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1. Qui parla?

En iniciar l’anàlisi de qualsevol problema social i, especialment, en relació 
amb les respostes que n’han de donar els poders públics -com ara, les res-
postes dels poders públics davant les violències sexuals (VS)- la delimitació 
del “problema” és un primer problema. Per a la reflexió que aquí presen-
tem, però, cal plantejar al menys dues qüestions prèvies a la delimitació de 
què són les VS, imprescindibles per situar aquesta anàlisi. 

El títol d’aquest text, De què parlem quan parlem de violències sexuals és 
un bon punt de partida. Una primera constatació és l’ús col·loquial (in-
nocent?, proper?) que fem del nosaltres: quan diem de què parlem, qui 
parla?, qui és nosaltres? Aquí trobem la primera clau per començar a re-
córrer el camí de la complexitat del que anomenem violències sexuals: el 
que s’inclou o no dins d’aquest concepte depèn, entre altres factors, de qui 
parla. Per exemple, en relació amb les VS, hi ha veus diferents tant des de 
diversos àmbits acadèmics, des dels activismes i moviments socials, des 
dels sistemes de justícia, des de les múltiples i variades experiències per-
sonals de persones igualment diverses, etc.

I encara que totes les veus poden anomenar les realitats de diverses ma-
neres, algunes veus són més fortes pel que fa a imposar determinades 
definicions o conceptes, i dotar-les de conseqüències o impactes concrets 
a la realitat. Dins de les veus més fortes per anomenar, a les nostres soci-
etats, hi ha la veu de ‘la Llei’, la veu imposada per la força de l’Estat. Si bé 
qualsevol persona, entitat, col·lectiu, etc. pot anomenar una realitat d’una 
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manera o altra, les definicions legals ens son imposades: són obligatòries 
per a totes les persones en el territori d’un Estat, on l’Estat té el monopoli 
de l’ús de la força, per tal de fer-les complir. Aquesta obligatorietat, a més, 
és encara més intensa pels poders públics, que estan obligats i constrets 
per les lleis: el marc de la seva acció està definit pel marc normatiu.

Teòricament, les lleis són fruit d’un consens social -consens tan restringit 
com els conceptes de ciutadania-, però en tot cas, i amb o sense l’acord de 
les persones afectades per elles, les lleis són obligatòries per a tota la pobla-
ció. D’aquí que els processos socials per al reconeixement de drets (o fins i 
tot, per al reconeixement d’humanitat), han estat processos envers l’Estat, 
per aconseguir, per exemple, que l’Estat anomenés com a persones o ciuta-
danes a persones i grups exclosos d’aquest caràcter, com històricament ha 
estat amb els grups socials marginalitzats per qualsevol causa, com ara per 
raó de classe, d’origen nacional, ètnic, o per raons de gènere. De la mateixa 
manera, els processos per aconseguir que l’Estat anomeni/reconegui de-
terminades realitats, sobretot les que afecten els grups marginalitzats, són i 
han estat processos contra l’Estat, per forçar canvis en les lleis. 

Amb tot, la veu de ‘la llei’, encara que fem servir el singular en un sentit 
figurat, no és -afortunadament!- una veu monolítica ni estàtica. A més de 
les seves variacions en el temps, dins el discurs jurídic existeix una multi-
plicitat de veus amb matisos importants. Al parlar de ‘la Llei’ i el que ano-
mena, per exemple, no és el mateix parlar del Codi Penal, que del Conveni 
d’Istanbul2. És necessari, doncs, ser capaces de veure aquesta multiplicitat, 
considerant la seva evolució i limitacions, en atenció als àmbits concrets 
en què s’apliquen les diverses definicions legals. I aquí té importància una 
segona qüestió prèvia: per a què anomenem?

2   Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra la violència envers les dones i la violència domès-
tica, adoptat a Istanbul (2011).
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2. Per a què anomenem?

Una segona constatació evident és que les paraules són instruments, i l’ús 
que fem d’elles té uns objectius, uns propòsits. Darrere de què anomenem, 
hi ha un per a què anomenem que pot abastar des de simplement descriu-
re experiències i realitats, fer-les comunicables, visibles socialment, fins a 
aconseguir que certes paraules portin a certes conseqüències. En el cas de 
les violències, només anomenar quelcom com a violència porta implícit un 
judici de valor, una qualificació negativa, una sanció encara que sigui social. 

Per descomptat, quan és la Llei la que anomena, les conseqüències són 
també més fortes, són imposades. Però fins i tot des de l’àmbit jurídic -o 
legal, en sentit ampli- les realitats són anomenades per a finalitats diver-
ses, com diverses són les àrees que toca el sistema jurídic. A pesar d’això, 
un problema freqüent quan es parla de violències sexuals, és que prima 
un tipus de definició legal, vinculat a un tipus de conseqüència: prima una 
definició penal, vinculada a la sanció i el càstig d’aquestes violències. 

En efecte, hi ha una tendència -especialment marcada als poders públics- a 
pensar que la definició legal de les violències sexuals es troba en el Codi 
Penal, i per tant, es limita la seva comprensió a definicions que han estat 
fetes amb l’objectiu o propòsit de castigar a algú per cometre-les. Les lleis, 
però, no només existeixen per castigar les violències de manera individual, 
sinó principalment per reconèixer i garantir drets, tant en l’àmbit individu-
al com col·lectiu. De fet, en un sentit ampli i des d’una comprensió basada 
en els drets humans, l’existència de l’Estat mateix es justifica per la seva 
finalitat de garantir els drets humans. En conseqüència, el caràcter delictiu 
de les VS i, per tant, la finalitat de castigar-les, és només una de les pos-
sibles conseqüències que es deriven d’anomenar unes certes conductes 
com VS, mentre altres objectius o propòsits -que també tenen una base 
jurídica- tenen per objectiu, per exemple, l’erradicació d’aquestes violèn-
cies o donar les respostes adequades per a reparar els danys individuals i 
socials que elles causen. 

Això vol dir que no és el mateix quan diem això és una agressió sexual i el 
que es pretén és exercir un càstig individual envers una persona concreta, 
o dir el mateix en el context d’accions de prevenció o per l’erradicació de 



16

Patsili Toledo Vásquez

les VS com un problema social, o fins i tot, en el context d’accions dirigi-
des a la reparació de danys causats a persones concretes. Que els poders 
públics, en la seva acció, es limitin a entendre les VS per la seva definició 
penal, és un dels principals obstacles que trobem avui a les respostes da-
vant aquestes violències. 

2.1 Anomenar per castigar: els problemes històrics 
i actuals de l’enfocament penal

Les respostes davant les VS per part dels poders públics estan i han estat 
enfocades en la sanció de les conductes que, al marc jurídic, s’han consi-
derat històricament -i fins a l’actualitat- com més greus i lesives. Aquí sor-
geixen els primers problemes de comprensió: què s’ha definit com a més 
greu o més lesiu i qui ho ha definit així. 

El què s’ha considerat més greu dins les VS està relacionat amb l’ordre 
social patriarcal, on la vàlua de les dones ha estat donada en funció de 
l’apropiació (individual, per part del marit) de la seva capacitat i treball 
reproductiu. Així, el més greu o més lesiu ha estat la violació, entesa histò-
ricament de manera restrictiva com la introducció forçada del penis per via 
vaginal, gravetat donada per les seves potencials conseqüències a l’ordre 
social reproductiu. Encara que avui en dia la violació és entesa d’una ma-
nera més àmplia (incloent la introducció d’altres parts del cos o objectes 
per via vaginal, anal o bucal), es manté una distinció clau entre VS amb 
penetració o sense, on l’existència d’aquesta fa que els fets es considerin 
“legalment” més greus, la qual cosa expressa el caràcter fal·locèntric de la 
comprensió de les VS fins avui en dia.

Amb tot, no qualsevol “introducció forçada del penis per via vaginal” ha 
estat considerada històricament com constitutiva de delicte, sinó només 
quan aquesta acció fos comesa per qui no tingués dret a fer-ho. S’ha de 
recordar que el dret no prohibia aquestes violències (com d’altres) envers 
les dones, sinó més aviat les regulava, definint sobretot, per qui podien 
ser exercides legalment i per qui no. El nucli de la prohibició en la violació, 
doncs, estava en l’exclusió d’altres homes diferents del marit, de l’accés al 
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cos (sexual i reproductiu) de les dones, dret privatiu del marit com a ma-
nera d’assegurar la paternitat dels fills i filles de la dona, és a dir, el dret del 
pare sobre aquells fills o filles, com a propis/es. La violació vaginal frustrava 
l’exercici exclusiu d’aquest dret de propietat del marit o un potencial marit, 
exclusivitat que ha estat fonamental a un sistema on el poder i la propietat 
s’han transmès per línia paterna, i on la identitat del pare és clau3.

