
VIOLÈNCIA DE GÈNERE? 

Darrerament al nostre entorn s’ha imposat una visió que acusa el patriarcat de ser la causa de 

gran part dels mals de la nostra societat. La punta de llança d’aquesta campanya és l’anomenada 

violència de gènere. Unes quantes reflexions. 

.- Una dona té centenars de vegades més possibilitats de morir per accidents de trànsit o 

domèstics que a mans de la seva parella o d’un violador. 

.- Les víctimes d’assassinats comesos per homes són, en el 90% dels casos, uns altres homes. 

.- Els assassins sovint son persones desequilibrades i depressives que actuen per impuls. Alguns 

son gent frustrada, víctimes d’abusos a la seva infantesa. La majoria son marginals. No hi ha per 

tant una casuística que permeti afirmar que hi ha una tipologia comuna.  

.- En molts casos, tot i ser una actuació injustificable, respon a una provocació. 

.- En alguns casos es pot parlar de muntatges. 

.- Molts dels assassins ni tan sols saben que és el patriarcat  

.- Els assassins i violadors no són homes de debò ja que a les cultures autènticament patriarcals 

és sabut que les dones no s’han de pegar. 

.- Per tant els homes fan molt bé en no manifestar-se contra aquestes violències, ja que no en 

són responsables. 

.- El patriarcat no té res a veure amb la violència, si no un model de societat consumista i alienat 

.- El patriarcat ha produït grans figures (Crist i Mahoma per citar-ne dues) i creacions artístiques 

.- La patriarcatofobia és fruit de una visió eurocentrista, burgesa i elitista. La gran majoria d ela 

humanitat viu en cultures patriarcals. 

.- Perquè a cada mort d’una dona assassinada aquí fem concentracions i minuts de silenci i 

passem olímpicament de les assassinades a Katmandu? 

.- La patriarcatofobia és funcional al poder ja que divideix la societat creant enemics interiors. 

.- Qui no prioritza la lluita contra la patriarcatofobia no és d’esquerres. 

.- El patriarcat no es violència, ans al contrari, garanteix la protecció de dones i nens. 

Bé, si has arribat fins aquí i em coneixes pensaràs que m’he begut l’enteniment. Si no em 

coneixes pensaràs que sóc un d’aquells putos fatxes masclistes que estan veient perillar el seu 

estatus en la nostra societat occidental. 

Doncs no, es tracta simplement d’una provocació. Tots els arguments els he copiat de murs de 

gent d’esquerres i extrema esquerra on eren emprats per comentar assassinats o matances 

de civils per part de terroristes islàmics. 

Comentaris i argumentaris que, amb tota la bona fe, acaben justificant i donant ales a un 

fenomen absolutament comparable al sorgiment dels moviments feixistes o nazis a l’Europa dels 

anys 20 i 30. Ideologies totalitàries, que ara, com va passar a l’Espanya nacional catòlica, 

s’alimenten per a les seves estratègies de conquista de quotes de poder, del ressentiment, l’odi, 

la ràbia i frustració de masses agreujades per injustícies reals u oportunament maquillades, tot 



assaonat amb altes dosis d’una religió que conté sectes i corrents obscurantistes, amb milions 

de seguidors i potències estatals autocràtiques. 

Arguments i comentaris que són insults i befes per a les desenes i desenes de milers de víctimes 

innocents, a Madrid, Niça, Nigèria, Bagdad, Siria, Pakistan, Afganistan, Sudan, Tunisia, Egipte, 

Libia, India, Turquia d’aquest moviment que uneix en una barreja explosiva fanatismes atàvics i 

tècniques modernes de comunicació i organització. 

Arguments i comentaris que són oli en un llum per als nostres governs i dretes europeus que 

veuen com li regalem la defensa dels valors que sempre han estat nostre: llibertat de paraula i 

expressió, igualtat, separació de la religió de l’àmbit públic, l’antifeixisme als carrers. 

Li regalem tot això i a més, amb un paternalisme de regust colonial, també renunciem al nostre 

orgull laic i rebel, a l’exigència de respecte per allò que som... ja que acceptem fins i tot que se’ns 

consideri com una massa indistinta de fills del capitalisme imperialista i no com hereus de 

generacions que han pagat altíssims preus de sang i dolor per lluitar contra les opressions, 

religioses i seculars. 

Aquesta deriva ideal i moral, aquesta pèrdua dels valors que ens inspiraven és al meu entendre 

un dels principals problemes que tenim a l’esquerra, ja incapaços d’il·lusionar ningú, tristos 

productors de missatges conformistes o mimètics, quan no expressions de rabietes impotents. 

Ah, i a sobre, amb aquestes posicions no només no combatem la islamofòbia sinó que la 

reforcem, com ja hem reforçats molts altres, oblidats, racismes. 


