar l’atenció. Plorava molt i no apreciava 

la vida, la desafiava molt. Tenia depressió, ganes 

de desaparèixer, estava perduda i no trobava 

sentit a res. Suposo que el meu inconscient el 

que volia dir era: “doneu-me afecte”. Suposo que 

a aquella edat és el que es necessita. Jo mai m’he 

sentit realment estimada. Jo li he retret a la 

meva mare: “mare, tu mai em defensaves, no 

feies res, reies mentre la meva germana em 

castigava”. Porto molta ràbia. Per això la 

castigava tant. De gran m’he penedit i m’he 

culpat per això, perquè d’acord que tothom fa el 

que pot, però podria haver-ho fet una mica 

millor. Entenc que la seva vida era una merda, 

però sinó no tinguis fills. És egoista el que dic. Al 

final ella també és una víctima. Li he retret 

moltes vegades: “per què no el vas deixar?”. Jo 

sempre he percebut a la meva mare lluny. Ella 

diu que sempre m’ha donat afecte, però jo 

penso: “quan? Perquè no ho sé”. 

Em van haver d’ingressar per depressió i per 

consum. Jo estava sent maltractada per la meva 

ex parella i m’autolesionava. Li vaig demanar a la 

doctora: “ingressa’m perquè em suïcidaré, no puc 

més, ajuda’m. No vull seguir viva”. Em va ajudar 

molt. Vaig estar tres mesos ingressada. Em va 

ajudar a adonar-me’n de que podia viure sense la 

meva parella. Al sortir vaig anar a per ell. Vaig 

anar a matar-lo. Portava un ganivet gran. 

Pensava: “aquí s’acaba tot, tu m’has fotut 

aquests tres anys doncs jo et mataré a la teva 

pròpia casa”. Quan vaig anar a clavar-li el ganivet 

va començar a cridar: “auxili, auxili”. Van venir 

els Mossos d’Esquadra. Em van posar les esposes 

i van cridar a l’ambulància perquè tenia un atac 

d’ansietat. Ell no em va denunciar. A partir 

Depressió. 

 

Demanda d’atenció i d’afecte. 

 

Retrets a la mare per manca 

d’estima i de protecció. 

 

Maltractament mare per castigar-la. 

 

Ingrés a un centre terapèutic per 

depressió i consum. 

 

 

Maltractaments rebuts per la ex 

parella. 

 

Autolesions. 

 

Presa de consciència dels 

maltractaments i desig de parar-ho. 

 

Intent frustrat d’assassinat de la ex 

parella, venjança. 

 

Manca de control sobre ella 

mateixa. 

 

Enyorança de l’adrenalina que 

causava els maltractaments. 

 

Continua rol d’agressora. 



	   30	  

d’aquell moment vaig canviar el xip perquè sabia 

que si no acabaria matant-lo i em feia por. Tenia 

por de mi mateixa. A dia d’avui, encara que soni 

com una bogeria, és com si el trobés a faltar. Em 

falta aquella adrenalina, estic com enganxada al 

malestar. Ara sóc jo l’agressora, la que humilia. I 

no m’agrada perquè sé el mal que fa. Ara noto 

que em falta alguna cosa. 

	  

7. Què creus que et falta? 

Transcripció Idees principals 

És com si estigués avorrida, necessito emoció. 

Tot és molt maco, però no. És fort dir-te això 

quan has estat a punt de treure-li la vida a una 

persona o a tu mateixa, o te l’han pogut treure a 

tu. És absurd dir que ho trobo a faltar. Em fotria 

d’hòsties a mi mateixa. Vull ser una noia normal, 

però em costa molt. M’he acostumat a un estat 

d’adrenalina constant, d’emocions. Ara tot és 

monòton. Sense voler busco, provoco conflicte. 

Per exemple l’altre nit. Estava fredolica i li vaig 

demanar si em podia escalfar un got de llet i li va 

posar cafè. Li vaig començar a dir: “però tu ets 

tonto o què? No veus que a mi no m’agrada el 

cafè? Jo prenc Nesquik!”. Ell em va dir: “però 

què et passa, què t’ha donat?. Jo seguia dient: 

“ets un retardat, no saps ni escalfar un got de 

llet”. Aquestes coses fan molt mal. Quan 

t’ofereixes per fer alguna cosa i et tracten com 

una merda, et diuen que ets tonto i que no vals 

per res, fa mal. T’ho acabes creient. Aquella nit 

vaig dormir amb el meu fill. A l’endemà ho veus 

tot diferent. Sabia que m’havia passat, sabia que 

ho havia fet malament, però és com si gaudís 

d’això. Em fa vergonya dir-ho. Si ell fos d’una 

altra manera jo ja hagués aconseguit el que 

volia: una baralla. No m’agrada ser així. Sóc 

Enyorança de l’adrenalina que 

proporcionava el maltractament. 

 

Avorriment en una relació sense 

conflictes. 

 

Consciència de l’error d’aquesta 

enyorança i sentiment de 

culpabilitat. 

 

Desig de poder ser feliç amb una 

relació sana i no violenta. 

 

Reconeix gaudir amb el patiment de 

la seva parella. 
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destructiva i faig molt mal. No vull fer mal però 

ho necessito. Sóc com el meu pare. 