El càstig sever de les conductes que atemptessin contra aquesta propietat 
o apropiativitat masculina inclou la sanció de la violació i també d’altres 
conductes que atemptessin contra l’exclusivitat dels drets del marit, com 
l’adulteri: la infidelitat de les dones al marit estava sancionada severament 
tant en l’àmbit penal com civil (recordem l’existència fins fa no tant de fills/
es il·legítims/es, categoria en la qual s’incloïen els/les anomenats/des fills/
es adulterins)4. L’adulteri era un delicte que cometien les dones casades 
(els marits, legalment, encara que tinguessin relacions fora del matrimoni, 
no cometien adulteri) i pel qual, des de temps bíblics, se les castigava amb 
la pena de mort. Un càstig tan sever ens permet entendre que la protecció 
dels drets (de propietat individual) dels homes sobre els cossos de les do-
nes (i la seva descendència) s’ha considerat històricament més important 
que la vida de les dones. 

Entendre que, històricament, la gravetat de la violació ha estat lligada als 
drets del marit actual o potencial, permet entendre també que -fins fa no 
tant temps- el matrimoni entre el violador i la dona violada, exculpava a 
l’agressor5. Aquesta figura s’anomenava “matrimoni reparatori”, ja que re-
parava l’únic dany que s’havia causat: el de l’honra o valor d’apropiació (o 
perspectives matrimonials) d’una dona.

3   S’ha de recordar que la violació marital només ha estat reconeguda com un delicte des de finals del 
segle XX. En el cas de l’Estat espanyol, el matrimoni posterior amb el violador es considerava una 
forma de “perdó de l’ofesa” i només a finals de la dècada de 1980 la jurisprudència va començar a 
reconèixer que el matrimoni no constituïa una excepció al delicte de violació (Asúa, 1998).

4  La filiació il·legítima va deixar d’existir formalment a partir de la Llei 11/1981 de 13 de maig.
5  El matrimoni amb l’ofensor es va considerar com a forma de “perdó” fins a 1983 en els delictes 

d’abusos sexuals, estupro i rapte. Al 1989 es va eliminar totalment el perdó de la persona ofesa als 
delictes sexuals.
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Així, els delictes sexuals (o les violacions) no se sancionaven pel dany a la 
integritat física o psíquica de les dones que els patien, sinó per l’afronta a 
l’honra, és a dir, a la vàlua i l’ordre social associats als seus cossos. L’hon-
ra és un valor social, valor que una dona “violada” perdia, esdevenint un 
“producte danyat” a la família i al mercat matrimonial, considerant les pos-
sibles conseqüències de la violació per via vaginal a l’ordre i reproducció de 
la família patriarcal. 

Des d’aquesta perspectiva, les dones “violades” eren “deshonrades”, cate-
goria en la qual també es trobaven les dones solteres que havien “perdut 
la virginitat” i, per descomptat, les dones adúlteres i les dones que exer-
cien la prostitució, ja que amenaçaven l’ordre social i reproductiu. Totes 
elles eren sancionades de diverses maneres: les violades o “no verges”, 
sent fins i tot forçades a casar-se amb els violadors o altres (o injuriades 
públicament per no haver defensat la seva honra amb suficient força, si es 
que sobrevivien a l’atac); les adúlteres, condemnades a mort (o assassina-
des de manera “legalment justificada” pels seus marits), i les prostitutes, 
considerades com sense honra (és a dir, no apropiables individualment per 
un home), descrites com l’estrat més baix, amb humiliacions que arribaven 
fins als seus fills o filles. Aquí, de nou, veiem que avui en dia es manté gran 
part d’aquest ordre social (si bé ja no formalment a l’ordre jurídic): l’insult 
més freqüent cap a una dona -a diverses llengües- és el de ser “puta” (in-
sult sense cap equivalent masculí); les dones que són infidels són sanci-
onades socialment de manera més forta que els homes (sovint definides 
com a “putes”) i fins i tot un insult freqüent és el de “ser fill/a de puta” 
(també anomenats bastards, per “no tenir un pare” formalment conegut). 

Al considerar la violació (vaginal) com la forma de VS més greu i impor-
tant pel dret (i per a la societat), qualsevol altra forma de VS queda en 
una categoria menys greu, considerada com “abusos” (abans qualificats de 
“deshonestos”, és a dir, amb el focus en l’honra), encara que també podien 
suposar la penetració corporal per vies diverses a la vaginal6. En conse-
qüència, les persones sense vagina no podien ser víctimes de “violació”, i 

6  La pena mínima pels "abusos deshonestos", fins a la reforma de 1989, era de 6 mesos i un dia, men-
tre que la pena mínima per un delicte de violació era de 12 anys i un dia. 
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així, qualsevol altre acte violent de penetració sexual únicament podia ser 
constitutiu d’abusos. Com assenyala Adela Asúa:

Conforme a los parámetros históricos, el ultraje máximo a la 
“honestidad” venía constituido por el forzamiento de la mujer 
para lograr el “acceso carnal”. El uso de la fuerza o intimida-
ción contra mujer que se resiste, -o el “ayuntamiento carnal” con 
mujer privada de razón o de sentido, o con mujer menor de 12 
años- se castigaba con la misma pena del homicidio. Si el ata-
que, por violento que fuera, excluía la cópula, la conducta pasa-
ba a calificarse de mero “abuso sexual” castigado con una pena 
notablemente inferior (Asúa, 2008, p. 137).

Fins a l’actualitat, aquesta diferència de gravetat s’expressa en l’èmfasi 
en intervencions medico-legals centrades en diligències probatòries de 
ginecologia forense i altres de caràcter ‘biològic’ al cos de la víctima, per 
identificar lesions o restes del cos o fluids de l’agressor, tot reforçant la idea 
que les VS suposen la “violació”, quan hi ha moltíssimes formes de VS que 
no deixen evidències biològiques. 

Tot això es pot entendre millor quan pensem qui ha definit aquestes con-
ductes com a delictes greus o no greus. La pregunta sobre qui defineix 
o qui anomena a través de les lleis, ens remet als que les han escrit. En 
societats patriarcals com les nostres, el dret ha estat escrit -històricament 
i majoritàriament fins a l’actualitat- per homes (adults, ‘autònoms’, blancs, 
de classes dominants), enviant aquest missatge (de la llei) no només a les 
dones, sinó també als homes. Les lleis, escrites per homes, han fixat la 
manera en què s’havia d’entendre la relació dels homes amb el cos de les 
dones i l’exercici de poder i propietat al que tenien dret, és a dir, les bases 
d’una masculinitat, fins al dia d’avui, hegemònica.

No cal aprofundir aquí en les arrels històriques de l’exclusió de les do-
nes tant dels drets com de l’espai públic, però és important recordar que 
aquesta exclusió, a les societats occidentals, ha estat nodrida, entre d’al-
tres, per la visió de les dones (i la sexualitat femenina) que en té la tradició 
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cristiana (normes religioses també escrites per homes). A les lleis religioses 
i seculars, elles han estat representades com a particularment “perilloses” 
a partir dels mites com el d’Adam i Eva, on les dones són “desobedients”, 
“mentideres”, són la “temptació” i la causa de la “desviació” masculina. Per 
això, les dones havien d’estar “subjectes” a la dominació i control masculí 
(sota la “potestat paterna” o la “potestat marital”), dominació exercida 
també mitjançant la violència.

Aquesta configuració històrica dels delictes sexuals no és accidental, ja que 
el dret penal ha estat una peça clau dins d’un marc jurídic establert per ga-
rantir, entre d’altres, la subordinació de les dones davant els homes. Com ha 
ocorregut i ocorre amb altres grups oprimits, es justifica la seva subordinació 
per la seva incapacitat o inferioritat, i així, són responsables de la seva pròpia 
subordinació. En el cas de les dones, es fa recaure sobre elles mateixes la 
responsabilitat per la violència que pateixen (per no haver-se comportat 
degudament, per discutir al marit o “fer-li perdre la paciència”, per haver 
“provocat” la violència d’un home de tal o qual manera...). Es produeix un 
desplaçament de la responsabilitat, en què -a diferència dels delictes que no 
estiguin creuats per la discriminació- les primeres “sospitoses” (o directament 
“culpables”) són les mateixes víctimes, en aquest cas, les dones (que són les 
que desproporcionadament pateixen VS). Això no és exclusiu dels delictes 
sexuals, sinó que es troba present en altres delictes comesos per raons de 
gènere o motivats en altres tipus de discriminació. En els delictes sexuals, 
aquesta responsabilitat femenina es veu “reforçada” per les normes socials, 
normes que prenen base en una moral religiosa dominant (de la religió 
cristiana, en el cas europeu), on tot el que es relaciona amb la sexualitat 
(fora del matrimoni) era considerat com a pecat (luxúria) i on -com ja s’ha 
esmentat-, d’acord amb els mites de la tradició jueva-cristiana, les dones 
són les causants de la ”temptació“ i el “pecat” dels homes. 

