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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte és la continuació d'un estudi pilot finançat per l'ICD (U/01-6). Vam anar incrementant la grandària de la 
mostra -avaluant les característiques del maltractament, la simptomatologia, la personalitat i la seva percepció de la 
relació de parella-, fins que el 2003 -i gràcies a l'ajut del Departament de Benestar i Família-, dins la Fundació Vidal i 
Barraquer vam crear un servei d'assistència pública especialitzat en atendre dones maltractades (UNADOM); lloc on 
durant el 2006 hem desenvolupat el treball que ara presentem. L'objectiu general d'aquest estudi transversal consistia 
en analitzar la situació psicosocial d'un grup de dones maltractades que acudien a la UNADOM, afegint com a element 
novedós l'avaluació dels estils d'enfrontament que les dones fan servir després de l'experiència abusiva viscuda. Els 
instruments utilitzats són l'MCMI-II (Millon, 1999), la DAS (Spanier, 1976), el COPE (Carver et al., 1989) i una adaptació 
de l’Entrevista Semiestructurada sobre Maltractament Domèstic (Echeburúa et al., 1994). Recollim informació d'un total 
de 50 dones, 17 de les quals han completat la mesura sobre l'enfrontament. Els resultats indiquen que les escales de 
personalitat que apareixen més alterades són l'esquizoide, la dependent i l'evitativa, i que aquestes són coherents amb 
les actituds defensives i les estratègies d'enfrontament predominants de les dones de la mostra. A nivell clínic, i segons 
la nostra experiència assistencial, concloem amb la importància de realitzar entrevistes exploratòries acurades ja que 
això facilita la indicació terapèutica més adient i la focalització de l'ajuda. Aquesta línia de treball ha donat lloc a 
publicacions de capítols i articles, com a la Journal of Family Violence, revista de prestigi internacional sobre l'àmbit. 
Creiem que la labor assistencial sustentada amb les dades que ens ofereix la investigació, beneficia a un conjunt de la 
nostra societat catalana a l'hora de prevenir futures victimitzacions.  



 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This project is the continuation of a pilot study funded by the ICD (U/01-6). We gradually increased the sample size, 
evaluating characteristics of the abuse, the symptomatology, the personality of the victim and her perception of the 
couple’s relationship. In 2003 and thanks to the help of the Welfare and Family Department we were finally able to 
create a service of attention to the public (UNADOM) specialised in receiving abused women in the Vidal i Barraquer 
Foundation, where throughout 2006 we carried out the work that we now present. The general aim of this cross-
discipline study consisted in analysing the psychosocial situation of a group of abused women who attended the 
UNADOM, adding as a new element the evaluation of styles of confrontation that these women employ after 
experiencing the abuse to which they were subjected. The instruments used are the MCMI-II (Millon, 1999), the DAS 
(Spanier, 1976), the COPE (Carver et al, 1989) and an adaptation of the Semistructured Interview on Domestic Abuse 
(Echeburúa et al, 1994). We gathered information relating to a total of 50 women, 17 of whom completed the 
confrontation measure. The results indicate that the scales of personality that seem most affected are the schizoid, 
dependent and avoidant, and that these are coherent with the predominant defensive attitudes and confrontation 
strategies of the women in the sample. At the clinical level and in accordance with our care experience, we conclude by 
emphasising the importance of carrying out exploratory interviews as this facilitates the most suitable therapeutic 
treatment and concentration of assistance. This line of work has given rise to the publication of chapters and articles 
such as the Journal of Family Violence, a prestigious international magazine on the matter. We believe that the care 
work supported by the data provided by the research benefits a sector of Catalan society when trying to prevent future 
victimisations.      
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1. Introducció 
 

En els últims anys, la violència contra les dones exercida per les seves parelles ha 

adquirit una gran importància social, tant per la seva elevada incidència com per la 

gravetat de les seqüeles en les víctimes. El treball clínic i assistencial posa de 

manifest que patir maltractaments produeix conseqüències psicològiques 

alarmants. Patir violència conjugal durant molt de temps, genera en la dona canvis 
emocionals profunds (Echeburúa, 2003). Herman (1992a, b) exposa que les dones 

maltractades pateixen alteracions en la seva personalitat que pot fer-les més 

vulnerables a noves relacions de maltractament. Tanmateix, no s’ha investigat 

suficientment la naturalesa i les característiques d’aquests canvis, però subratllarien 



 

la importància de realitzar tractaments psicològics adequats amb la conveniència 

que fossin avaluats empíricament.   