	  

8. Creus que has après patrons de comportament arrel d’aquests 

maltractaments? 

Transcripció Idees principals 

El que veus és el que fas. Després ho veus 

normal. És normal rebre maltractaments de la 

meva ex parella, és normal que jo ho faci. És 

natural. L’estrany és que no passi. És el que em 

passa ara. La meva parella actual m’està 

ensenyant què és una relació, on no es pega ni 

s’insulta. Per a mi és estrany que no em peguin i 

no poder dir: “ets un fill de puta”. I també que 

em diguin: “què estàs fent? M’estàs faltant al 

respecte”. I jo: “per què és una falta de respecte? 

Si ets tonto, ets tonto. No és una falta de 

respecte, ets retardat mental i prou”. Ara intento 

no ser així, però em costa perquè forma part de 

mi, és la meva personalitat. Amb les parelles que 

he tingut sempre he escollit un perfil determinat. 

Ara que trobo una persona normal se’m fa 

estrany. A vegades el faig plorar i li dic: “per què 

plores, monyes? Ets un monyes. Ets de 

plastilina?”. Sóc la persona més cruel del món. 

M’he adonat que manco de sentiments. 

Comprenc a l’altra persona però no em fa pena.  

Reconeixement de l’aprenentatge 

per modelatge.  

 

Normalització dels maltractaments i 

sentiment d’estranyesa quan no 

esdevenen. 

Nova visió de la parella. 

 

Reconeixement de la manca 

d’empatia. 

	  

9. Com i quan van començar els maltractaments psicològics i físics amb la 

teva ex parella?  

Transcripció Idees principals 

Van començar des del primer dia. Recordo la 

primera vegada. Vam sortir de festa i al tornar 

a casa jo no podia dormir, havíem consumit 

bastant cocaïna i em vaig posar nerviosa. Em 

vaig quedar al sofà, bevent i amb els meus 

“tranquimazines”. Ell va marxar a dormir i es 

Primer maltractament rebut, creença 

de que s’ho mereixia i retorn amb la ex 

parella. 

 

Autolesions. 
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va aixecar. Va començar a cridar: “què fas 

aquí “yonki” de merda? Fuig d’aquí”. Em va 

llençar la sabatilla a la cara. En aquells 

moments no vaig saber reaccionar, tampoc va 

ser res de l’altre món sentir aquelles paraules. 

Vaig començar a beure més, perquè pensava 

que tenia raó. No sé per què, després d’allò, 

vam tornar a quedar. Era molt mala persona. 

Em veia tallant-me i li era indiferent. Jo no ho 

feia perquè em veiés, però inevitablement a 

vegades em pillava. Teníem un pis llogat per 

anar a consumir i passar nits junts. Em vaig 

enamorar molt d’ell. Em posava guapa per 

anar amb ell a la discoteca i les mirava a totes 

menys a mi. Jo sóc molt gelosa i vaig arribar a 

aguantar que anés amb altres noies davant 

meu. Desapareixia en els banys, però jo 

callava. Sempre m’insultava, m’humiliava i 

alguna bufetada ja em donava. Però la 

primera pallissa va ser als 6 mesos de relació. 

Vam anar a un bar i allà es va trobar amb una 

amiga seva. Jo ja veia per on anava la situació 

i li vaig demanar a la noia aquesta que 

marxés. Ell sempre defensava les seves 

amiguetes. Em va agafar el cap i em va donar 

un cop contra la paret. Jo vaig marxar cap al 

cotxe, vaig sortir plorant. Es veu que no es va 

quedar satisfet i va venir darrera meu. Tal 

com va arribar a mi, em va donar un cop de 

peu. Vaig caure a terra i allà va fer el que va 

voler amb mi. Quan va acabar, vaig marxar 

cap al pis com vaig poder, em vaig menjar les 

meves pastilles i cap a dormir. Tot això va 

passar el dia de Nadal. El dia de Cap d’Any li 

vaig clavar un ganivet. Vam arribar de 

matinada i jo em vaig quedar bevent i 

pensant. Em va venir a enganxar un altre cop. 

Em va agafar del cabell i em va aixecar. En 

Augment del consum. 

 

Desig de ser estimada i valorada per la 

seva parella. 

 

Conflictes per gelosia. 

 

Insults, humiliacions, agressions 

físiques. 

 

Primera pallissa rebuda als 6 mesos de 

relació. 

 

Defensa de la pallissa amb una 

punyalada. Negació del maltractament 

de cara als Mossos d’Esquadra. 

 

Li va trencar el nas. Primer 

reconeixement del maltractament 

rebut. 

Pèrdua del treball. 

 

Creença de que la seva ex parella 

canviaria. 

 

Creença de que es mereixia els 

maltractaments. 

 

Reconeixement de dependència. 

 

Autolesions. 

 

Desatén el fill i el deixa amb els seus 

pares. 
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aquell moment vaig agafar un ganivet que 

tenia per allà a prop i li vaig clavar. Amb tota 

la sang vam haver de córrer. Jo no sabia ni on 

era, tenia una barreja d’alcohol i 

benzodiazepines. Em va deixar als Mossos 

d’Esquadra i ell va marxar a l’hospital. Per sort 

no va ser res greu, el van ingressar però res. 

