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“RECUPERAR LA IDENTITAT O RECUPERAR
LA IDENTITAT MALTRACTADA”

La base de la violèn-
cia masclista és sem-
pre la violència psi-
cològica, a la qual, a 
més, se li pot afegir 
la física, per tant la 
divisió entre violèn-
cia física i psicològi-
ca no té sentit. Tam-
bé es poden donar 
casos de morts psi-
cològiques produï-
des per la pèrdua 
progressiva de la 
identitat com a con-
seqüència del mal-
tractament.

Com despertar de la mort psicològica, de la mort de 
la capacitat de decidir lliurament…? 
Cap dona està lliure de patir al llarg de la seva vida algun 
maltractament per raó de gènere, ja sigui en la parella, 
en l’àmbit familiar o social, però és possible aconseguir 
un enfortiment intern que previngui de certes vincula-
cions afectives destructives o redueixi les possibilitats de 
repeticions de tals patiments. Així de contundent defi-
neix la psicòloga clínica-psicoterapeuta Gemma Cánovas 
Sau la violència masclista i els seus efectes, que també 
es poden aplicar a les relacions entre persones del mateix 
sexe en les quals s’hagi instal·lat la violència de gènere 
i/o masclista. 

En el camí de la recuperació emocional, es poden es-
tablir tres fases, posteriors a la presa de consciència 
- reflexió i d’una etapa en què les dones han de ser 
escoltades, informades i orientades.

1. Elaboració dels dols. Un cop s’ha constatat que s’ha 
instal·lat una situació de maltractament en la parella, i 
freqüentment després d’emprendre accions legals perti-
nents, comencen a fer acte de presència: les pèrdues. 
Moltes dones parlen de la sensació de pèrdua de la fa-
mília ideal, de la parella ideal, etc. Aquests sentiments 
segueixen un procés similar a la mort d’un projecte que 
cal enterrar per passar pàgina, recordant, però, les ferides 

cicatritzades. Implica com una “digestió psicològica” de 
les vivències traumàtiques per convertir-les alquímica-
ment en saviesa i fortalesa. 
Caldrà analitzar, per exemple, perquè s’interpretava com 
amor el que només era possessió i control. També el pos-
sible enllaç entre determinades eleccions de parella i certs 
models familiars viscuts a la infància i/o adolescència. 

2. El divorci emocional. De vegades és més difícil d’acon-
seguir el divorci emocional que el legal. Comporta dis-
soldre el vincle afectiu amb l’altre que està en posició de 
maltractador i modificar la posició subjectiva en la rela-
ció, s’hagi trencat o no la convivència, o es mantingui 
només un lligam pels fills/es en comú. No hi ha esclava, 
si no hi ha amo, per tant, deconstruir la figura del mal-
tractador com a amo des de la pròpia subjectivitat és 
imprescindible per a la recuperació de la salut psíquica 
de la dona maltractada. Aquesta percepció s’ha configu-
rat en base a la sobreadaptació produïda pel maltracta-
ment. Hi ha dones que quan han d’anar a declarar a un 
judici es bloquegen i no poden parlar degut a la proxi-
mitat física del maltractador, mentre que treballant as-
pectes relacionats amb el poder guanyen confiança en sí 
mateixes i se’ls atenua la por.

3. Accés a l’autonomia. Per recuperar la identitat mal-
mesa cal aconseguir paral·lelament l’accés a l’autonomia 
personal. Redescobrir la capacitat creativa, acostumar-se, 
en definitiva, a recuperar el gaudi per la pròpia existèn-
cia com a dona. Respectar i entendre possibles alts i 
baixos en l’estat d’ànim, ser o intentar ser la “millor 
amiga d’una mateixa”, recuperar la qualitat de la mater-
nitat (la relació amb els seus fills/es si en tenen), aficions, 
estudis, contactes socials i familiars que s’havien perdut, 
instaurar com a normal cuidar-se física i emocionalment 
per mitjà, per exemple, de revisions mèdiques periòdi-
ques, tallers d’autoestima i defensa, esport, massatges, 
dansa… és a dir, fer-se propietàries del seus cossos, de 
la seva sexualitat i de la seva vida.

En termes genèrics, la cultura patriarcal tendeix a produir 
relacions disarmòniques entre homes i dones i en la pobla-
ció general, però una altra vida és possible i mai no es tard 
per intentar aconseguir-ho, conclou Cánovas. n
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