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CARTA AL MALTRACTADOR 
 

Bon dia, veí: 

 

Soc la teva veïna que viu al 4-1. Normalment, no em solc posar en embolics que no 

van amb mi. Però vist el grau de la situació, no he pogut esperar més a actuar. 

 

Et vas mudar al 4-2 amb la teva dona. Al principi tot va anar molt bé, no tenia cap 

queixa, fins i tot us vaig portar un pastís per a donar-vos la benvinguda. Però un dia 

a la nit tot va canviar, mentre estava veient el telenotícies, vaig escoltar un fort cop i 

posteriorment uns gemecs de dolor. No li vaig donar importància i vaig decidir ignorar-

los. Però una vegada van començar no van desaparèixer, no parava d’escoltar-ne a 

tota hora, era insuportable. Va haver-hi una setmana que em vaig haver de tapar les 

orelles perquè no els volia escoltar, sabia que significaven, sabia què volia dir per a 

la teva dona. Vaig decidir callar i no fer res, igual que els altres veïns i totes les 

persones que estaven en la meva mateixa situació. Un dia em vaig trobar a la teva 

dona a l’ascensor, vam començar a parlar i li vaig veure un blau a l’ull, llavors li vaig 

preguntar sobre la ferida i es va posar molt nerviosa, llavors em va dir que era molt 

maldestre i s’ho havia fet al caure per les escales de la feina. Com comprendràs no 

m’ho vaig acabar de creure. Però això no va ser el pitjor, un dia em va trucar a la porta 

i em va preguntar que si podia quedar-se a dormir amb mi, em va explicar que estava 

estressada perquè el seu home l’havia escridassat de molt mala manera, ja que no 

s’havia trobat el sopar ja preparat. La vaig calmar i vaig aconseguir adormir-la, llavors 

li vaig veure unes ferides per tota l’esquena, li vaig aixecar la samarreta que portava 

i em vaig trobar unes ferides de fuetades. 

 

Fins ara he decidit callar tota la informació per por que li fessis alguna cosa pitjor a la 

teva dona. Però m’he adonat que la teva dona està embarassada i que tindrà un fill. 

He reflexionat molt sobre que fer, els pros i contres, m’ha costat molt, però he decidit 

que el millor és denunciar-te a la policia. Perquè penso que el teu fill no pot patir tot el 

que la teva dona està havent de sofrir. He buscat per internet i un home acusat de 

violència masclista com tu va rebre 3 anys de presó. Espero que aquests anys et 

serveixin d’ajudar i que puguis reflexionar. 

 

Una salutació, la teva magnífica veïna. 