La Mosso d’Esquadra em va preguntar: “si 

t’està maltractant ho has de dir”. Ells ja s’ho 

oloraven. M’incitaven a que digués la veritat. 

Al final vaig marxar, ell no va denunciar-me. 

Tot i això, vam tornar junts. No va trigar 

massa en tornar a maltractar-me. Estàvem al 

bar prenent una beguda i vam començar a 

discutir. Jo li vaig dir: “marxo, estic farta, aquí 

et quedes, marxo a una altra festa”. Llavors 

ell va venir, la meva amiga venia darrera, i 

em va donar un cop de puny a la cara i em va 

trencar el nas. No se li va acudir cap altre 

cosa que dir-li a la meva amiga: “tu no has 

vist res”. Què fill de puta. Vaig anar a 

l’hospital i vaig reconèixer que havia sigut ell. 

Va venir a buscar-me a l’hospital, els de 

seguretat i la infermera m’ho van dir. Jo els 

vaig dir que no el deixessin passar, que havia 

sigut ell. Allà va ser la primera vegada que 

vaig dir la veritat. Quan et veus amb el nas 

trencat ja estàs cansada. Tot i això sempre 

tornàvem. Jo pensava que era el que em 

mereixia. M’enganyava a mi mateixa pensant 

que la relació ja milloraria. Era dependència 

total. Jo pensava que ell canviaria. Et resignes 

a viure així. Al final pensava que o el matava 

o em matava jo. Estava obsessionada amb ell. 

Tenia un treball que vaig perdre. Anava amb 

talls a la mà i els hi deia que eren accidents 

tallant el pernil. Ja s’ho oloraven. Al final em 

van fotre fora. Si no em pegava ell ja m’ho 
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feia jo mateixa. Vaig descuidar al meu fill, 

estava absent, vaig ser molt mala mare, 

només a l’arribar a casa em tancava a 

l’habitació amb el mòbil per parlar amb ell o si 

no em ficava al llit perquè em feia mal tot el 

cos. 

 

10. Per què creus que el teu pare i la teva ex parella et van maltractar?  

Transcripció Idees principals 

Crec que el vaig decebre perquè va veure que 

m’estava convertint en el que ell era. Suposo 

que li va fer ràbia i va venir a per mi. La meva 

ex parella, en canvi, em maltractava perquè 

era un porc. Anava a dir que era perquè jo el 

provocava, però no tinc per què dir-ho, però 

fixa’t, era la primera resposta que m’anava a 

sortir. En aquella època em culpava dels 

maltractaments, però ara ja no. Ell era el 

culpable perquè era un puto malalt, i jo una 

malalta que li ho permetia i ho buscava. Al 

final suposo que sí era culpa meva perquè el 

provocava per poder retreure-li després. Era 

un rol estrany.   

No culpabilització dels maltractaments 

rebuts al principi, després reconeix 

que els provocava. 

 
 
 
  

	  

11. Quan va tenir lloc el maltractament, com vas actuar respecte a l’exterior? 

Tenies alguna persona que estigués informada de la teva situació?  

Transcripció Idees principals 

Excepte aquella situació en la que la meva amiga 

estava davant, ningú sabia res. Suposo que la 

gent s’ho olora. Però jo no li vaig fer saber a 

ningú. Fins i tot quan li vaig posar una ordre 

d’allunyament només deia que era perquè em 

seguia i no superava el trencament de la relació.  

No va admetre el maltractament 

amb ningú proper a ella. 

 

Engany sobre el motiu de la ordre 

d’allunyament. 
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12. Encara no has parlat d’aquest tema obertament amb ningú?  

Transcripció Idees principals 

Només ho he compartit amb la meva parella i 

amb tu. A ell li he hagut d’explicar perquè s’ha 

vist implicat. La meva parella també té una ordre 

d’allunyament contra la meva ex parella. Ens 

seguia als dos i ens amenaçava. El va amenaçar 

de mort, a ell, al seu fill i a tota la seva família. Li 

va dir que els cremaria a tots vius. La meva ex 

parella no va acceptar que jo el deixés, em deia: 

“Com em deixaràs tu a mi? Però què dius, 

flipada? Tu a mi em deixaràs?”. Jo ja havia 

conegut a la meva actual parella, per això el vaig 

deixar a ell, però en aquell moment no vaig ser 

capaç de dir-li. Va estar molt temps enviant-me 

missatges per a que tornés amb ell. Em deia: 

“torna amb mi, ho sento molt, t’estimo, no m’he 

adonat fins ara”. Ell deia que es penedia, que 

s’havia donat que era un maltractador i que tenia 

un problema però que si tornava amb ell tot 

canviaria. Vaig haver de mudar-me al final. Sort 

de la meva parella, m’ha ajudat molt i ha tingut 

que suportar molt. Ho he pagat tot amb ell, sóc 

molt mala persona. L’he pegat, l’he insultat, tot el 

que em feia la meva ex parella li he fet jo a ell. El 

que em fa por és que he gaudit d’això. Em sento 

dolenta per dins.  

Només ho ha compartit amb la 

seva parella i amb mi. 

