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Violència directa i violència cultural - una mirada cap a la transformació 

 

 
Interpretació del triangle de la violència de Johan Galtung 

 

Així com per restaurar la salut és important treballar les causes d’un símptoma, per combatre 
la violència directa – en totes les seves formes, des del llenguatge a agressions físiques --, és 
imprescindible tractar la violència estructural i cultural. 

La violència estructural és la violència indirecta, no intencionada, que es genera per exemple 
en estructures (societats o organitzacions) verticals, com ara la societat patriarcal o una 
institució que es regeix per relacions jeràrquiques. A nivell personal, en els patrons de 
comportament. 

La violència cultural, és aquell tipus de violència incrustada en el conjunt de coneixements, 
sabers i creences d’un grup social, i que legitima la violència directa i estructural. A nivell 
individual, en la manera de pensar. Una forma de violència cultural característica de la nostra 
civilització occidental és l’antropocentrisme—l’home per damunt de la Natura--, que legitima 
les estructures que exploten els recursos naturals o maltracten els animals, i “justifica” les 
accions i omissions violentes contra la Natura. Una altra forma és el patriarcat – derivat de 
l’antropocentrisme, amb l’home per damunt de la dona--, en quant a conjunt de conviccions i 
creences que es transmeten de generació en generació, també (o sobretot) per les dones 
mateixes:  els homes no serveixen per planxar, cuinar, cuidar els fills,etc; no ploris fill, siguis un 
home!; si no tens una feina no ets ningú; ama de casa però no amo de casa; etc....O  les dones 
som capaços de tenir èxit professional, guanyar diners, ser mares amoroses, companyes 
atractives, tot plegat, per què som dones... 

El bullying te molt a veure amb la violència domèstica i ambdues son símptomes de 
l’estructura patriarcal de la nostra societat, nascuda de la cultura patriarcal - producte de 
l’antropocentrisme. 
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La violència cultural està molt arrelada i porta milers d’anys en formar-se i consolidar-se fins a 
arribar a ser “natural”. Per tant, transformar una cultura requereix molta feina, una visió 
sistèmica, i perseverança. 

Però que vol dir treballar per a una cultura de pau? 

Una manera per sanar la cultura és incorporar sabers i creences amb vocació de pau d’altres 
cultures, que juntament amb aquells sabers i creences de la pròpia cultura que potencien la 
harmonia i l’equitat, contribuïen a una cultura de pau[i]. 

Una altra manera per desarrelar la violència és trencant creences que legitimen la violència a 
través de patrons de comportament que es transmeten al llarg de la piràmide social i de 
generació en generació. Es a dir incidir en la violència estructural. 

Tota aquesta feina es fa essencialment des de l’educació. 

L’educació és un procés dinàmic i social, és a dir que s’aplica i té efectes tant pel que fa a 
petits com en quant a adults-- comença a les primeres, i acaba en les últimes, hores de vida--, i 
es realitza de manera bi i multidireccional entre les persones d’un grup social, amb la família i 
l’escola com nuclis. És un procés conscient i voluntari, però sobretot inconscient i involuntari, 
quan opera a través del modelatge, dels patrons de comportament. I els patrons de 
comportament es formen en gran mesura en funció de l’autoconcepte - la imatge que es té 
d’un mateix, cóm pensa hom que és. Tal com l’ esser humà és la mesura de les relacions 
socials, l’autoconcepte és la mesura de la persona i del grup. Per tal de tenir relacions socials 
sanes i pacífiques, és necessari comptar amb individus que tinguin un concepte positiu d’ells 
mateixos. L’autoconcepte és el precursor de l’autoestima i un prerequisit per a l’empatia, el 
respecte i l’assertivitat. 

Però el concepte que tenim de nosaltres mateixos no depèn tan sols d’un mateix, és dinàmic i 
social, és a dir que es forma i es consolida al llarg de la nostra existència, en funció dels 
missatges que rebrem de les persones properes i importants per a nosaltres[ii]. 

Per tant, treballar cap a una cultura de pau, implica treballar els missatges que transmetem 
cap als nostres fills o educands, a traves del nostre comportament (exterior) i de les nostres 
actituds (interiors). Això significa concentrar-nos en algunes coses més que la nostra 
conducta, significa explorar les nostres necessitats, els nostres sentiments, les nostres metes, 
les incompatibilitats que es poden donar entre unes i altres, i resoldre-les. Igual que un vaixell 
que no pot evitar d’enfonsar-se desprès d’haver “vist” la punta d’un iceberg de prop, 
arribarem al port si serem capaços d’explorar tot allò submergit. 