 

A Espanya, el 60% de les dones maltractades pateixen trastorns psicològics 

moderats o greus (Lorente, 2001), i en general les investigacions troben una notable 

presència de símptomes ansiosos i depressius (p.e., Amor, Echeburúa, Corral, 

Sarasua i Zubizarreta 2001; Campbell, 2002; Hegarty, Gunn, Chondros i Small, 

2004; Nurius et al., 2003). De fet, alts nivells d’ansietat, depressió i baixa autoestima 

s’han relacionat amb el diagnòstic de trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) 

(p.e., Pico-Alfonso, 2005; Stein i Kennedy, 2001), i amb la cronificació del 

maltractament (p.e., Cascardi i O’Leary, 1992).  

 

Per una banda, s’han descrit diferents estratègies que poden utilitzar les dones 

maltractades per tal d’afrontar l’experiència i minvar el patiment: distorsions 

cognitives que minimitzen el problema o que generen expectatives poc realistes 

sobre la relació i biaixos en les percepcions del risc personal, símptomes evitatius i/o 

estratègies d’evitació, mecanismes de defensa com la negació, la racionalització, la 

idealització del maltractador i la dissociació i comportaments autodestructius i/o 

conductes autolesives (p.e., Alberdi i Matas, 2002; Carver, Scheier i Weintraub, 

1989; Clements, Sabourin i Spiby, 2004; Fiore Lerner i Kennedy, 2000; Hirigoyen, 

1999; Instituto de la Mujer, 2000; Lewis et al., 2006; Villavicencio i Sebastián, 1999; 

Waldrop i Resick, 2004). Per altra banda, els estudis revisats que han utilitzat 

diferents instruments per avaluar la personalitat de dones maltractades per la seva 

parella, mostren que les escales amb més elevacions -a banda dels sentiments de 

confusió-, inclourien alteracions com: hipocondria, trastorn autodestructiu, 

esquizofrènia, desviació psicopàtica, trastorn paranoide i trastorn de personalitat 

dependent (p.e., Cogan i Porcerelli, 1996; Coolidge i Anderson, 2002; Khan, Welch i 

Zillmer, 1993; Morrell i Rubin, 2001; Rollstin i Kern, 1998; Rosewater,  1988; Sellers, 

Beer i Van Hasselt,  2001). 

 

Nosaltres partim d’un estudi pilot -finançat per l’Institut Català de la Dona (U/01-6) 
de la Generalitat de Catalunya- en el que s’avaluava l’estil de personalitat i la 

simptomatologia (mitjançant l’MCMI-II de Millon), la percepció de les dones de la 

seva relació de parella (amb la DAS d’Spanier) i les característiques del 

maltractament patit (a través de l’Entrevista Semiestructurada sobre Maltractament 

Domèstic, d’Echeburúa et al., 1994), a una mostra de 18 dones acollides en 



 

diferents serveis residencials. Les troballes mostraren que més de la meitat de les 

dones havien patit maltractament psíquic, físic i sexual, majoritàriament de llarga 

duració. Les puntuacions obtingudes amb l’MCMI-II mostraven una presència 

relativament baixa de simptomatologia ansiosa i depressiva i un predomini de l’estil 

esquizoide de la personalitat, i es concloïa que un dels primers objectius 

assistencials havia de ser el de contrarestar la tendència al retraïment emocional i a 

l’aïllament social, considerant imprescindible avaluar aquestes variables per prevenir 

futures victimitzacions. 

 

Posteriorment, vam creure necessària realitzar la mateixa avaluació a un major 

número de dones, i poder veure la línia que adoptaven els resultats. S’examinaren 

un total de 43 dones, i les troballes ens permeteren concloure que es tractava d’un 

conjunt de dones maltractades que es caracteritzaven per haver patit experiències 

de maltractament greus en les seves relacions de parella, pel que feia a intensitat, 

duració, freqüència i extensió. La majoria d’elles valorava la seva relació d’una forma 

insatisfactòria. I mostraven alteracions en els seus estils de personalitat on 

predominaven els perfils esquizoide, dependent i evitatiu.  