 

Inici relació amb la parella actual. 

 

Trencament de la relació amb la ex 

parella. 

La seva parella té una ordre 

d’allunyament contra la ex parella. 

 

Amenaces de la ex parella a la seva 

parella actual i a ella mateixa. 

 

Reconeixement, per part de la ex 

parella, de que tenia un problema i 

falses promeses. 

 

 

Reproducció dels maltractaments 

rebuts amb la seva parella. 

 

Reconeixement de sentiments de 

plaer al maltractar i al veure 

patiment. 

	  

13. El teu fill va presenciar situacions de maltractament? Va ser víctima 

d’alguna d’elles?  

Transcripció Idees principals 

Mai. L’únic que ha vist, fa dos mesos, que vaig 

maltractar a la meva parella. Anava a per la meva 

parella a fotre-li una hòstia. El meu fill estava 

darrera i es va posar a plorar. Se’m va anar de les 

mans. El meu fill mai m’havia vist així. Em va dir, 

plorant: “per què li has fet això? No li facis això, 

Agressió a la parella actual davant 

del fill. 

 

Trauma del fill al veure la mare 

maltractant.  
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mare, que li has fet mal”. No puc ni recordar-ho 

sense plorar. Em vaig sentir molt malament. No 

em perdonaria que ell hagués de veure això per 

part meva. És el que jo he vist a la meva i no vull 

que vegi com em surt el monstre. No m’ho 

perdonaria. 

Culpabilitat conseqüent a aquest 

esdeveniment. 

	  

14. Quan la teva ex parella exercia violència contra tu, havia consumit algun 

tipus de substància o droga? Habitualment? Quina substància?  

Transcripció Idees principals 

Quan no consumia era diferent. Potser em fotia 

alguna bufetada, però poc més. El dolent era que 

sempre estàvem consumint. Sempre havia begut, 

sempre havia consumit cocaïna i sempre anava de 

porros fins a dalt. Mai era ell, aquest era el 

problema. No controlava res. Un dia li vaig dir: “tu 

no saps que ets molt gran? Que em pots matar 

qualsevol dia d’aquests?”. Tenia molta por de que 

algun cop em deixés danys permanents.  

Consums diaris i habituals per part 

dels dos. 

 

Por a tenir lesions permanents. 

	  

15. En què consistien els maltractaments?  

Transcripció Idees principals 

Començaven amb retrets per qualsevol cosa. 

Qualsevol cosa era el detonant. Em començava a 

insultar i al final acabàvem a hòsties. Després de 

cada maltractament em venia a buscar al treball i 

em deia: “perdona’m, sóc un monstre. T’estimo i 

no tornarà a passar”. Llavors jo ja tenia el que 

necessitava: “ho ha reconegut, no tornarà a 

passar”. Aquesta frase, la de “no tornarà a passar” 

me la sé de memòria ja. 

Inici conflictes amb qualsevol 

motiu. 

 

Evolució: retrets, insults, cops, 

penediment. 

 

Falses promeses de la ex parella. 

 

Creença per part d’ella d’aquestes 

promeses. 
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16. Vas arribar a denunciar-ho?  

Transcripció Idees principals 

Si no fos per la meva parella no ho hagués fet. Jo 

encara l’estimava i no el volia denunciar. Encara 

no he pogut ni esborrar les seves fotos de 

l’ordinador. M’he posat mil vegades davant de 

l’ordinador i no puc. Inclús hi ha alguna foto on 

estic asseguda a sobre seu amb la cara plena de 

blaus de quan em va trencar el nas. Ni aquesta he 

pogut esborrar. No estic preparada per desfer-me 

interiorment d’ell. Això la meva parella no ho sap. 

Tinc dependència d’ell. Sentia devoció per ell, 

obsessió. El veia com un Déu. Encara que sabia 

que m’enganyava, perquè ho sabia, seguia amb 

ell. Encara em fa mal això. El molt “cabrón” 

m’enganyava amb altres. Hauria d’odiar-lo, però 

no puc. La seva veu és com un càntic de sirenes. 

Em vaig haver de mudar perquè sé que si no, 

hagués tornat amb ell. Em barallava amb 

qualsevol noia que parlés amb ell. Vaig tenir 

problemes. No podia ni connectar-me al 

“Facebook” perquè sempre que ho feia, veia ties 

allà i em posava gelosa. Això em feia més mal que 

no pas les pallisses que em fotia. Em portava a 

l’autodestrucció, hi havia dies que ni dormia ni 

menjava, només consumia. Sempre pensava: 

“demà el deixaré”, “la pròxima vegada que passi 

alguna cosa el deixaré”. Però mai el deixava. 

Gràcies a la meva parella em vaig allunyar i vaig 

denunciar. M'ha estimat i m’ha cuidat com ningú 

no ho ha fet mai. Se’m fa estrany que algú 

m’estimi tant. 

No hagués denunciat si la seva 

parella no l’hagués pressionat.  

 

No s’ha desfet interiorment de la 

seva ex parella (incapacitat per 

esborrar les seves fotos).  

 

Enyorança d’aquesta. 

 

Sentiments d’obsessió i devoció 

per la seva ex parella. 

Dependència. 

