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Una enquesta realitzada per l’Institut
de la Dona ha posat de manifest que
a l’Estat espanyol hi ha 1,8 milions de
dones que són víctimes de maltracta-

ments tècnics, que inclouen agressions físi-
ques, verbals i menyspreus sistemàtics, i arri-
ben al paroxisme amb els assassinats de dones
per les seves parelles o exparelles (68 víctimes
mortals el 2006). Una de les preguntes que tot
sovint em faig és sobre el perquè de la violència
en els humans, i en concret la de gènere. ¿Hi ha
cap base biològica per a aquest comportament
violent exercit pels mascles de l’espècie huma-
na? Vull deixar ben clar que no pretenc buscar
una justificació a una actitud que és completa-
ment injustificable, si no meditar sobre els fac-
tors biològics que l’envolten. És des de la refle-
xió que han de sortir noves idees i eines que
contribueixin a la seva prevenció i eradicació,
tant a nivell social com personal.

PER ABORDAR AQUESTES QÜESTIONS des de la pers-
pectiva biològica s’ha de considerar la història
evolutiva de la nostra espècie, l’herència biolò-
gica que hem heretat dels primats ancessors
nostres, que inclou els instints. Hi ha dos ins-
tints que són clau per entendre no només les
bases biològiques de la violència de gènere sinó
també tots els aspectes del comportament ani-
mal: la supervivència i la reproducció. Si una es-
pècie els hagués perdut, ràpidament hauria
quedat eliminada per la selecció natural.

EN UN ENTORN NATURAL MOLT COMPETITIU, com el
que ha afavorit l’evolució humana, la manifes-
tació de certs comportaments agressius ga-
ranteix la supervivència dels individus que els
manifesten, del seu grup familiar i de la seva
nissaga. És a dir, que la selecció natural ha afa-
vorit, ja d’entrada, l’existència i l’acceptació so-
cial de certs comportaments agressius, exer-
cits de forma molt més acusada pels mascles en
totes les espècies de primats. Biològicament
parlant, aquests comportaments serveixen per
garantir el domini i el control sobre els territo-
ris que ocupa el grup familiar, assegurant així
l’alimentació i la reproducció, els dos instints
bàsics. Cal dir aquí que la major part de socio-
biòlegs consideren que l’agressivitat és un ins-
tint innat, i la violència, un comportament cul-
turalment après.

RESPECTE A LA REPRODUCCIÓ, genèticament par-
lant, és un acte egoista, i s’ha d’entendre com
l’instint biològic de passar les formes gèniques
pròpies a la descendència. Malgrat que els hu-
mans ens comportem de forma monògama
quant a la cura de la descendència, durant
l’etapa reproductora una femella es pot apare-
llar amb molts mascles, i un mascle amb mol-
tes femelles. Ara bé, en els primats, com en tots
els mamífers, la reproducció és una funció vital
clarament asimètrica, atès que les femelles són
les que posseeixen els òrgans i la fisiologia ade-
quats per gestar i alletar les cries. Això genera
un fort biaix entre ambdós sexes respecte a la
possibilitat de realitzar aparellaments diversos.

PER A LES FEMELLES, EL FET QUE EL ‘SEU’ HOME s’apa-
relli amb altres femelles (adulteri masculí) no

suposa, biològicament parlant, cap desavan-
tatge quant al manteniment de la seva nissaga
genètica. En canvi, per al mascle, la infidelitat
de la seva dona (adulteri femení) suposa un
clar desavantatge quant a l’acte egoista de
transmetre els seus gens a la descendència,
atès que haurà d’alimentar i protegir descen-
dents que no portaran les seves formes gèni-
ques. Dit de passada, això podria explicar (però
en cap cas justificar) que en pràcticament
totes les cultures l’adulteri femení estigui molt
més castigat que el masculí, la qual cosa no vol
dir que de natura les dones hi siguin menys
propenses, o que no hi tinguin exactament el
mateix dret.

SI A AQUEST ASPECTE REPRODUCTIU HI AFEGIM
l’agressivitat consubstancial als mascles i la
seva acceptació social, dirigides a exercir un
domini sobre l’alimentació i la reproducció, i
la culturalització dels instints, obtenim un po-
tent còctel de gust amargant. Per protegir la
inversió energètica realitzada en els descen-
dents, en els mascles es pot haver seleccionat
un instint de gelosia molt acusat i agressiu,
que pot desembocar, convenientment ali-
mentat per les influències culturals, que sem-
pre han tendit a menystenir i sotmetre les
dones en un cercle viciós de dominància i con-
trol per garantir la paternitat genètica dels
descendents, i per altres factors personals, en
la violència de gènere.

EL DIA QUE ELS HUMANS ENS CONSIDEREM, de forma
efectiva i no només de paraula, com uns iguals
entre iguals, haurem fet el primer pas per vèn-
cer la violència de gènere en totes les seves di-
mensions. Ara és una qüestió cultural. Per això
cal vetllar per una cultura no discriminatòria
(no sexista) ni violenta (sense apologia de
l’agressivitat masculina), actituds contràries
a les que malauradament veiem constantment
a tot arreu. Fins ara els instints han regit les
manifestacions culturals, les quals han provo-
cat aquesta problemàtica. Ja és hora que uti-
litzem la cultura d’una altra manera, per re-
conduir els nostres instints.
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“Una de les preguntes que tot
sovint em faig és sobre el perquè
de la violència en els humans,
i en concret la de gènere. ¿Hi ha
cap base biològica per a aquest
comportament violent exercit pels
mascles de l’espècie humana?”
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Un tribunal ha decidit allibe-
rar l’exactivista del grup d ’ul-
traesquerra Baader-Meinhof
Brigitte Mohnhaupt, fet que
ha propiciat una forta polè-
mica a Alemanya. La dona,
de 57 anys, 24 dels quals en
presó, mai no ha volgut
col·laborar amb la justícia i
la policia, ni ha demanat
perdó ni s’ha penedit dels
assassinats i segrestos que
va cometre o planificar.
Però parem aquí i deixem
per un moment la senyora
Mohnhaupt. Posar la gent a
la presó serveix perquè can-
viïn les seves actituds i com-
portaments. La meta és que
pugui tornar a conviure en
societat sense causar mal a
ningú. Aquesta és la teoria
diguem-ne benpensant (un
segon motiu pel qual posem
els delinqüents entre reixes
és el càstig pur i simple, tot i
que preferim no reconèi-
xer-ho). Quedem-nos, però,
en la teoria benpensant. Es-
peculant des d’aquest ter-
reny, semblaria lògic con-
cloure que, si un reclús no
ha canviat des que va come-
tre els seus crims, no ha de
sortir al carrer. Si la finali-
tat de la presó és que la per-
sona canviï, ¿què passa si
no canvia o presenta acti-
tuds i comportaments en-
cara pitjors? A desgrat que
la justícia ha dictaminat
que la senyora Mohnhaupt
no representa un perill, el
ministre de l’Interior bava-
rès ha confessat que ell no
suportaria veure-la als
talkshow de la tele evocant
amb nostàlgia les salvatja-
des d’ella i els seus camara-
des. Em sembla que té tota
la raó. Que qui fou anome-
nada la dona més perillosa
d’Alemanya exhibís públi-
cament el seu passat san-
guinari seria no sols una
ofensa per a les víctimes i
les seves famílies, sinó
també un intolerable escar-
ni de les institucions demo-
cràtiques.
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