 

El nostre interès en poder oferir ajuda psicològica a les dones maltractades es va 

poder concretitzar arrel de crear un servei d’assistència pública, gràcies a l’ajut del 

Departament de Benestar i Família. Dins el marc de la Fundació Vidal i Barraquer, la 

proposta fou la de posar en marxa una nova unitat especialitzada per atendre a 

dones víctimes de maltractaments (UNADOM). El programa d’actuació d’aquesta 

unitat va destinat a dones maltractades que necessiten una ajuda psicològica en 

règim ambulatori. Poden acudir directament al nostre servei o bé sol·licitar la petició 

d’ajuda mentre participen en un programa en d’altres recursos assistencials (p.e., 

centres d’urgències, cases d’acolliment), o bé quan l’hagin finalitzat. Per això, és 

important mantenir una relació “fluïda” amb els professionals responsables dels 

altres recursos.  

 

Un dels objectius que ens plantegem a la UNADOM és el d’evitar que la dona es 

vegi implicada en noves situacions de parella similars i tractar-la a través 

d’intervencions específicament dirigides a la seva problemàtica, en el sentit d’oferir 

una resposta prioritària a les seves necessitats. Pensem que és necessari cobrir al 

màxim les demandes de les dones víctimes i millorar el tipus d’ajuda i assistència, 

amb la finalitat última que la dona vegi incrementat el seu estat psicosocial i qualitat 



 

de vida. També considerem que l’allunyament físic de la parella ha d’anar 

acompanyat d’una reflexió sobre la naturalesa de la relació, i confiem en que el 

treball psicològic pugui ajudar a detectar i comprendre la presència d’un patró 

relacional bàsic que hagi caracteritzat el vincle amb la parella, de manera que la 

dona pugui tenir-lo present i, si és necessari, treballar per modificar-lo o reduir la 

seva intensitat.  

 

En aquesta ocasió, la nostra experiència i observació de les vivències emocionals de 

les dones, ens empenyia a seguir aprofundint en aquest terreny i atorgar-hi una 

continuïtat de treball. A partir de les anteriors troballes que ja hem mencionat, i 

relacionat amb l’ajuda que es pot oferir per superar la situació de maltractament 

viscuda, en el present treball ens proposàrem avaluar l’estil d’enfrontament, és a dir, 

poder determinar com un grup de dones maltractades han enfrontat i enfronten el 

problema, així com veure la relació entre el seu patró predominant i l’estil de 

personalitat que presentin. Com que a banda d’analitzar el seu estil d’enfrontament 

també s’examinàren les variables que ja hem tingut en compte en altres estudis, 

aportem informació valuosa per un total de 50 dones.  

 

La finalitat última i posterior a aquesta recerca, és la de poder elaborar un protocol 

d’intervenció terapèutica que es podrà aplicar des d’altres serveis assistencials per a 

les dones maltractades de la resta de comarques del nostre país. En els últims anys, 

hem vist com a Catalunya augmentaven els recursos d’ajuda destinats a les dones 

maltractades. Els resultats de l’estudi poden ser d’interès per orientar les 

intervencions psicològiques que es realitzen en aquests serveis. 

 

2. Objectius 
 

En aquest treball d’investigació, l’objectiu general que ens vam plantejar era:  

 

Analitzar la situació psicològica personal i interpersonal d’un grup de dones que 

hagin patit situacions de maltractament en les seves relacions de parella.   

 

Més específicament, els objectius concrets van ser: 

 

1) Descriure les característiques sociodemogràfiques i les diverses circumstàncies 

del maltractament de les dones que arriben  a la UNADOM. 



 

2) Detectar com perceben la relació de parella que han tingut. 

3) Determinar la simptomatologia clínica que presenten. 

4) Examinar els estils de personalitat que presenten les dones maltractades en el 

moment actual. 

5) Avaluar els estils d’enfrontament que utilitzen de forma predominant després de 

l’experiència viscuda. 

6) Valorar la relació entre els estils d’enfrontament i la seva personalitat. 