 

Reconeix no odiar la seva ex 

parella. 

 

Origen dels conflictes: gelosia. 

 

Autodestrucció: autolesions, no 

dormir, no menjar, consumir. 

 

Es posava excuses per no deixar-

lo. 

 

Sentiments d’estranyesa al sentir-

se estimada i cuidada. 
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17. Vas demanar ajuda?  

Transcripció Idees principals 

Mai li vaig demanar ajuda a ningú. La meva 

parella em va dir que denunciés. La meva ex 

parella em seguia quan sortia del treball. Molts 

dies jo parlava pel mòbil amb la meva parella i de 

fons sentia: “puta, zorra”. Perquè tenia a la meva 

ex parella darrera. Un dia em va agafar el telèfon i 

el va tirar al terra. També va intentar que 

trenqués la relació amb la meva parella. El 

trucava i li deia que havíem passat el cap de 

setmana junts, quan era mentida. Ara fa dos 

mesos que no sé res d’ell. Sé que quan arribi 

Nadal s’emborratxarà i em trucarà. No estic 

preparada per sentir la seva beu. Sé que em 

donaran ganes de beure. Encara no puc ni baixar 

al poble on vaig viure tots aquests esdeveniments 

perquè per tot arreu on passo recordo situacions. 

Això em provoca ganes de beure. I sé que si em 

trobés alguna de les seves amiguetes aniria a per 

elles per pegar-les. Encara em surt aquesta 

reacció. Necessito que passi el temps. 

Mai va demanar ajuda. 

 

Si no fos per la parella, no hagués 

denunciat. 

 

La ex parella seguia a la víctima. 

 

La ex parella no acceptava el 

trencament de la relació i causava 

disputes amb la parella actual per 

provocar trencament. 

 

Evitació de situacions i llocs que 

recorden esdeveniments. 

 

Craving associat al record dels 

esdeveniments. 

	  	  

18. Creus que encara estàs afectada psicològicament pels maltractaments 

rebuts? 

Transcripció Idees principals 

Sí, perquè no ha passat tant de temps encara. Sé 

que sóc forta i que no estaré tota la vida ofegant-

me.  

Persistència de malestar. 

	  

19. Tens malsons o revius els episodis de violència?  

Transcripció Idees principals 

He tingut molts malsons amb ell però durant la 

relació era una obsessió. No dormia ni de nit ni de 

dia. Tot el dia pensava. A vegades somio amb 

situacions que he viscut amb ell, baralles, que 

estava amb altres noies, etc. No em preocupa 

Re-experimentació dels fets 

traumàtics a través de malsons. 

 

Extracció de la part positiva 

d’aquestes vivències. 
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massa perquè sé que això passarà amb el temps. 

A vegades et despertes plorant. Sé que això m’ha 

servit per marcar límits que mai havia marcat. 

Intento mirar el costat positiu, el poquet que té, 

intento veure-ho així perquè si no estaria 

ensorrada. 

	  

20. Com responies a aquestes situacions de maltractament?  

Transcripció Idees principals 

A vegades defensant-me i d’altres castigant-me 

encara més jo. Pensava: “com jo ho he provocat, 

jo tinc la culpa”. Pensava això per poder 

perdonar-lo. Em deia a mi mateixa que la culpable 

era jo, que ell era bo, per poder donar-li una altra 

oportunitat sense sentir-me estúpida. 

Afrontament del maltractament i 

autolesions. 

 

Exculpa la ex parella per poder 

perdonar-la. 

	  

21. Com és la teva relació de parella?  

Transcripció Idees principals 

Aquest mes bé, però fins ara ha sigut un infern 

per part meva. He reproduït els maltractaments 

amb ell. Si no estàs sa, no pots tenir una relació 

sana. Pensava que estava preparada, però no. Ara 

començo a estar-ho. Era conscient del 

maltractament que jo exercia cap a ell i li enviava 

missatges per a que s’allunyés de mi: “però no 

veus que t’estic fent el mateix que ell em feia a 

mi?. L’humiliava en públic, l’insultava, li feia de 

tot. Li he fet tot el que jo he rebut. Sé que li he fet 

molt mal, va entrar en depressió. Ell abans 

consumia, ara pren metadona, però des de que 

vam començar el vaig fer recaure. Ara està millor 

però durant el camí et carregues a molta gent. 

Reproducció maltractaments 

viscuts amb la parella. 

 

Va provocar la recaiguda de la 

parella. 
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22. Com penses que ha afectat al teu estil de relacionar-te amb les persones? 

Transcripció Idees principals 

Sóc molt agressiva, més distant, no vull 

relacionar-me, m’he tornat molt tancada en mi 

mateixa, sóc reservada. No puc ni sentir música. 

Quan passava per davant d’alguna discoteca em 

causava ansietat per totes les coses que he viscut 

allà. No podia ni connectar-me a l’ordinador. No 

podia ni seure davant d’ell. Obrir “Facebook”, per 

a mi, era maltractament, perquè veia noies i això 

era el que realment em feia mal. Encara em dona 

taquicàrdia pensar en tot això.  

Conducta agressiva. 

 

Aïllament social. 

 

Evitació d’entorns i situacions. 

