Manifest llegit el 21 d’octubre (Roda d’homes contra les violències masclistes, Plaça de St Jaume
de Barcelona):
SURT DE LA MANADA, DEIXA EL MASCLISME
Companys i companyes,
Avui ens reunim aquí per a posicionar-nos públicament contra les violències i els assassinats cap
a les dones; actes que en la seva majoria són exercits per homes.
La violència masclista és una escandalosa realitat que afecta tota la societat. Des del 2003, quan
van començar a comptabilitzar-se, fins aquest mes de juliol 146 dones han estat assassinades a
Catalunya per les seves parelles o ex parelles. I aquesta xacra continua: només a la primera
meitat d’aquest any més de 6200 dones han estat ateses a Catalunya com a víctimes de
violència.
Quan parlem de violències masclistes no estem contemplant tan sols els feminicidis que no són
sinó la punta de l’iceberg. Aquests no serien possibles si no hi hagués molts casos de
maltractaments físics, verbals, sexuals, o bé emocionals, més difícils de detectar. Més enllà, les
criatures de dones violentades n’han patit les conseqüències, bé sigui de forma directa o indirecta
i són, per tant, també víctimes. “Save the children” considera que des de 2012 els infants
assassinats en d’actes de violència masclista passen del centenar.
Aquestes violències són una marca d’identitat del patriarcat que ha inundat la història de la
humanitat: la violència com una forma d’expressió nascuda de nosaltres els homes. Com deia
José Saramago: “La violència masclista és un problema dels homes que pateixen les dones”. I
nosaltres hi afegim: “i també les criatures”. Neixen de la incapacitat d’una part dels homes per
adaptar-se als canvis que provoquen l’avenç cap a una societat igualitària i l’exercici creixent de
la llibertat femenina. Homes que no s’atreveixen a viure segons un model de societat lliure,
igualitària i de respecte mutu entre homes i dones. Un model que, sens dubte, els faria millors
éssers humans.
Els agressors, en la seva gran majoria, no són especials o malalts, sinó homes comuns,
ciutadans típics. Homes, però, que basen la seva seguretat personal en valors tradicionals de
l’estereotip masculí: el poder a través de la força física, la competitivitat, l’agressivitat i un estatus
de suposada superioritat i privilegi respecte de les dones.
La violència és possible, també, perquè la resta d’homes hi mantenim algun tipus de complicitat
i tolerància, com passava entre els membres de la manada. Hem d’aconseguir, per contra, fer
visible un potent moviment d’homes que creï una complicitat que ens ajudi a superar el vincle
patriarcal entre masculinitat i violència.
Per això nosaltres, homes a favor dels homes, ens diem i us diem a vosaltres, homes:
Home, surt de la manada, deixa el masclisme. No en siguis còmplice. Home, sigues humà.
Fem-ho per elles i també per nosaltres.
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