La “motivació” dels delinqüents sexuals es trobava, així, en les dones i la 
seva conducta. Les dones esdevenen les primeres responsables de provo-
car la violació i, per tant, també d’evitar-la. D’aquí es deriven un seguit de 
“mesures preventives” de les VS que són en realitat normes socials sobre 
les conductes femenines que “provoquen” als homes. Sota l’imperatiu 
social d’evitar ser violada costi el que costi, perquè és el més greu que li pot 
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passar a una dona, es construeixen gran part dels estereotips de gènere 
-abans considerats com a normes de comportament “moral”- que fins al dia 
d’avui pesen sobre les dones i la seva conducta (incloent-hi normes sobre 
el seu vestuari, actituds, activitats, horaris, etc.). Són totes elles mesures 
per preservar “l’honra” de les dones, és a dir, la seva vàlua social/sexual. 

Una de les conseqüències d’aquesta perspectiva fins a l’actualitat, és que 
les dones sempre són vistes com a responsables de la violència que patei-
xen, ja que la violència es produeix perquè elles han faltat a alguna norma 
de subordinació de gènere (per no cuidar-se prou, per haver-se “exposat”, 
per sortir a l’hora que no tocava, per intoxicar-se, per confiar massa... o 
per haver-se atrevit a penjar una determinada foto o opinió a les xarxes 
socials o acceptar comunicar-se amb un desconegut, per tenir una relació 
amb un determinat home, etc.). Això, sumat a un context cultural en què 
es considera la paraula de les dones com a menys confiable que la dels 
homes7, genera una gran desconfiança cap a les dones que denuncien VS, 
a pesar que les dades el que indiquen és que una gran part de les dones 
no denuncien les VS que pateixen. També des de l’àmbit de la salut mental 
s’ha arribat a “patologitzar” a les dones que denuncien VS, qualificant-les 
com a ‘histèriques’, o com a dones que secretament desitgen ser agredides 
sexualment, o simplement mentideres. I s’ha mesurat la credibilitat de les 
víctimes en funció de la seva experiència sexual prèvia o posterior a la VS; 
inclús actualment, diversos informes medico-forenses inclouen informació 
sobre la “vida sexual” de la víctima, amb referències, per exemple, a l’edat 
a la qual va començar l’activitat sexual.

Aquesta desconfiança afecta avui en dia fins i tot a les dones que denun-
cien VS viscudes per les seves filles o fills, que són menys cregudes pel 
sistema de justícia que quan les denuncies són fetes pels pares o altres. 
En un estudi fet a Catalunya sobre els casos de VS envers nens i nenes, es 
va evidenciar que si la mare era la denunciant, era menys probable que el 
cas arribés a judici, cosa que es va produir en el 17% dels casos, mentre 

7  Desconfiança agreujada respecte de les dones que són part de grups socials marginalitzats o que 
trenquen amb les normes de gènere establertes, com en el cas de les dones que exerceixen el treball 
sexual, que consumeixen drogues, que són “promíscues” sexualment, etc. 
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que la taxa de casos que arribaven a judici era d’un 60% quan la denuncia 
provenia del pare o d’altres membres de la família (Tamarit et al, 2017). 
Aquesta desconfiança cap a les mares també es veu en relació amb les 
dones que denuncien les VS comeses envers els seus fills o filles pels pares 
de les criatures, que poden resultar patologitzades i castigades mitjançant 
l’aplicació de l’anomenada “síndrome d’alienació parental”, figura pseudo-
científica que no només no és una síndrome, sinó que constitueix una de 
les expressions més clares de la desconfiança cap a les dones (en particu-
lar, les “males” dones, les separades/divorciades, “ressentides”, etc.) per 
part del sistema de justícia.

Els estereotips també s’apliquen a les conductes de les dones durant i des-
prés d’haver viscut una agressió. Si, a la societat patriarcal, l’apropiativitat 
individual del cos de la dona per part del marit és més valuosa que la vida 
de les dones, aleshores la resposta que s’espera d’una dona violada és que 
defensi la seva honra o virtut (és a dir, els drets exclusius del seu marit 
-actual o futur- sobre el seu cos) fins i tot amb la seva vida. La víctima ideal 
(honorable) de violació és la que mor resistint l’atac, noció ideal -reforçada 
per mites religiosos8- que posa en dubte a totes les que hi sobreviuen. 
D’aquí es deriven també les normes jurídiques que han exigit fins fa molt 
poc que les dones resistissin l’agressió sexual, que cridessin ben fort du-
rant tot l’acte d’agressió sexual (si deixaven de cridar volia dir que en do-
naven consentiment), etc. (Vigarello, 1999). Així, una dona violada havia 
de tenir lesions corporals serioses, que demostressin que s’havia defensat 
amb totes les seves forces. Fins al dia d’avui, les dones que han patit VS (o 
altres tipus de violència per raons de gènere) i no presenten lesions, sovint 
tenen grans dificultats davant el sistema de justícia penal. Sense lesions 
evidents, es reforça la desconfiança en la paraula de les dones.

De fet, d’aquí es deriva que fins a l’actualitat –en el marc jurídic penal es-
panyol- es considera que les VS comeses amb violència són més greus que 
les que es cometen amb abús de poder (és a dir, l’abús de poder no es 
considera com a violència). Així, “legalment”, són menys greus els actes de 

8  Al catolicisme, les diverses dones considerades “santes” a conseqüència d’haver patit el martiri en 
defensa de la seva “puresa”.
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VS comesos per aquells que no necessiten recórrer a la força física o a les 
amenaces directes, com ara pares, avis, tiets, germans grans, professors, 
capellans o ministres religiosos, caps a la feina, etc. Els delictes comesos 
pels qui tenen més poder sobre les seves víctimes són, d’aquesta manera, 
sempre, “abusos”9, ja que no requereixen exercir cap violència addicional 
al mateix lloc de poder que tenen respecte a la víctima.

Els estereotips també “regulen” la conducta apropiada de les dones des-
prés de patir VS: si “l’honra” s’ha de defensar amb la vida, sobreviure a la 
violació ha de ser amb molt de patiment. La idea que la violació és el pitjor 
que li pot passar a una dona és vigent encara avui, i per això resulta incom-
prensible que una dona pugui “continuar amb la seva vida” normalment 
després de patir-la10.

És fonamental entendre que aquest marc històric és clau per identificar 
molts elements, tant a les lleis escrites com a la seva interpretació i apli-
cació, que encara són vigents, a pesar de les reformes legals i transforma-
cions socials que s’han produït al llarg del temps. Tot i que en l’actualitat 
les definicions penals de les VS tendeixen a ser menys discriminatòries11 i 
abasten un ventall més ampli de conductes12, la perspectiva penal de les 
VS, encara dominant en la forma d’entendre aquestes violències, dóna una 
visió distorsionada d’aquestes, en contrast amb les experiències viscudes 
per les supervivents, així com dels seus impactes i conseqüències. 

Amb tot, la limitació més greu que suposa la perspectiva penal, fins i tot 
avui en dia (i encara que es facin reformes legals que són necessàries en 
relació amb la definició dels delictes, la comprensió del consentiment més 
enllà de la violència, etc.), és que el focus es manté en l’agressor i la seva 
sanció. El dret penal encara en l’actualitat té uns objectius molt estrets: 
fer efectiva la responsabilitat a les persones individualment responsables. 

9  L’expressió “abusos” per fer al·lusió a VS “menys greus” és significativa, doncs fa referència a un “ús 
en excés”.

10 Com es va argumentar durant el cas conegut com de “La Manada”, a Pamplona.
11 Per exemple, avui s'entén que les VS poden ser comeses per qualsevol persona contra qualsevol altra. 
12 Incloent una definició més àmplia de violació i la sanció d'altres conductes com l'assetjament sexu-
al, l'stalking, la difusió no autoritzada d'imatges privades, etc.
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Fins molt recentment, les víctimes de delictes no han tingut cap paper o 
reconeixement dins dels processos penals més enllà de com a testimonis. 
Encara que avui les víctimes tenen alguns drets reconeguts (per exemple, 
a lleis com l’Estatut de la Víctima), l’objectiu central del procés penal és la 
investigació del delicte i la imposició de sancions als responsables. La pre-
venció, la protecció i la reparació a les víctimes sempre han estat en un lloc 
secundari, als marges del sistema penal.