 

Manifestació fisiològica de l’ansietat 

davant records d’esdeveniments 

viscuts. 

	  

23. Creus que podràs tenir relacions basades en el respecte i la no violència?

  

Transcripció Idees principals 

La pregunta de l’any. No ho sé perquè em costa 

molt. Em costa no cagar-me en els seus morts. Això 

ho porto sentint jo tota la meva vida a casa: “em 

cago en la teva puta vida, em cago en els teus 

morts, no vals per res”. He crescut amb tot això i 

per desgràcia és això el que em costa, tenir una 

relació basada en el respecte i la no violència. Són 

coses que ja veus normals. No et puc contestar a la 

pregunta. Vull creure que sí, treballaré per 

aconseguir-ho, però no sé si ho aconseguiré. Aquest 

comportament és innat. Però ho intentaré. 

Vol però no pot. 

	  

24. Creus que les persones que t’han maltractat, podran fer-ho?  

Transcripció Idees principals 

No, i ho sento molt per ells, però no. El meu pare, 

amb lo gran que és, morirà així. Ara sembla que 

s’ha calmat, però no. I la meva ex parella, no. No 

crec que aconsegueixi estar amb cap altra noia. 

Espero que ho aconsegueixi, però crec que no. Crec 

que morirà així, és el que ell ha viscut a casa seva. 

Tot és una cadena. És així. 

No ho creu. 
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25. Podries descriure algun episodi que recordis? 

Transcripció Idees principals 

Una nit en el bosc. Em va fer molta por. 

Tornàvem a casa i va parar el cotxe. Jo estava 

enfadada, havíem discutit. Ell insistia en mantenir 

relacions. Jo li vaig dir que no. Estava borratxo, 

era molt gran i molt fort, jo estava molt prima en 

aquella època. Vaig passar por i angoixa. En 

aquell moment era com un estrany. A sobre, va 

succeir més cap al final de la relació, quan jo ja 

començava a obrir els ulls i a adonar-me’n de les 

coses. Els sentiments ja no eren els mateixos. Li 

vaig donar un cop a les seves parts i vaig sortir 

corrents. Ell va venir per darrera, em va tirar al 

terra i va intentar forçar-me. Suposo que va 

reaccionar, va veure que se li anava de les mans i 

va parar. Això va marcar un abans i un després a 

la nostra relació. Em sentia com una prostituta. Jo 

era molt submisa. Quan jo no tenia ganes, 

m’amenaçava dient que s’aniria amb una puta. 

Ara ho penso i em fa fàstic. Ell em deia: “fes-me 

això” i jo ho feia. Feia coses que no volia, que no 

m’agradaven. Això em feia sentir molt bruta, molt 

malament i molt fastigosa.  

Intent de violació al bosc per part 

de la seva ex parella. 

 

Els dos havien consumit. 

 

Va marcar un abans i un després a 

la relació. 

 

Manteniment de relacions sexuals 

sense desig per manipulació i 

xantatge de la ex parella.  

 

Sentiment de fàstic, impuresa i 

brutícia al recordar els 

esdeveniments. 

	  

26. El que acabes d’explicar, t’ha creat problemes a l’hora de tenir relacions 

amb la teva parella? 

Transcripció Idees principals 

He anat a temporades en el sexe. Al principi 

estava en un altre món. Ara que no bec és 

diferent. No em ve de gust. L’estimo, no té res a 

veure, però no tinc ganes. A vegades, mentre ho 

fèiem, m’han vingut records a la ment i he hagut 

de parar. 

Re-experimentació de successos o 

record d’imatges traumàtiques 

provoquen rebuig del sexe. 
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27. Creus que la teva ex parella es va penedir alguna vegada d’haver-te 

maltractat?  

Transcripció Idees principals 

Crec que sí. Malgrat ho tornava a fer crec que 

quan em va perdre definitivament sí es va 

penedir. Quan em perseguia disculpant-se crec 

que en el fons s’havia de penedir. Ell m’ho deia: 

“amb lo bé que t’has portat amb mi, amb lo bona 

que has sigut, com he pogut fer-te tant de mal?”. 

Quan em veia a l’hospital també deia: “on ha 

acabat aquí per mi”. La depressió, el consum i les 

autolesions eren per desesperació de no saber 

deixar-ho. Era un pou sense sortida. Sort que vaig 

demanar que m’ingressessin perquè si no 

m’hagués acabat suïcidant, o matant-lo. Però crec 

que abans m’hagués matat jo. 

Considera que la seva ex parella 

estava penedit del maltractament. 
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Annex 7 

Quadre de síntesi de l’entrevista al metge forense 
	  

1. Què el va portar a estudiar Medicina Forense? 

Transcripció Idees principals 

Exactament el motiu concret no el podria dir. Em 

varen dir uns companys forenses que, amb la meva 

experiència clínica (jo venia de la medicina rural i 

després de l’hospitalària) els podria ajudar en el 

partit judicial on treballaven, atès que els feien falta 

metges forenses. Vaig dedicar-me durant un temps 

de forma interina i, a poc a poc vaig integrar-me en 

aquest treball i em va anar entusiasmant fins que 

vaig dedicar-me plenament. 

Recomanació per part dels 

companys d’un lloc de treball en 

un partit judicial i posterior 

experimentació i elecció. 

