
CARTA A QUI  MALTRACTA 

Vull néixer, vull néixer de nou, sento que estic atrapat. No puc, no puc més, això ha de 

canviar. 

Hola em dic Marc i tinc 15 anys, he repetit curs. Sempre he sigut un bon estudiant, però 

aquest últim any la meva vida ha canviat molt.  

Encara recordo com va començar tot. 

Era un dimecres a la nit.  Al dia següent jo tenia examen de biologia i aquella nit no 

vaig dormir gaire, ja que havia d’estudiar. Estava concentrat en la pàgina número 54, 

enmig del’escriptori. 

No recordo si eren les onze o les dotze de la nit, l’únic que recordo són els crits de la 

mare.  No eren normals aquells crits, escoltava cops contra la paret, estava molt 

espantat.  Vaig sortir de la meva habitació corrents cap a la dels papes. Sabia que alguna 

cosa dolenta estava passant.  

Hi havia una part de la porta oberta, on podia veure una mica el que estava passant; vaig 

veure la mare amb la cara plena de blaus, sagnant, plorant, amb una bena a la boca i una 

corda a les mans. Allò no podia estar passant. La mare que em va veure que estava 

mirant, em va fer un gest amb els ulls de que m’anés.  Però no volia anar-me, li volia 

ajudar, no sabia què fer, escoltava com el ‘’pare’’ li deia insults, la mare estava 

horroritzada.  

Aquell home ja no era el meu pare, ja no era aquella persona que tenia com a ídol, el 

que m’explicava contes, el que em feia petons al front... 

Vaig tornar a la meva habitació, em vaig posar els auriculars per no sentir res i vaig 

començar a llegir la pàgina 54. No podia concentrar-me, estava plorant, aquella pàgina 

va acabar plena de gotes de llàgrimes. Em vaig ficar sota del llit, plorant, amb els 

cascos-  Tot va ser horrorós.  

Al matí del dia següent, el pare estava treballant i la mare estava plorant al llit. Vaig 

anar a veure-la, ella em va explicar el que passava, no la podia mirar, estava amb mitja 

cara blava dels cops de puny que li havia donat el pare. Em va dir que quan passes això 

anés al llit amb els cascos i pensés en coses boniques, que ella trobaria una solució.  

En arribar a la classe, em vaig preparar per fer l’examen de biologia.  Era la primera 

vegada que em passava això; vaig entregar-lo en blanc.  El professor em va preguntar 

què passava, que si estava bé, si tenia algun problema.  Jo no li volia explicar el que 

havia passat a casa amb la mare,  i li vaig dir que no em passava res, que simplement no 

havia estudiat. 

 Així va passar tot un trimestre de 3r de l’ESO.  Cada nit era el mateix... el mateix 

sofriment, els mateixos insults... jo plorant al llit.L’únic que va canviar va ser que ja no 

podia mirar igual al pare, no li parlava, em feia ‘’por’’,  i tenir ‘’por’’ al teu pare és el 

pitjor que pot passar. 



Volia demanar ajuda, però no sabia ni a qui, ni com, ni res. Li vaig demanar consells als 

meus amics, però ells no es creien el que els hi deia. L’única opció que em quedava era 

explicar-li a la meva tutora. 

 

Després de tres dies, vaig poder estar a soles amb la meva tutora i explicar-li tot. Ella 

em va abraçar, estava apunt de plorar, jo ja feia estona que plorava. Va poder entendre 

el meu canvi de treure un vuit a treure un tres o ni tan sols presentar-me a classe.  

Jo li vaig demanar que, si usplau,  no li digués a ningú i ella m’ho va prometre. Volia 

ajudar-me i ella sabia què fer.  Em va dir:a les cinc i mitja  t’espero a la portaria i et 

portaré a un lloc.La vaig esperar. De camí cap allà vam estar parlant, em va portar a un 

lloc darrera de la plaça de la Vila, va tocar el timbre del portal i vam pujar unes escales.  

Estava ple de dones. Era una associació contra el maltractament de dones.  Els hi vaig 

explicar el que vivia cada nit i em van dir que, quan trobés la mare sola, li comentés 

l’existència d’aquella associació i que anés amb elles. Vaig fer això mateix i la mare va 

anar-hi. Van parlar amb la policia i un dia van entrar a casa i van agafar el pare. 

Aquell home ja no era el meu pare, no em feia res de llàstima que se’l emportessin. La 

mare em va abraçar i em va dir:Marc ets un heroi, no et separis mai de mi.  

La mare s’havia convertit en una ídola per a mi.  Després de tot el que havia viscut, 

seguia lluitant per mi, i per molt que m’enfadés amb ella, sabia que era el millor que 

tenia i el pitjor que podia perdre.   

Vam canviar de casa, no volíem estar allà i recordar tot, volíem començar tot de nou. 

Ara vivim a un petit piset per als dos, al costat d’aquella associació de dones. Jo vaig 

canviar d’institut, he fet nous amics i ara sóc el nen més feliç del món perquè veig la 

meva mare feliç. Ella era la cap de l’associació contra el maltractament de dones, 

ajudava a dones que estaven passant pel que ella va passar. 

Ara som més feliços que mai, encara que a vegades anem al psicòleg per oblidar tot.  

No sabem res del pare i ni volem saber-ne.  

He après que el millor que pots tenir és l’estima de la teva mare, sense ella no series res. 

Ella és una heroïna pera mi . 

 

 

Susi 

 

 

 

 

 