Les VS no són només fets il·lícits o delictes, són problemes socials arrelats 
en la discriminació envers les dones, i que tenen una manifestació penal, 
com altres formes de VG. Multiplicitat d’estudis a Catalunya i arreu han de-
mostrat que els marcs legals del dret penal i els sistemes de justícia penal 
presenten nombrosos problemes per a les dones -les que principalment 
han viscut aquestes violències-. A les definicions penals inadequades de 
les conductes, i a la manca de protecció i reparació adequades, s’hi afe-
geix l’ús d’estereotips discriminatoris i de procediments i intervencions 
que produeixen la victimització secundària de les dones, tant per part dels 
agents del sistema de justícia com d’altres serveis i organismes que inter-
venen en els processos penals (Grup de Recerca Antígona UAB, 2016).

El focus en la resposta penal és també una qüestió controvertida dins els 
feminismes per diverses raons. Algunes iniciatives feministes han propug-
nat l’ús i l’enfortiment de les respostes penals davant diverses formes de 
VG -incloses les VS-,13 considerant que una resposta penal forta dóna re-
coneixement a aquestes violències com a inacceptables i contribueix a la 
seva erradicació. Mentrestant, altres feministes -especialment des de les 
criminologies feministes- plantegen que l’enfortiment o expansió de les 
sancions penals no condueix a la reducció de les violències -com les san-
cions severes no redueixen tampoc la comissió d’altres delictes- i poden 
tenir efectes contraproduents, en la criminalització de les mateixes dones 
o agreujant la marginalització dels col·lectius més discriminats socialment. 
En efecte, a la pràctica, i a causa dels biaixos amb què opera el sistema de 

13  Des dels plantejaments de feministes radicals nordamericanes de la segona meitat del s. XX fins als 
moviments per la criminalització del femicidi/feminicidi a Llatinoamèrica, a partir de de la primera 
dècada del segle XXI, entre d’altres.
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justícia penal en totes les seves etapes, són els grups socialment més mar-
ginalitzats els que més freqüentment entren en contacte amb la justícia 
penal (el que no vol dir que siguin els grups que cometen més delictes)14 i 
són també la major part dels que acaben condemnats, o són condemnats 
per delictes més greus15. Tot això porta també a una imatge distorsionada 
(i estereotipada) respecte de qui són els agressors sexuals. 

Les respostes penals davant les VS per part dels Estats, sense dubte, han de 
millorar i ser adequades, però alhora s’ha de tenir en compte que el focus 
en la via penal ha estat també una estratègia dels Estats per tal d’evitar res-
postes més consistents i transversals davant diversos problemes socials, 
especialment en un context de reducció de l’anomenada ‘despesa’ social 
o ‘polítiques d’austeritat’ i l’enfortiment de les polítiques neoliberals als 
Estats. Les respostes penals han de ser examinades amb molta cura, tenint 
en compte la diversitat de factors que les promouen. Per exemple, en un 
context de polítiques antiimmigració a Europa, diversos països de la regió 
han adoptat mesures per criminalitzar l’assetjament sexual al carrer, que 
sancionaran a les persones menys poderoses que exerceixen assetjament, 
que són les que poden ser denunciades més fàcilment que els professors, 
caps, autoritats o familiars, que també l’exerceixen. Seran criminalitzades 
les persones que més fan ús del carrer, que són sovint els grups margina-
litzats, sense sostre, racialitzats, amb el risc d’associar assetjament sexual 
a immigració, i les conseqüències que d’això es deriven.

Amb tot, hi ha una raó addicional i fonamental per la qual el focus en la 
resposta penal ha de ser vista críticament: la major part de les VG i les VS 
no són mai denunciades. Això vol dir que, per múltiples raons, incloent-hi, 
sense dubte, l’inadequat funcionament del sistema de justícia penal, però 

14  L’accés a la defensa jurídica, per exemple, no és igualitari, i les classes socioeconòmiques mitjanes 
o altes poden pagar serveis de defensa jurídica molt superiors a les que accedeixen persones de 
classes baixes o sense recursos.

15 Per exemple, degut a la diferenciació entre agressions i abusos sexuals al CP espanyol, els agressors 
amb més poder (autoritats a les famílies, comunitats, a l’escola, a la feina, etc.) no necessiten fer 
servir violència i per tant cometen un delicte menys greu, abusos sexuals; mentre que els que no 
tenen aquestes posicions de poder i cometen els delictes fent ús de força física o armes, són con-
demnats per agressions a les penes més altes.
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també el fet que les supervivents sovint tenen vincles afectius, laborals, 
de família o d’altres tipus amb els agressors sexuals, por a represàlies o 
sancions socials, entre altres raons, les dones supervivents no opten o no 
volen la intervenció penal. 

Al comparar les dades entre les denúncies per delictes sexuals i les en-
questes -instruments que busquen dilucidar amb més claredat la realitat 
i l’abast de les violències masclistes-, com a molt, els casos denunciats a 
Catalunya podrien representar al voltant d’un 5 per cent del total de delic-
tes sexuals16. És a dir, denúncia només una de cada vint dones. Això vol dir 
també que al voltant del 95 per cent dels delinqüents sexuals mai no arri-
barà a tenir contacte amb el sistema de justícia penal. I del 5 per cent que 
sí que tindrà contacte amb la justícia penal (denunciats), només una molt 
petita part arribarà a tenir sentència condemnatòria17. No resulta sorpre-
nent, doncs, que diversos estudis assenyalin que la minoria de casos que 
asseguren una condemna per un delicte sexual no reflecteixen les formes 
més habituals o lesives de violència sexual experimentades per dones i 
nenes (Larcombe, 2012).

16 Agafant com a base les dades de l’enquesta de violència masclista 2016 de la Generalitat de Cata-
lunya, un 1,3 per cent de totes les dones de 16 anys o més a Catalunya havien patit alguna forma 
de violència sexual durant l’últim any (0,2 per cent, tocaments sexuals amb violència; 0,5 per cent, 
violació i 0,6 per cent, intent de violació).Considerant les dades poblacionals disponibles de dones 
majors de 15 anys a Catalunya per aquell any, aquell percentatge representa al voltant de 41.889 
dones. El mateix any 2016, d’acord amb les dades del Ministeri de l’Interior (dades provinents de 
les forces i cossos de seguretat de l’Estat, policies autonòmiques i locals que proporcionen dades al 
Sistema Estadístic de Criminalitat) es van denunciar 2.249 delictes contra la llibertat sexual a tota 
Catalunya. Fins i tot suposant que tots els casos denunciats fossin delictes sexuals patits per dones 
majors de 16 anys, només representarien un 5,36 per cent dels casos (suposant també que les do-
nes hagin patit només un episodi de violència sexual durant l’any).

17 En el cas de Catalunya, només un estudi ha avaluat aquesta situació, a Barcelona, determinant que 
“en els delictes d’agressió sexual iniciats a la ciutat de Barcelona per fets succeïts a la mateixa ciutat 
i amb intervenció medicoforense emergent durant els anys 2011 i 2012, la taxa d’enjudiciament va 
ser de l’11,0% i la taxa de condemna del 5,5%” (Bertolomeu et al, 2017).
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2.2. Anomenar per garantir drets i transformar la realitat

Les VS constitueixen un problema delictiu, un problema de discrimina-
ció, de salut, de convivència social, d’educació, laboral, etc., en definitiva, 
una violació de drets humans. I, considerant que es cometen per raons 
de gènere i atempten sobretot contra les dones18, són una forma de dis-
criminació contra les dones i una violació dels seus drets humans. Arran 
de les crítiques feministes als marcs tradicionals, s’ha fet èmfasi en el fet 
que les respostes han de ser molt més àmplies que les respostes penals, 
destinades a l’erradicació d’aquestes violències, mitjançant la prevenció, la 
protecció i la reparació a les que les han patit, així com sancionant als res-
ponsables. Aquesta perspectiva àmplia ha estat desenvolupada en l’àmbit 
del Dret Internacional dels Drets Humans (DIDH)19, on es considera que les 
VG -incloent les VS-, afecten drets humans com el dret a la vida, a la inte-
gritat física i psíquica, a la salut, al dret a no ser objecte de tortures, tractes 
o penes cruels, inhumans o degradants, el dret al treball, el dret a l’educa-
ció, entre d’altres. És a dir, l’afectació de drets no es limita a la llibertat o la 
indemnitat sexuals, els béns jurídics que són protegits per les disposicions 
penals en matèria de VS al Codi Penal espanyol. 

Pel que fa al marc normatiu català, la Llei 5/2008, del Dret de les Dones a 
Erradicar la Violència Masclista es basa en aquesta perspectiva àmplia de 
drets humans, ja que té per objecte l’erradicació de la violència masclista, 
un problema social davant el qual els ens públics tenen l’obligació d’actuar 
per tal d’arribar a garantir “plenament el dret inalienable de totes les do-
nes a desenvolupar la pròpia vida sense cap de les formes i dels àmbits en 
què aquesta violència es pot manifestar”. 