 

 

2. Quants anys fa que hi treballa? 

Transcripció Idees principals 

Vint anys. Vint anys. 

 

3. Recorda el seu primer cas? 

Transcripció Idees principals 

Perfectament. Es tractava d’una mort accidental, per 

un ritual sexual (penjament incomplet accidental). 

Primer cas sobre una mort 

accidental. 

 

4. Podria descriure amb detalls com és el seu dia a dia? 

Transcripció Idees principals 

L’activitat diària resulta molt variada; valoració de 

lesions, internaments involuntaris, incapacitacions 

civils, estudi de males praxis mèdiques, informes 

psiquiàtrics de víctimes i agressors, responsabilitats 

i imputabilitats de persones que han realitzat fets 

punibles judicialment. 

Funcions més desenvolupades. 
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5. En què consisteixen les seves funcions principals?  

Transcripció Idees principals 

Assessorar a l’Administració de Justícia en totes 

aquelles actuacions en les que hagi un substrat 

biològic i que puguin tenir repercussions jurídiques. 

Funció principal d’assessorament. 

  

 

6. Quins són els casos que veu habitualment? 

Transcripció Idees principals 

Tots aquells que estan relacionats amb la meva 

activitat diària, com ja he comentat. Cal afegir que, 

en aquesta activitat i en els dies de guàrdia, també 

entren en les nostres funcions habituals els 

possibles aixecaments de cadàvers per valorar la 

necessitat o no d’autòpsia judicial per tal d’esbrinar 

l’etiologia de la mort o asseverar o descartar una 

mort d’origen violent i/o criminal, així com realitzar 

posteriorment la preceptiva autòpsia. 

Valoració de casos en què es 

decideix la necessitat d’autòpsia. 

 

7. Quines són les principals causes de mort entre les víctimes de 

maltractament? 

Transcripció Idees principals 

Depèn molt del tipus de maltractament. Són molt 

variades, des de traumatismes cranioencefàlics, 

lesions per arma blanca (els més freqüents) fins a les 

asfixies mecàniques i precipitacions. 

Les lesions per arma blanca són 

les més freqüents. 

 

8. Quin és el seu rol en casos de violència domèstica, tant en víctimes com 

en agressors? 

Transcripció Idees principals 

Fonamentalment la exploració física (valoració de les 

lesions a les víctimes) i l’estudi psiquiàtric, tant a les 

víctimes (establir possibles seqüeles psicològiques), 

com als agressors (establiment de la responsabilitat i 

imputabilitat en base a la presència o absència de 

possibles trastorns psicòtics). 

Funció d’exploració física i 

psíquica de víctimes i agressors. 
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9. Quines són les principals causes d’aquest fenomen? 

Transcripció Idees principals 

Les causes són complexes i variades. Cal considerar 

l’element biològic. Lesions en el sistema límbic, en 

els lòbuls frontals i temporals o alteracions  en el 

metabolisme de la serotonina poden predisposar a 

l'agressió. 

Altres factors que contribueixen a l’agressió inclouen 

la baixa autoestima, els que tenen antecedents de 

maltractament, els que tenen baixa tolerància a la 

frustració i, molt important, el paper de l’alcohol.  

Els trastorns de personalitat limítrof o antisocial 

incrementen de manera considerable el risc de 

violència. També em de considerar que hi ha 

diferències en l'expressió de la violència en mitjans 

rurals i en mitjans urbans a causa que els factors 

estressants en aquests ambients són diferents. Els 

aspectes socials juguen papers importants en 

l'expressió de les conductes violentes, un d'ells és la 

transmissió intergeneracional de la violència i la 

percepció i transmissió del rol hom-dona. 

Factors biològics, vivencials, de 

personalitat, drogues, contexts i 

aspectes socials. 

 

10. Quins factors creu que afegeixen gravetat a aquest fenomen, fins al punt 

d’arribar a la mort? 

Transcripció Idees principals 

Fonamentalment el factor additiu enòlic i d’altres 

drogues. Psicològicament la idea de frustració per 

part de l’agressor sentint que té risc de perdre la 

seva possessió (la dona) i, finalment, una celotípia 

patològica portada a les últimes conseqüències. La 

intolerància a la frustració per part de l’agressor i la 

seva pobresa d’habilitats socials i estratègies 

d’afrontament li impossibilita establir un diàleg 

racional amb la seva parella, imposant-se l’element 

primitiu de la violència i possessió (domini i poder). 

Drogues. 

 

Intolerància a la frustració. 

 

Poques habilitats socials i 

estratègies d’afrontament. 
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11. Quines circumstàncies atenuen la pena? Quines l’agreugen? 

Transcripció Idees principals 

Les mateixes que es consideren en altres tipus de 

delictes contra les persones. Els elements atenuants 

es basen, fonamentalment, en l’existència de 

trastorns psiquiàtrics que comprometin les seves 

capacitats cognitives, volitives i de capacitat de 

dimensionar les conseqüències dels seus 

comportaments.  

S’està discutint encara, a nivell jurídic, si en aquest 

tipus de delicte l’addicció a l’alcohol i les drogues ha 

de ser considerat com atenuant o agreujant.  

