
Carta a un maltractador 

 
 
Ei! Hola Maltractador, 
 

Ja ho sé, no saps qui sóc, però ja que tens aquest dubte l'hem de solucionar, 
no? Sóc la Marta, i no, no tinc por per dir-t'ho, sóc amiga de la noia que estàs 
maltractant, i saps que també sóc l'única persona que s'atreveix a escriure això. 
 
Fa ja uns dies vaig descobrir que la meva amiga estava commocionada per 
alguna cosa. Quan ho vaig saber vaig començar a parlar-li de tot plegat, i saps 
què em va dir? Ho saps? Oi, que no? Normal, mai l'escoltes. Però descobrir 
que el seu nòvio l'estava maltractant... no, no físicament, no, sinó 
psicològicament, diu molt poc de tu. Tu penses que maltractar algú és sols 
quan li fots una empenta o pegues a una persona? No, és clar que no. El que 
tu estàs fent és horrible. Mira anem a recapitular. 
 
Des que la conec, encara que sigui de fa poc, sempre, i amb “sempre” vull dir 
“sempre” estava tranquil·la, feliç. No tenia gaires complicacions a la vida amb el 
que tenia i era. Però va ser a partir del començament de la vostra relació que la 
cosa es va espatllar. Al principi ella era inclús més feliç: tenia un nòvio 
meravellós, amable, simpàtic, carinyós... però tot va canviar molt fa uns mesos.  
 
Ara quan estic amb ella i es proposa un pla diu "No, no puc sortir". Quan 
pregunto el perquè d'aquestes paraules em contesta amb un "No ho sé, el meu 
nòvio em diu que millor no sortir." A part de tot això puc veure que no la tractes 
com abans. Els insults són constants. Tot i que tu pensis que són inofensius 
poden ferir, i fereixen. Això, sumat a les amenaces i al menyspreu, és 
insuportable.  
 
Fes-t'ho mirar, és un tema seriós, no és una broma o un joc. És la vida real i a 
les persones se les ha de respectar. Reflexiona, encara ets a temps. 
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