18 En aquest text, incloem a les nenes i adolescents dins l’expressió dones, així com a les dones trans-
gènere i les dones afectades per formes múltiples i interrelacionades de discriminació.

19 Les violències contra les dones per raons de gènere (VG), incloses les VS, han estat reconegudes 
explícitament com a violació de drets humans per la comunitat internacional des de l’adopció de la 
Declaració i Plataforma d’acció de la Conferència de Viena de Drets Humans de 1993 (l’any abans, 
el Comitè CEDAW havia adoptat la Recomanació General No. 19 sobre Violència envers les Dones), i 
s’han desenvolupat en nombrosos instruments tant al sistema de Nacions Unides com als sistemes 
regionals, inclòs el sistema europeu de drets humans.
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Les obligacions dels poders públics abasten les VG i VS comeses per qual-
sevol persona, ja siguin agents públics20 -incloent també els privats que 
actuen amb autoritat pública en certes àrees21- així com aquelles comeses 
per particulars. Si la VG o VS és exercida per agents públics, com per exem-
ple, una agressió sexual exercida per un funcionari policial o d’un servei de 
salut, la responsabilitat de l’Estat és directa i, fins i tot, en alguns casos la 
violència exercida pot arribar a ser constitutiva de tortures. 

Quan la violència és exercida per un agent privat, com ara, la parella o un 
amic de la dona, pesen sobre l’Estat obligacions d’actuar amb la diligència 
deguda, per prevenir, investigar, sancionar i reparar el dany causat per la 
violència. En aquests casos, si l’Estat no actua amb la deguda diligència, 
serà responsable, i també, en determinats casos, fins i tot la passivitat 
estatal pot també ser constitutiva de tortures. En aquest sentit, cal tenir 
present que quan es parla de responsabilitat estatal per actes d’agents pú-
blics s’inclouen tant els casos en què aquests agents exerceixen violència 
directament, com també quan la seva resposta davant les violències és 
inadequada o negligent.22

20 D’acord amb el para. 23 de la RG 35 i les obligacions generals previstes en el dret internacional, els 
Estats “són responsables de prevenir aquests actes o omissions per part dels seus propis òrgans i 
agents –incloent-hi mitjançant formació i adopció, implementació i seguiment de disposicions le-
gals, regulacions administratives i codis de conducta– i investigar, perseguir i aplicar sancions legals 
o disciplinàries adequades, així com proporcionar reparació en tots els casos de violència de gènere 
contra les dones, inclosos els que constitueixen delictes internacionals, així com en casos de falles, 
negligència o omissió per part dels poders públics.”

21 “Es consideraran actes atribuïbles a l’Estat els actes o omissions d’actors privats habilitats per la llei 
d’aquest Estat per exercir elements de l’autoritat governamental, inclosos els organismes privats 
que presten serveis públics, com ara l’assistència sanitària o l’educació, o els llocs de detenció. (…) 
així com els actes o omissions d’agents privats actuant de fet segons les instruccions o sota la direc-
ció o control d’aquest Estat, fins i tot quan opera a l’estranger” (CEDAW, 2017, Para. 24 a).

22 Els Estats parts també han d’eliminar les pràctiques institucionals,la conducta i comportament del 
funcionariat que constitueixin violència per raó de gènere contra les dones, o que tolerin aquesta vi-
olència, i que proporcionin un context per a la falta de resposta o per a una resposta negligent. Això 
inclou investigar de manera adequada i sancionar la ineficiència, la complicitat i la negligència per 
part de les autoritats públiques responsables del registre, la prevenció o la investigació d’aquesta 
violència o que presten serveis a les víctimes i supervivents (CEDAW, 2017, par. 26 b).
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2.2.1 Entendre les VS des d’una perspectiva de drets humans

La perspectiva de drets humans -perspectiva àmplia i no restringida a les 
respostes penals- és obligatòria per a l’Estat i els poders públics, en virtut 
dels seus compromisos internacionals, obligacions que pesen sobre l’Estat 
i els poders públics, tant en l’àmbit estatal, com autonòmic i local.23 Les 
obligacions estatals de prevenció, investigació, sanció i reparació són totes 
igualment rellevants, això vol dir que l’Estat no pot excusar-se en el com-
pliment d’unes per deixar de complir-ne d’altres, per exemple, no es pot 
justificar la negligència estatal en la prevenció o la reparació pel fet que 
l’Estat hagi decidit prioritzar la investigació i sanció. 

Tanmateix, aquestes obligacions -encara que es reforcen mútuament- són 
independents entre si. Això vol dir que no són unes requisit per a les altres, 
i en particular, la denúncia o la condemna penal no poden ser enteses com 
a requisits per a l’exigibilitat de la resta de les obligacions, en particular en 
relació amb la reparació. És a dir, no és necessari que existeixi una condemna 
penal (sanció) per tal que existeixi una obligació de reparació, i per tant, un 
dret a reparació de les dones que han patit violències.

Això no vol dir que no es tracti d’obligacions relacionades, ja que molt sovint, 
per exemple, la reparació pot, al seu torn, constituir també una forma de pre-
venció de les violències. En aquest sentit, les obligacions estatals de prevenir, 
investigar, sancionar i brindar reparació a les dones que han viscut violències 
masclistes són obligacions que es reforcen i complementen mútuament.

Ara bé, de quina manera afecta la manera en què entenem les VS si sortim 
del paradigma penal? A continuació analitzem els elements que s’han de 
tenir en consideració per arribar a noves conceptualitzacions.

24 Com assenyala el para. 26 de la Recomanació General 35 del Comitè CEDAW, les obligacions gene-
rals “inclouen totes les àrees d’actuació de l’Estat, incloses les branques legislativa, executiva i judi-
cial, a nivell federal, nacional, subnacional, local i local descentralitzat, així com serveis privatitzats”. 
Per tant, totes les referències en els instruments internacionals als agents de l’Estat, inclouen tots 
els nivells de l’administració de l’Estat.
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a. Un enfocament centrat en les supervivents

Una de les principals diferències entre una perspectiva merament penal 
i una perspectiva de drets humans, és que es trasllada el focus d’atenció 
dels perpetradors a les persones que han patit les violències. L’objectiu és 
posar en el centre els drets humans que han estat vulnerats i posar tots els 
recursos a l’abast de l’Estat per tal de garantir aquests drets. 

Els instruments internacionals més recents en matèria de VG, com la Reco-
manació General No. 35 (2017) del Comitè CEDAW24, sobre violència con-
tra les dones per raons de gènere, així com el Conveni d’Istanbul, a l’àmbit 
europeu, assenyalen que els Estats han d’adoptar un enfocament centrat 
en les víctimes/supervivents en relació amb l’atenció de les VG.25

Un enfocament centrat en les supervivents exigeix que les necessitats, de-
sitjos i decisions de les dones estiguin en el centre de les intervencions 
(de prevenció, protecció, investigació, sanció i reparació), i que no puguin 
ignorar-se en funció d’altres interessos. Aquest enfocament impedeix que 
les dones supervivents de VS puguin ser considerades com un instrument 
per aconseguir altres finalitats més enllà dels seus propis interessos i deci-
sions. Finalitats (com que el sistema de justícia penal funcioni, que la soci-
etat pugui imposar càstig a les conductes violentes, o fins i tot aconseguir 
protegir a altres potencials víctimes o prevenir altres potencials agressions 
de part del mateix autor) que poden ser legítimes, però no poden estar per 
sobre del benestar, les necessitats i, sobretot, de les decisions de les ma-
teixes dones que han viscut VS. L’enfocament centrat en les supervivents 
ha de guiar l’acció de tots els organismes que estiguin en contacte amb les 
dones que han viscut aquestes violències.

24 El Comitè CEDAW de l’ONU és l’organisme encarregat de monitoratge del compliment de la Convenció 
per a l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació envers les Dones (CEDAW, per les seves sigles en 
anglès), adoptada al 1979. Entre d’altres, el Comitè emet recomanacions específiques als Estats parts 
(com és el cas de l’Estat espanyol) i Recomanacions Generals, per al compliment de la CEDAW.

