
 
Manifest en contra de la violència masclista 

“A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida.  

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.” Maria Mercè Marçal  

Avui, dia 25 de novembre, tornem a ser als carrers per lluitar en contra de la violència envers 

les dones i la violència masclista.  

Aquest any arreu dels Països Catalans, la vergonya ens torna a cobrir. Les xifres parlen per 

si soles: 24 feminicidis a un mes per acabar l’any, una morta cada dues setmanes. Però 

abans d’arribar a aquest extrem, altres violències masclistes són presents. 

Nombrosos casos de violacions i abusos sexuals surten a la llum constantment. No obstant, 

pocs d’ells acaben amb una denuncia ja que la majoria de les víctimes no s’atreveixen a fer-

ho per por a ser jutjades, menyspreades o acusades de mentir per falta de proves. És a dir, 
es busca culpabilitzar a la víctima i no a l’agressor justificant que les agressions moltes 

vegades son consentides, incentivades per la víctima o fins i tot buscant la innocència de 

l’agressor si va sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies.  

Un exemple que ha tingut molta repercussió social ha estat el cas de la noia que va ser 

violada per cinc joves durant les festes de San Fermines, del passat Juliol.  

Un altre tipus de violència masclista visible són els maltractes físics. Aquests poden anar 

des de cops “per amor” fins a ferides “per portar-se malament”, les dones no volem ser 
violentades per res, no hi ha motiu que justifiqui una agressió. Tampoc les agressions 

psicològiques, aquelles que violenten de manera més subliminal, que deixen una petjada 

emocional i no física, aquells que no són tangibles però si que són difícils de curar; la gelosia, 

el control constant a la parella, la culpabilització de tot el què passa, la pressió diària i la 

cossificació, dins i fora de la parella, de la dona com a objecte sexual sense voluntat i sense 

poder de decisió sobre el què vol fer. També cal remarcar tot allò que normalitza la situació 

de la dona com a oprimida com en són exemples els acudits i l’humor masclista, un tipus 

d’humor que l’únic que fa és incrementar aquesta situació de desigualtat, no fa gràcia.  

El que articula tot això és la violència estructural, un tipus de violència molt menys perceptible 

però que es normalitza en educació, en valors, en concepció dels gèneres i en societat 

patriarcal. Per això es produeixen situacions com la bretxa salarial, la cossificació i 

sexualització de les dones i la binarització dels gèneres, també cal remarcar la invisiblització, 

l’apropiació d’idees per part d’homes i els micromasclismes. 

També volem interpel·lar a tots els homes, els que estan dins de la “norma” (blancs, cis i 

heterosexuals) i els que no hi són. Els homes també són víctimes de violència masclista ja 

que ells també es senten violentats per les situacions que dia a dia es perpetuen, també 

tenen dret a plorar, a expressar emocions, a no ser categoritzats per un color o per 

temàtiques concretes. La lluita feminista és transversal, per a tots i totes, per a la igualtat de 



 
drets i perquè totes som persones, amb els nostres drets i llibertats i no volem que res ni 

ningú ens digui com hem de ser.  

Cal que la lluita feminista sigui constant, no només dos dies l’any.  

No volem més mortes, no volem més violacions, ni maltractes físics ni psicològics. No volem 
ser invisibilitzades ni cossificades.  

 

Ens volem vives, lliures i rebels.  

 

Lluita, autodefensa i sororitat. 

 