Quan una dona presumeix de ser capaç de molt més que un home, no demostra un concepte 
positiu de si mateixa, sinó un plegat de frustracions acumulades al llarg de la historia per les 
dones atrapades en el patriarcat, en les seves diverses formes sociopolítiques. Si tinc o no èxit 
professional, si guanyo diners o no, si soc una mare amorosa o distant, si soc atractiva o no pel 
meu company, és per què soc un esser humà, i soc part d’un tot de l’harmonia del qual depèn 
la meva harmonia, i viceversa. 

Milers d’anys s’ha anat consolidant la cultura de l’home per damunt de la Natura, per damunt 
de la dona, no obstant no necessitarem milers d’anys per desfer tot això per què tenim a favor 
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tots els assoliments que s’han anat fent en igualtat de gènere i en consciencia ecològica. 
Individus i grups petits han canviat la historia i, gràcies a elles i a ells i a totes i tots que s’han 
anat sumant -- cada cop més--, en dies d’ara no parlem d’iniciatives aïllades, de moviments 
alternatius, sinó de realitats humanes - socials i polítiques. Estan presentes des de converses 
d’amigues, programes de televisió, currículums d’escola, a agendes politiques nacionals i 
supranacionals, en conferencies internacionals i entre els Objectius del Mil·lenni de les 
Nacions Unides. Nosaltres som part de tot això i aportem cada dia, amb petits gestos, a 
aquesta gran revolució cultural que estem vivint. A través dels nostres conflictes – interiors i 
exteriors --, estem contribuint en positiu cada cop que actuem amb un esperit de solució. 

Conductes – Patrons de comportament – Maneres de pensar. Les puntes del triangle. Per on 
es comença? Per on ho demani la situació concreta. L’essencial és no perdre de vista que les 
puntes del triangle son dinàmiques i interdependents, incidir en una significa incidir en totes. 
Intervenir en la manera en la que els petits actuen requereix canviar la nostra manera de 
tractar als nostres petits -- i als adults, i a la Natura--, i significa trencar la manera en la que 
ens van tractar a nosaltres quan érem petits. Un procés continu que requereix dedicació en 
termes de temps i energies, confiança en els ritmes naturals, i molta voluntat de trobar 
solucions. 

Feliçment, cada cop estem més informats i tenim més a l’abast una diversitat de recursos per 
(in)formar-nos[iii] i per recuperar i reforçar la nostra salut estructural a través de pràctiques 
integrals – com la Gestalt, el Yoga, el Ho’oponopono, i moltes altres. 

Cada vegada més, l’educació esdevé un objectiu compartit a nivell global -- “Educació és la 
resposta a moltes altres preocupacions recurrents del món.”--, i cada cop hi ha més 
profesionals de l’educació aportant a nivells locals coneixements i experiencia per a una 
cultura de pau. 

 “Crear cultura és trobar solucions” i trobar solucions és fàcil quan tenim eines i voluntat. 

  

[i] http://www.transcend.org/tup/index.php?book=4 

[ii] James, Cooley i Mead en AUTOCONCEPTO y RENDIMIENTO ESCOLAR SUS IMPLICACIONES EN LA MOTIV ACION 
y EN LA AUTORREGULACION DEL APRENDIZAJE, María del Carmen González y Javier Tourón Ediciones 
Universidad de Navarra, S. A. (EUNSA), 1992. 

[iii] http://diversitatfuncionalescolaandorra.files.wordpress.com/2014/03/article-salut-emocional.pdf, 

http://auratrifu.wordpress.com/sabona-paz-y-escuelas/, https://www.transcend.org/tms/2014/03/what-do-

children-need/, http://auratrifu.wordpress.com/2014/03/21/no-le-ensenes-a-tus-hijos-a-decir-lo-siento/, 

http://www.ambarassociacio.org/cariboost_files/GUIA_20DID_C3_80CTICA_20OBRE_20ELS_20ULLS_202012_20

FORMAT_20CAT.pdf  

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_Gestalt
http://es.wikipedia.org/wiki/Ho%CA%BBoponopono
http://www.worldwewant2015.org/es/node/389575
http://www.worldwewant2015.org/es/node/389575
http://www.transcend.org/tup/index.php?book=34
http://www.transcend.org/tup/index.php?book=4
http://diversitatfuncionalescolaandorra.files.wordpress.com/2014/03/article-salut-emocional.pdf
http://auratrifu.wordpress.com/sabona-paz-y-escuelas/
https://www.transcend.org/tms/2014/03/what-do-children-need/
https://www.transcend.org/tms/2014/03/what-do-children-need/
http://auratrifu.wordpress.com/2014/03/21/no-le-ensenes-a-tus-hijos-a-decir-lo-siento/
http://www.ambarassociacio.org/cariboost_files/GUIA_20DID_C3_80CTICA_20OBRE_20ELS_20ULLS_202012_20FORMAT_20CAT.pdf
http://www.ambarassociacio.org/cariboost_files/GUIA_20DID_C3_80CTICA_20OBRE_20ELS_20ULLS_202012_20FORMAT_20CAT.pdf