25 (...) totes les mesures s’haurien d’aplicar amb un enfocament centrat en la víctima / supervivent, reco-
neixent a les dones com a titulars de drets i promovent la seva capacitat per actuar i la seva autonomia, 
en particular l’evolució de la capacitat de les nenes, des de la infància fins a l’adolescència. A més, les 
mesures haurien de concebre i aplicar-se amb la participació de la dona, tenint en compte la situació 
particular de les dones afectades per les formes interrelacionades de discriminació.” (par. 28)
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En aquest sentit, el Conveni d’Istanbul assenyala, per exemple, que “la 
prestació de serveis no ha de dependre de la voluntat de les víctimes d’em-
prendre accions legals ni de testimoniar contra qualsevol autor de delicte” 
(art. 18.4), posant en relleu que les obligacions de protecció i reparació no 
han de dependre que hi hagi o no investigació i sanció penal dels respon-
sables. La Recomanació General No. 35 també assenyala -en relació amb 
les reparacions- que “cal prioritzar l’agència de la supervivent, desitjos i 
decisions, seguretat, dignitat i integritat” (para. 47), sent tot això exemples 
de l’enfocament centrat en les víctimes / supervivents.

b. No som totes iguals: La consideració de la discriminació interseccional

El compliment de les obligacions de prevenir, investigar, sancionar i reparar 
les vulneracions dels drets humans que han viscut les supervivents de VG 
requereix tenir en compte que les situacions, característiques i necessitats 
de les dones són diverses en funció de diversos factors. Aquests factors 
“inclouen l’origen ètnic o la raça de la dona, la condició de minoria o indí-
gena, el color, la situació socioeconòmica i/o les castes, l’idioma, la religió 
o les creences, l’opinió política, l’origen nacional, l’estat civil, la maternitat, 
l’edat, la procedència urbana o rural, l’estat de salut, la discapacitat, els 
drets de propietat, la condició de lesbiana, bisexual, transgènere o interse-
xual, l’analfabetisme, la sol·licitud d’asil, la condició de refugiada, despla-
çada interna o apàtrida, la viduïtat, l’estatus migratori, la condició de cap 
de família, viure amb el VIH/SIDA, la privació de llibertat i la prostitució, 
així com la tracta de dones, les situacions de conflicte armat, la llunyania 
geogràfica” (CEDAW, 2017, par. 12).

Atès que les dones experimenten formes múltiples i interrelacionades de 
discriminació en base a aquests factors (entre d’altres), és necessari que 
les diverses intervencions (preventives, de protecció, atenció, investigació, 
sanció i reparació) tinguin en compte els efectes agreujats, o les afectaci-
ons diferents que les VG generen en determinats grups de dones, i que re-
quereixen respostes adequades (CEDAW, 2017, par. 12). Aquesta diversitat 
també té un impacte en relació amb les seves necessitats i prioritats quan 
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es tracta de les VS que poden patir. Per exemple, les dones en situacions 
socioeconòmiques més precàries requereixen intervencions adequades i 
sovint, urgents, quan -per exemple- poden patir VS en el context familiar i 
no tenen recursos per sortir de l’habitatge que comparteixen amb l’agres-
sor. En aquests casos, les intervencions urgents han d’incloure la garantia 
del dret a l’habitatge, com ha quedat de manifest també en el context de 
confinament durant la COVID-19.

c. Un problema social més que individual

Una qüestió també crucial per entendre les VG i les VS des d’una perspectiva 
de drets humans és que aquestes violències han de ser enteses com un pro-
blema social més que individual. Un dels grans problemes derivats de la visió 
penal és que les VS són considerades com actes sense context, són simplement 
conductes individuals que afecten a persones individuals. Així, a la major part 
dels països -també dins de l’entorn europeu- s’han entès les VS com a fets 
puntuals, als que es dóna resposta de manera individual o individualitzada. 

Al contrari, les VG i les VS dins d’elles, són expressió d’una configuració cultural 
i unes dinàmiques socials de discriminació envers les dones, amb múltiples 
manifestacions. Considerar que aquestes violències són un problema social 
més que individual, tal com ha assenyat el Comitè CEDAW, “exigeix respos-
tes integrals, més enllà d’aquelles relatives a successos concrets, autors i 
víctimes/supervivents” en l’àmbit individual (2017, par. 9). Des d’aquesta 
perspectiva, l’èmfasi en les respostes penals no és només insuficient, sinó 
també inadequat. L’èmfasi s’ha de posar en l’erradicació de les VG (i VS) com 
un problema social, sense perjudici d’abordar també les responsabilitats 
individuals i garantir els drets de les víctimes/supervivents concretes. 

Així, totes les obligacions de l’Estat en matèria de VG (prevenir, investigar, 
sancionar i reparar els danys causats per les VG), han de ser complides 
mitjançant intervencions que tenen en compte que es tracta, en primer 
lloc, d’un problema social, la qual cosa transcendeix la visió tradicional 
d’aquestes violències, i especialment de les VS, explicada en la primera part 
d’aquest text. L’abordatge des de la perspectiva del sistema de justícia penal 
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és sempre des d’uns fets concrets i de persones específicament involucrades. 
En l’àmbit penal, això es vincula amb la noció de la responsabilitat penal 
individual de qui ha comès l’acte delictiu. Aquesta és una característica 
fonamental de la justícia penal i, per si mateixa, no està en contradicció 
amb les obligacions internacionals dels estats des de la perspectiva de la 
garantia dels drets humans, però és una aproximació parcial, que impedeix 
l’abordatge des de la comprensió d’aquestes violències com a problema 
social, tal com exigeix el DIDH. 

Des de la comprensió d’aquestes violències com a problema social, totes les 
obligacions de l’estat s’han d’analitzar des d’una nova perspectiva. 

Així, la prevenció s’ha de emfatitzar, en primer lloc, anant més enllà de 
perspectives securitàries de la prevenció delictiva o les perspectives de 
prevenció des del paradigma mèdic, enfocat en el nivell individual. S’ha 
d’avançar cap a una prevenció destinada a la transformació social i a abordar 
les causes subjacents de la violència per raons de gènere contra les dones, 
en particular les actituds patriarcals i els estereotips, pràctiques i creences 
discriminatòries envers les dones, tant en l’àmbit familiar, com col·lectiu o 
comunitari (i per tant, a tots els nivells educatius, a les empreses, al cen-
tres d’esport i d’oci, als espais públics, etc.). La prevenció ha d’incloure la 
garantia dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de totes les 
dones, sense discriminació, i promoure l’apoderament, la capacitat d’acció 
i les opinions de les dones (CEDAW, 2017, par. 30 a).

Les obligacions d’investigar i sancionar, si bé sovint es limiten a la comprensió 
de les VS des de la perspectiva penal, és a dir, com a conflicte entre persones 
individuals, amb autors i víctimes/supervivents concretes, també es poden 
interpretar posant l’èmfasi en el caràcter social del problema. En aquest 
sentit, per exemple, les investigacions sobre les VS que ja no són penalment 
sancionables, però que poden donar lloc a altres responsabilitats; com per 
exemple, la investigació d’actes de VS ocorreguts en el passat, com en el 
context de l’anomenada “guerra civil” espanyola, o altres crims comesos 
per persones que ja han mort, i que -per tant- ja no poden ser sancionades 
individualment. La investigació dels fets del passat permet avançar en el 
reconeixement de la veritat i entendre l’abast de les VS en determinats 
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moments històrics, poden permetre implementar mesures reparatòries i 
transformatives en l’actualitat, destinades a l’erradicació d’aquest problema 
social. Tanmateix, la investigació pot permetre avançar en sancions civils, 
per exemple, als organismes o institucions responsables, per exemple, en 
els casos en què les VS han estat comeses per persones integrants de les 
forces policials o militars d’un Estat, o de l’església catòlica.

Les reparacions, enteses en un sentit ampli, inclouen totes les intervencions 
destinades a mitigar els danys, incloent-hi també el que sovint s’anomena 
atenció (de salut, social, psicològica, etc.) que usualment es centren en el 
nivell individual, o en la reparació del dany individualment causat. En tots els 
àmbits són necessàries perspectives que puguin situar el dany o patiment 
individual dins del context del greu problema social que són les VS. Per 
exemple, avui no sabem quantes de les persones ateses en diversos serveis 
de salut mental a Catalunya en realitat estan patint les conseqüències de 
VS viscudes en qualsevol moment de les seves vides. Entendre les VS com a 
problema social permet reconèixer que l’impacte de la VS és sentit per les 
persones en l’àmbit individual, però també per les famílies, comunitats i so-
cietats, i en alguns casos, poden persistir durant generacions, com és evident 
en els casos de la violència sexual exercida en contextos de genocidi, crims 
de guerra i lesa humanitat, però també en casos de VS en el si de famílies, 
des de VS contra criatures fins a fills i filles nascuts/des a conseqüència de 
la violació de les seves mares pels seus marits.