 

3. Metodologia 

3.1. Subjectes 

Vam avaluar a 50 dones que han patit experiències de maltractament i acudiren al 

nostre servei perquè necessitaven una ajuda psicològica en règim ambulatori. Els 

criteris d’inclusió a la mostra foren: 1) dona de 18 anys o més, 2) atesa en centres 

especialitzats per a dones maltractades, i 3) víctima de maltractament per part de la 

seva parella. I com a criteris d’exclusió: 1) patir un trastorn mental que requerís 

ingrés psiquiàtric, 2) risc de descompensació psicòtica i/o intents d’autolisi, i 3) 

limitacions cognitives (capacitat intel·lectual límit, retard mental, etc.), o dificultats 

idiomàtiques que impedissin entendre el material utilitzat. A la taula 1, es resumeixen 

les característiques sociodemogràfiques de les dones maltractades de la mostra: 



 

 

Taula 1. Característiques sociodemogràfiques de les dones maltractades 
 Mitjana Sd   
Edat actual 35.1 11.1 
Edat en iniciar la relació 21.9 7.3 
Edat en iniciar la convivència 23.2 6.7 
Edat en el 1r episodi de maltractament 25.3 7.1 
Número de fills 2.2 1.4 

 

 N (%) 
Estat civil 
     Solteres i/o convivència amb parella estable 
     Casades 
     Separades i/o divorciades 
     Vídues 
     Valor desconegut 

 
21 
11 
16 
1 
1 

 
(42) 
(22) 
(32) 
(2) 
(2) 

Nivell d’estudis 
     No llegeixen ni escriuen 
     Llegeixen i escriuen 
     Primaris incomplets 
     Primaris complets 
     Formació professional 
     Secundaris 
     Universitaris 
     Valor desconegut 

 
1 
6 
10 
16 
3 
10 
3 
1 

 
(2) 
(12) 
(20) 
(32) 
(6) 
(20) 
(6) 
(2) 

Professió 
     Servei domèstic/neteja 
     Cambrera 
     Administrativa 
     Dependenta 
     Fàbrica/taller 
     Perruquera 
     Venda ambulant 
     Altres 

 
18 
9 
5 
3 
3 
3 
3 
6 

 
(36) 
(18) 
(10) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(12) 

Treball actual 
     Sí treballa 
     Subsidi d’atur 
     Subsidi de malaltia 
     No treballa i no té subsidi 
     No treballa i es desconeix si té o no subsidi 
     Altres 

 
15 
8 
1 
13 
9 
4 

 
(30) 
(16) 
(2) 
(26) 
(18) 
(8) 

Nivell econòmic 
     Molt baix 
     Baix 
     Mitjà baix 
     Mitjà 
     Mitjà alt 
     Alt 
     Valor desconegut 

 
12 
13 
10 
9 
1 
0 
5 

 
(24) 
(26) 
(20) 
(18) 
(2) 
(0) 
(10) 

 

3.2. Instruments 

El material que s’utilitzà va ser el Millon Clinical Multiaxial Inventory-II (MCMI-II, 

Millon, 1999), la Dyadic Adjustment Scale (DAS, Spanier, 1976), el qüestionari 

COPE (Carver, Scheier i Weintraub, 1989) i una adaptació de l’Entrevista 



 

Semiestructurada sobre Maltractament Domèstic (Echeburúa, Corral, Sarasua, 

Zubizarreta i Sauca, 1994). 

 

El Millon Clinical Multiaxial Inventory-II (MCMI-II) de Millon (1999), és un qüestionari 

de personalitat de tipus autoinforme. Consta de 175 ítems amb format de resposta 

vertader/fals, ocupa un temps d’administració relativament breu (de 15 a 25 minuts), 

i es composa de 22 escales clíniques i 3 escales de correcció útils per l’anàlisi 

interpretatiu. La divisió entre escales per trastorns de la personalitat i escales per 

síndromes clíniques pretén que les interpretacions de l’MCMI-II siguin congruents 

amb la lògica multiaxial del DSM. La puntuació transformada TB>75, indica la 

presència de “trets” d’un trastorn i adquireix significació estadística.  