Es considera un element agreujant quan el delicte es 

perpetri en presència de menors, o utilitzant armes, 

o tingui un lloc al domicili comú o al domicili de la 

víctima, o es realitzi trencant una ordre 

d’allunyament i, lògicament es considera el fet de 

l’acarnissament i altres factors agreujants en la resta 

de tipologia delictiva. 

Trastorns psiquiàtrics. 

 

Drogues i/o alcohol. 

 

Menors, armes, lloc de 

l’agressió, etc. 

 

12. Podria dir quins són els trets més característics de l’agressor? I de la 

víctima? 

Transcripció Idees principals 

En molts del casos, els agressors solen venir de 

llars violentes. També solen patir trastorns 

psicològics, sense oblidar l’addicció a l'alcohol i les 

drogues que produeix que es potenciï la seva 

agressivitat.  

Crida l’atenció que presenten un perfil 

d'immaduresa, dependència afectiva,  inseguretat, 

inestabilitat emocional, impaciència i impulsivitat. 

De vegades la violència de l'agressor oculta la por o 

la inseguretat, que va sentir de nen davant d'un 

pare abusiu que el colpejava amb freqüència, en 

arribar a ser un adult prefereix adoptar la 

personalitat del pare abusador a sentir feble i 

espantat. Model familiar. 

Història de maltractament a la 

infància. 

 

Trets de personalitat 

característics tant en la víctima 

com en l’agressor. 

 

Infantesa permissiva. 

 

Justificació de l’agressió per part 

de la víctima. 

 

Síndrome de la Dona 

Maltractada. 
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En altres casos, els comportaments ofensius són la 

conseqüència d'una infantesa massa permissiva 

durant la qual es creu superior i pot arribar a ser un 

adult pensant que ell està per sobre de la llei, pot 

fer el que vulgui i abusar de qui vulgui. Pensa que 

es mereix un tracte especial, millor que el que se'ls 

dóna als altres. 

La violència s'estableix progressivament en la 

parella. La dona es deixa maltractar, en alguns 

casos, perquè es considera la principal responsable 

del bon funcionament del matrimoni. No trenca amb 

aquesta dinàmica per por a les represàlies, seguida 

de la dependència econòmica i la por a perdre els 

fills. 

La dona sotmesa a maltractaments es molt crèdula 

en tots els mites sobre la violència domèstica. 

Pateix d’autoestima, sentint-se culpable per haver 

estat agredida. Per la seva baixa autoestima se sent 

fracassada com a dona, esposa i mare. Sent por i 

pànic i manca de control sobre la seva vida.  

Sentiments d’ambivalència, odia ser agredida però 

creu que li han pegat per culpa seva, que s'ho 

mereixia. Incapacitat per a resoldre la seva situació. 

Poc a poc s’aïlla socialment i, sobre tot, accepta el 

rol-mite de la superioritat masculina. 

A vegades les dones no se separen i pateixen en 

silenci per por a perdre la seva seguretat econòmica 

i la dels seus fills. Això succeeix sobretot en la dona 

que no té educació. Altres vegades no se separen a 

causa de les amenaces de més violència o de mort, 

si intenten separar-se. Quan es pregunta a algunes 

dones per què aguantar maltractament durant anys, 

la resposta més comuna és que ho fan pels seus 

fills que no volen que es criïn sense pare. 

En molts casos influeix el factor econòmic. Suporten 

quanta vexació vingui per tal de no perdre la 

seguretat econòmica per a si i els seus fills. Es 

tracta generalment de dones amb poca preparació 

 

 

Tolerància dels maltractaments 

per problemes econòmics i/o fills 

en comú. 
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acadèmica, conscients que sense el marit no 

podrien viure còmodament. La repetició del 

maltractament destrueix psicològicament a la dona. 

Queda incapacitada per a prendre les decisions 

correctes.  

 

13. En què consisteix el circuit de derivació de casos?  

Transcripció Idees principals 

A més dels Jutjats especialitzats en Violència contra 

la Dona, s’han creat equips interdisciplinaris, de 

moment tres a Catalunya, en tres circumscripcions, 

en les que s’incorpora un Metge Forense, Psicòlegs i 

Treballadors Socials. Quan arriba algun cas de 

violència contra la dona a través dels jutjats de 

guàrdia, aquests els deriven al Jutjat de Violència 

contra la Dona, sent el jutge corresponent qui 

demana l’actuació d’aquest equip multidisciplinari. 

Equips interdisciplinaris. 

 

Jutjats de Guàrdia. 

 

Jutjat de Violència contra la Dona. 

 

14. Quin és el cas que més li ha impactat? 

Transcripció Idees principals 

El cas d’un agressor, narcisista maligne, que va 

matar a la seva ex-esposa amb acarnissament 

mitjançant 20 ferides d’arma blanca, i va provocar 

lesions greus de la mateixa mecànica, al seu fill 

menor. En tot moment mostrà una fredor 

esgarrifosa, no sentint cap mena de culpa o 

remordiment. Justificant en tot moment aquests 

actes. 

Cas d’assassinat on l’agressor no 

mostrava cap tipus de 

penediment. 

 

Tret psicopàtic de l’agressor. 

 

	  

 