Considerar les VS com un problema social suposa entendre que les seves 
arrels es troben més enllà de les violències concretes que pot haver patit 
una persona determinada, i per tant, des de la perspectiva de la reparació 
no hi ha una situació “ideal” prèvia a la violència, a la que es vulgui “tornar”, 
perquè abans de la violència ja hi havia la discriminació (que l’ha causada). 
Així doncs, reparar el dany requereix transformar la realitat per tal que 
aquest dany no pugui tornar a produir-se, fer que canviïn les condicions 
socials que han permès que aquella violència hagi tingut lloc. Així, es parla 
de reparacions transformatives, que requereixen el disseny de programes 
de reparació que ajudin a abordar la discriminació subjacent que va provo-
car o contribuir significativament a la violència, tenint en compte aspectes 
individuals, institucionals i estructurals (CEDAW, 2017, par. 47).
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3. Tornar a anomenar 

Definir les VS allunyant-nos dels paradigmes històrics i penals tradicionals, 
és un procés en desenvolupament. De fet, parlar i definir les violències per 
raons de gènere, les violències vers les dones, els femicidis/feminicidis, etc. 
i fer-ho a les lleis, és un procés històric molt recent, i és saludable revisar 
les nostres definicions. A l’Estat espanyol encara avui en dia tenim una 
definició de “violència de gènere” summament restrictiva i insuficient.26 A 
l’àmbit català, s’ha volgut construir un concepte més ampli de violències 
masclistes (VM), però encara amb limitacions, com per exemple, deixant 
fora les violències que no «tenen com a resultat» determinats danys o pa-
timents.27 En canvi, a l’àmbit del DIDH també s’hi inclouen els actes que 
poden tenir tals resultats.28 Les VG i VS no es limiten, aleshores, a les con-
ductes que causen un dany a la integritat física, psíquica o sexual de les do-
nes, encara que sovint aquest sigui la seva conseqüència. Un acte violent 
pot no causar un dany, però ha de ser reconegut com a violent igualment. 
Encara més: en moltes VG i VS, el dany més greu pot ser causat per les 
reaccions de terceres persones a la violència (famílies, entorn d’amistats, 
policia, operadors/es del sistema de justícia, personal mèdic, etc.). 

A Catalunya, la definició de “violència sexual i abusos sexuals” com “qual-
sevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones”29, separa la 
violència dels abusos sexuals, donant a entendre que els segons no són 
“violents”. També la llei cau en l’ús de la noció “naturalesa sexual” que ten-
deix a naturalitzar el que s’entén per sexual i sexualitat, quan es tracta de 
qüestions molt més culturals que no pas “naturals”. L’impacte del marc pe-
nal és evident també en instruments que intenten determinar la magnitud 
de les VS anant més enllà de les denúncies penals. Per exemple, l’enquesta 

26 La definició de la LO 1/2004, que únicament considera com a violència de gènere aquella comesa 
per un home contra una dona que ha estat la seva parella, és a dir, un concepte limitat a la violència 
masculina exercida en el si d’una relació de parella heterosexual.

27 A la definició de l’art. 3 a) de la Llei 5/2008. 
28 A la definició del Conveni d’Istanbul, per exemple, es fa referència a la violència que causa o pot 

causar determinats danys o patiments. 
29 Art. 4 c) de la Llei 5/2008.
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de violència masclista 2016 de la Generalitat de Catalunya, per determinar 
el percentatge de dones majors de 16 anys o més que havien patit alguna 
forma de violència sexual durant l’últim any, únicament incloïa tres opci-
ons: tocaments sexuals amb violència, violació i intent de violació. És a dir, 
fins i tot a una enquesta que vol anar més enllà del restrictiu marc penal, 
el focus es posa en les conductes tradicionalment definides pel dret penal, 
deixant fora innumerables altres manifestacions de VS. Per altra banda, 
la recent Macroencuesta de Violència contra la Dona (2019), a l’àmbit es-
panyol, també fa una distinció entre violències sexuals, per una part, i els 
assetjaments sexuals i l’stalking, per l’altra, com si els assetjaments sexuals 
no fossin “ben bé” violències sexuals.

Gran part de les definicions existents en textos legals (tant en l’àmbit na-
cional com internacional) són lluny de definir què és el que fa que certes 
formes de violències es considerin de caràcter sexual. La Recomanació Ge-
neral No. 35 del Comitè CEDAW i el Conveni d’Istanbul donen molts exem-
ples, però eviten fer definicions tancades, i més aviat aprofundeixen en les 
mesures que s’han d’implementar per abordar aquestes violències.

En l’àmbit de la justícia penal internacional, però, s’ha vist necessari avan-
çar per donar elements que permetin definir més clarament les violències 
sexuals. En efecte, tot i que l’Estatut de Roma30 va ser el primer instrument 
de dret penal internacional que inclou expressament delictes de VS 31, des 
de la seva adopció ha tingut un impacte molt limitat en casos de VS rela-
cionades amb conflictes armats. S’ha considerat que un dels obstacles ha 
estat la manca d’una definició clara del que fa que la violència sigui sexual, 
generant una disparitat entre com les VS són percebudes i experimentades 
per les supervivents i com són interpretades per la justícia internacional. 

Considerant aquests problemes, el desembre de 2019 a l’Assemblea d’Es-
tats Parts de l’Estatut de Roma a l’Haia es van presentar els Principis de 

30 L’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional és un tractat internacional adoptat al 1998, que 
va permetre l’establiment de l’actual Tribunal Penal Internacional.

31 L’Estatut de Roma ha reconegut com a tals la violació, l’esclavitud sexual, l’embaràs forçat, la pros-
titució forçada, l’esterilització forçada, i altres formes de violència sexual de gravetat comparable, 
quan siguin comesos com a crims de guerra o de lesa humanitat.
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L’Haia sobre Violència Sexual, instrument elaborat per organitzacions de la 
societat civil, basat en consultes amb supervivents de VS a nivell global. El 
document conté principis per al desenvolupament i la implementació de 
polítiques públiques, estratègies legislatives i procediments judicials per 
abordar de forma més eficaç les VS en totes les seves formes. Les refle-
xions que aporta aquest document, i que revisem a continuació, són útils 
no només en l’àmbit de la justícia internacional, sinó de manera àmplia en 
relació amb les definicions de VS.

En primer lloc, cal tenir present que no hi ha una visió universal del que 
converteix una experiència de dany o violència en ‘sexual’. Això es deu als 
diferents modes d’expressió sexual, identitats, normes i percepcions entre 
diverses nacions, regions, cultures, comunitats i individus. Com assenyala 
l’antropòloga Gayle Rubin, de la mateixa manera que la gana és la gana a 
qualsevol lloc, però el que es considera ‘menjar’ és diferent en diverses 
cultures; allò que és considerat sexe (o relacions sexuals) també varia cul-
turalment (Rubin, 1975). 

Per tant, sempre s’haurà de considerar el context (de la persona que pateix 
la violència, de qui l’exerceix, i la comunitat en què són exercides) per de-
terminar si les conductes són constitutives de VS. Això permet entendre, 
per exemple, que una determinada agressió pot ser entesa com a violència 
física o psicològica en un determinat context cultural, i tenir un caràcter se-
xual en un altre. De la mateixa manera que en diversos contextos culturals 
les parts del cos que es consideren “sexuals” són diverses32, per qualificar 
actes com a VS es tractarà d’actes que, en context, són percebuts per la víc-
tima, l’autor, i/o les seves respectives comunitats, com de caràcter sexual, 
igual que en el cas de les insinuacions sexuals o llenguatge amb connotaci-
ons sexuals implícites o explícites.

30 La Declaració dóna una llista il•lustrativa i no exhaustiva d’exemples de ‘parts sexuals del cos’. 
Aquestes inclouen, en la majoria de les cultures, l’anus, els pits, el penis, els testicles, la vagina i la 
vulva, inclòs el clítoris. En determinades cultures, altres parts del cos que es consideren ‘sexuals’ 
inclouen l’esquena, especialment la baixa esquena, les natges, les orelles, els cabells, els malucs, els 
llavis, la boca, el coll, les cuixes, la cintura i els canells.
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El caràcter sexual d’un acte no té relació amb el fet de produir o no satis-
facció sexual a l’agressor o altra persona. Malauradament, durant molt 
de temps -i també gràcies a la interpretació penal tradicional dels delictes 
sexuals- s’ha considerat que era necessari que l’agressor tingués un “ànim 
lasciu” al cometre el delicte, és a dir, s’ha posat en el centre el plaer dels 
agressors en comptes de l’autonomia i la integritat sexual de les víctimes/
supervivents. Tampoc el contacte físic no és requisit per qualificar actes 
com sexuals, com en els casos de la violència sexual verbal, on-line o en 
actes com la nuesa forçada, etc., però el contacte o referència a les “parts 
sexuals del cos” sí poden ser indicis de que estem davant d’actes de VS, 
així com l’ús, la interferència, el control o la degradació de líquids o teixits 
associats a la capacitat sexual i reproductiva.33

També als Principis s’hi considera que s’han de valorar com a indicis de VS 
els actes que busquen afectar l’autonomia sexual o a la integritat sexual de 
la persona afectada (inclosa la seva capacitat de participar en activitats se-
xuals, sentir desig sexual o tenir relacions íntimes), la seva orientació sexu-
al, identitat de gènere, capacitat de reproducció o autonomia reproductiva 
(com l’embaràs o les esterilitzacions forçades, o la coerció reproductiva).34 

La VS pot comportar actes singulars, múltiples, continus o intermitents que 
poden tenir lloc en diversos moments o només en un, en un mateix o di-
versos llocs, poden ser actes que es reiteren durant un període de temps, 
com ocorre sovint amb els actes d’assetjament sexual a l’àmbit laboral o 
educatiu, o en les VS a l’àmbit de la parella o família, etc. Les VS en molts 
casos no han de ser enteses com a episodis individuals (perspectiva penal) 
sinó com a violències exercides en el marc de relacions que es poden allar-
gar anys, com en el cas de les VS comeses per pares sobres les seves filles 
o fills a la infància, o en les relacions de parella.

