
SOBRE VIOLÈNCIA 

Del llatí Violentia. La Violència és la qualitat de violent l’ acció i efecte de violentar o violentar-

se. Allò violent és allò que està fora del seu estat natural, situació o mode; que s’ executa amb 

força o brusquedat o que es fa contra la voluntat de qui resulta obligada  

El seu estat natural…la violència busca imposar o obtenir alguna cosa per la força. Existeixen 

moltes formes de violència que són castigades com a delictes per la llei. Però el concepte de 

violència varia segons la cultura i l’època. 

Escenificarem el què és violència contra les dones amb un exercici d’ inversió de rols, basat en 

casos i situacions reals que coneixem. 

En aquestes situacions s’ invisibilitza la violència simbòlica inherent al sistema patriarcal, que 

passa desapercebuda com a conjunt de situacions “naturals “de la vida quotidiana. 

Aquest és el primer esglaó de la violència que mutila i mata. 

 

 

Diàlegs- Inversió de rols. H home D dona. Potser es pot representar amb mascares d’home i 

dona. 

Diàleg 1. 

Home- Avui a la feina he tingut un disgust… 

Dona- Ara estic molt cansada ja m’ho explicaràs en un altre moment. Miraré la TV per relaxar-

me 

Home- Preparo el sopar? 

Dona- Mira de fer alguna cosa bona que ahir va ser una merda 

Home- Doncs be que t’ho vas menjar... 

Dona- Quin remei! 

Home- Quin programa es aquest? 

Dona- És de divulgació, no crec que el puguis entendre 

Home- Per què ho dius això? 

Dona- Perquè ets l’home mes maco del mon i amb això ja basta… apa ves a la cuina ah i 

porta’m un gin tònic 

Home- Em sembla que abuses… 

Dona- Qui trobaries que t’estimes tant com jo? Borinot meu  



Tf: Riiiing 

Dona- Sí….?  Ara no es pot posar ja li diré que et truqui 

Tf: Riiiiiiiiing 

Dona- Sí …? Ah, hola, sí, no tinc res a fer.  En 5 minuts et trobo 

Home- Què surts? 

Dona- Sí … a prendre alguna cosa fora, tu sopa si vols 

Home- Però 

Dona- A sobre rondines? no sé ni com t’aguanto 

 

Diàleg 2……… 

Home- Creus que vaig be així? 

Dona- Per molt que et vesteixis no te la donaran la feina. No te’n ‘adones que no estàs 

preparat? Segur que els altres tenen mes possibilitats. No ets prou llest, no basta estudiar. I 

quan et donin el resultat no ens facis la guitza amb el teu mal humor… 

Diàleg 3…… 

Tf…Riiiiiiiiiiiiiing 

Dona- Ha trucat la mare que s’ha trencat el fèmur. Ja saps que jo m'agobio molt. Passa per 

l’hospital per veure que necessita 

Tf: Riiiiiing... 

Dona- Com està la mare...  i quan surti? No podem pagar cap persona ja ho saps... si 

t’organitzes ho podràs fer... ja saps que no serveixo… jo haig d’estar per la feina… si, però la 

teva no és tant important: fixat en la diferència de sous…  en la meva feina son molt 

importants les relacions, haig de disposar de temps i estar relaxada… tampoc passa res si 

deixes el futbol una temporada i t’estàs a casa … vols deixar de dir bajanades? Com si  fossis 

l’únic que té problemes? A vegades tinc ganes de deixar-te… no sé què guanyo estant amb tu, 

sempre rondinant, males cares… Saps que? avui no m’esperis per sopar i potser ni per dormir… 

estic ben farta 

Diàleg 4……..  

Home- Hola, com es que arribes tard i no m’has trucat? He anat al metge. 

Dona- Sí, sí però he tingut una reunió i no he pogut trucar-te. Què t’ha dit? 

Home Tinc càncer de pròstata. 



Dona- Ostres! però això no es només de vells? 

… 

Dona- I què t’han de fer? 

Home- Operar-me, quimio… 

Dona- I se’t cauran els cabells? De tot el cos? I no se t’aixecarà? 

Dona- Em sap molt greu, però ja saps que tinc les meves necessitats… soc una dona, es qüestió 

de biologia, no és que no t’estimi… però no em sento capaç de viure amb un mutilat… 

 ………….  