Entès a grans trets, el concepte de ‘violència sexual’ inclou totes les violaci-
ons de l’autonomia sexual i la integritat sexual. Això no vol dir que només 

33 Com el semen, els líquids vaginals, la sang menstrual, la llet materna o la placenta.
34 La coerció reproductiva es refereix a les conductes que interfereixen amb la pressa de decisions a 

l’àmbit reproductiu, incloent el sabotatge de mètodes anticonceptius, pressió per a l’embaràs, etc.
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afecti l’autonomia o la integritat sexual, ja que les VS poden també impac-
tar sobre una multiplicitat de drets, com la integritat psíquica i física, el 
dret a l’educació, al treball, la llibertat d’expressió, la vida, etc.

Al parlar d’autonomia sexual o de llibertat sexual, resulta evident la impor-
tància central del consentiment, que és la base per parlar d’autonomia: 
consentir significa donar permís perquè alguna cosa ocorri o estar d’acord a 
fer alguna cosa. Les activitats sexuals són consensuades quan cada persona 
involucrada ha manifestat estar d’acord amb el que està fent i ha donat el 
seu permís. Si no hi ha consens, o sense l’acord o permís d’una persona, 
tals actes sexuals són violència sexual. 

Els Principis de La Haia sobre Violència Sexual assenyalen que hi ha manca 
de consentiment quan una conducta sexual es realitza forçadament o sense 
consentiment. L’expressió ‘forçadament’ es refereix a l’ús de la força física, 
l’amenaça de força, o coerció, com ara la causada per por a la violència, la 
coacció, la detenció, l’opressió psicològica o l’abús de poder contra qualsevol 
persona o persones, o l’aprofitament d’un entorn coercitiu. Per altra banda, 
la manca de consentiment es pot produir perquè una persona no pot o no 
vol consentir d’una manera genuïna, voluntària, específica i continua. Dins 
l’incapacitat de consentir es troben supòsits d’incapacitat induïda (per 
exemple, mitjançant drogues) o relacionada amb l’edat o condicions de salut. 
Altres factors que poden afectar la capacitat d’una persona per consentir 
genuïnament són l’accés a la informació i diverses situacions lingüístiques, 
educatives i econòmiques en què es trobi.

Fins avui en dia arrosseguem culturalment nocions patriarcals en què s’ha 
entès el consentiment sexual de les dones com el seu silenci, passivitat, o 
fins i tot, un cert grau de resistència. Des d’aquestes perspectives, el con-
sentiment s’ha derivat de la conducta sexual de les dones, incloent-hi la 
seva manera de vestir o relacionar-se, l’existència de relacions prèvies, etc. 
Aquestes interpretacions discriminatòries són la base d’estereotips de gènere 
que, com hem vist, culpabilitzen a les dones per la violència que pateixen. 

En aquest context, les normes del Tribunal Penal Internacional han estat 
pioneres incloent per primera vegada regles sobre el consentiment: que 
no es pot inferir del silenci o de la manca de resistència de la víctima, com 
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tampoc es pot inferir de qualsevol acte d’ella quan un entorn coercitiu im-
pedeixi el seu consentiment genuí, o quan sigui incapaç de donar-lo.35

En la mateixa línia, i especialment en la darrera dècada -en el context de 
l’increment d’agressions sexuals a dones en estat d’inconsciència a conse-
qüència de drogues o alcohol-, s’ha començat a fer servir l’expressió ‘con-
sentiment afirmatiu’ per emfatitzar que el consentiment sexual no es pot 
inferir del silenci o manca de resistència de les víctimes, sinó que requereix 
la seva implicació voluntària en l’activitat sexual de què es tracti. 

Una altra qüestió rellevant és que no s’ha de confondre consentiment amb 
plaer. Les relacions consentides poden ser plaents, però el plaer (físic) no 
és un indicatiu de consentiment. Un acte sexual plaent i inicialment con-
sentit pot acabar constituint VS com ocorre per exemple amb la retirada 
no consentida del preservatiu durant una relació sexual (“stealthing”, en 
anglès). Alhora, en molts casos d’actes de VS els cossos de les víctimes/
supervivents reaccionen per tal de reduir el dany, per exemple, mitjan-
çant la lubricació vaginal. En aquest sentit, els Principis també subratllen 
que les reaccions fisiològiques de les víctimes/supervivents no han de ser 
considerades com un reflex del consentiment o un suggeriment que les 
circumstàncies no fossin coercitives.

El consentiment està estretament vinculat als contextos en què es produ-
eixen les VS, que també afecten les formes en què es manifesten. Encara 
que afecten de manera desproporcionada a les dones i nenes, els actes de 
VS poden ser comesos per i contra qualsevol persona, independentment 
de l’edat, el sexe o el gènere, siguin agents públics (com militars, agents de 
forces o cossos de seguretat, funcionaris/es públics, etc.) o privats (com 
integrants del nucli familiar, parelles o ex parelles, amistats, etc.), a l’espai 
públic o privat i en qualsevol context, ja sigui a casa, en relacions de pare-
lla, a l’escola, a la universitat, a la feina, al carrer, als espais d’oci, als cen-
tres esportius o de salut, a les xarxes socials o Internet, en un context de 
conflicte armat o ‘de pau’, en context de migració, en context d’ocupació o 
militarització, en contextos de mobilització social, etc. 

35  Regla 70 de les de Procediment i Prova del Tribunal Penal Internacional. 
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Tots aquests contextos poden condicionar l’autonomia sexual de diverses 
maneres. En el cas de les relacions de forta dependència o subordinació 
respecte a determinades persones, ja siguin integrants de la família, auto-
ritats a la comunitat, personal de centres penitenciaris, de salut, educatius, 
etc., les possibilitats d’un consentiment genuí, voluntari, específic i continu, 
són molt més difícils. Això també requereix considerar l’impacte de factors 
individuals, inclosa la identitat, la capacitat, l’edat, la raça i el sexe de la 
persona supervivent i de l’autor, així com de factors contextuals, inclosos 
la cultura, la religió, els precedents històrics, la indigeneïtat i altres factors 
interrelacionats. Això posa en relleu la importància de la consideració de 
la discriminació interseccional quan estem davant les VS, factors que no 
només incideixen en l’autonomia i el consentiment sexual, sinó que també 
poden incidir en la determinació del caràcter sexual i la gravetat de la VS.

Anomenar és també un acte d’apropiació. Tornar a anomenar i definir les 
VS és un acte de re-apropiació de les experiències viscudes per les vícti-
mes i supervivents, per entendre els contextos en què s’han produït i els 
impactes que han tingut -tant les violències com les reaccions davant les 
violències- sobre les víctimes/supervivents, les seves comunitats i les soci-
etats en general. 

Anomenar i revisar les nostres definicions de VS des de perspectives àm-
plies i de drets humans ens permet trencar amb un imaginari social i ju-
rídic que únicament ha considerat VS els delictes establerts al Codi Penal, 
excloent altres conductes que atempten també contra l’autonomia i inte-
gritat sexual de les dones tot i que no constitueixen delictes o que no són 
denunciats o denunciables com a tals. Aquesta perspectiva àmplia, també 
permet entendre les VS com a conductes que afecten diversos drets de les 
dones, no restringides a l’autonomia o integritat sexual. 

Des de les intervencions públiques, aquesta perspectiva àmplia permet va-
lorar conductes de VS i la seva gravetat posant en el centre les necessitats i 
decisions de qui les ha patit, sense perdre de vista que es tracta, sobretot, 
d’un problema social, i que les mesures de prevenció, investigació, sanció i 
reparació han de permetre’ns avançar cap a la seva erradicació. 
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