 

La Dyadic Adjustment Scale (DAS) d’Spanier (1976), mesura la qualitat de les 

relacions de parella. Consta de 32 ítems que valoren diferents aspectes com 

l’ajustament relacional i el grau de satisfacció amb la relació, l’opinió sobre 

l’existència de problemes d’afecte en la relació i  l’acord en temes com l’economia, la 

religió i les relacions sexuals. També explora la percepció global de la relació 

matrimonial, considerant la separació o el divorci. A partir de la puntuació 100 

d’aquesta escala, es considera un ajustament diàdic satisfactori. Comprèn 4 

subescales: Consens Diàdic (CD), Cohesió Diàdica (ChD), Expressió Afectiva (EA) i 

Satisfacció Diàdica (SD). Aquesta escala ha estat traduïda i validada al català i 

traduïda al castellà, i utilitzarem les dues versions adaptant-nos a les preferències 

lingüístiques de les participants en l’estudi.  

 

El qüestionari COPE (Carver et al., 1989), avalua un ampli rang de respostes 

d’enfrontament, i va des d’aquelles que podríem considerar més disfuncionals a 

aquelles més funcionals. Examina la forma en que les persones fan front a 

esdeveniments difícils o estressants en les seves vides. Presenta diferents formats: 

el disposicional (1), en el que la persona indica com habitualment respon als ítems 

llistats, i el situacional, en el que la persona aporta la resposta davant un període o 

fet concret, ja sigui del passat (2) o del present (3). Consta de diferents escales i 

existeix una versió breu de l’inventari.  

 

L’adaptació de l’Entrevista Semiestructurada sobre Maltractament Domèstic 

(Echeburúa et al., 1994), és un instrument d’avaluació del maltractament domèstic 

que permet recollir diferents aspectes com són: característiques demogràfiques, 



 

història de victimització, existència de trastorns psiquiàtrics (i en el seu cas, de 

tractaments), circumstàncies del maltractament domèstic, expressió emocional de la 

víctima i la reacció dels altres davant l’esdeveniment, etc. 

3.3. Procediment 

En primer lloc, i per poder realitzar aquest estudi, es demanà la lliure i voluntària 

participació així com el consentiment verbal de les dones. L’administració dels 

instruments es va dur a terme d’una forma plenament integrada al tipus d’exploració 

psicològica que es realitza a la UNADOM, prèvia indicació de l’ajuda psicològica més 

adequada que en aquell moment pogués rebre la dona. Una vegada corregits els 

protocols, es concretava una entrevista de devolució individual on s’oferia a la 

interessada una explicació sobre els resultats obtinguts en les proves administrades.  

3.4. Pla de treball 

En el següent cronograma s’especifiquen les activitats que hem realitzat durant l’any 

2006. El nostre equip d’investigació, dirigit pel Dr. Carles Pérez Testor, està format 

per dues psicòlogues que treballen a la unitat (Dra. Montse Davins i Lic. Marta San 

Martino,), un supervisor (Dr. José A. Castillo), i dos metodòlegs i experts en 

estadística (Dr. Manel Salamero i Dra. Olga Bruna). Hem comptat amb la 

col·laboració d’una becària, llicenciada en psicologia, na Sabina Segarra, 

encarregada de l’administració i correcció dels qüestionaris. El treball de camp es 

dugué a terme durant 9 mesos (gener-setembre). Els últims mesos s’han destinat a 

analitzar les dades, i redactar la discussió i conclusions del treball.  

 

Activitats Persona responsable Període 
2006 

1. Coordinació general de 
la investigació  

Dr. Carles Pérez Testor Gener – 
Desembre 

2. Obtenció de la mostra 
segons els criteris 
d’inclusió 

Lic. Marta San Martino Gener – 
Juliol 

3. Administració dels 
qüestionaris 

Becària Sabina Segarra Gener – 
Juliol 

4. Valoració de 
l’exploració 

Dr. José A. Castillo Gener – 
Juliol 

5. Entrevistes de 
devolució 

Dra. Montse Davins Març – Juliol 

6. Anàlisi estadística de 
les dades i supervisió 
metodològica 

Dr. Manel Salamero, Dra. Olga Bruna Setembre – 
Octubre 

7. Interpretació dels 
resultats i redacció de la 
memòria final 

Dr. Carles Pérez, Dr. Josep A. Castillo, Dr. Manel 
Salamero, Dra. Montse Davins, Dra. Olga Bruna, 
Lic. Marta San  Martino, Becària Sabina Segarra 

Octubre – 
Desembre  

 



 

3.5. Anàlisi de les dades 

El present estudi es configura com un disseny transversal descriptiu. L’anàlisi 

estadística es guià per les següents directrius: descripció de les variables 

sociodemogràfiques i psicològiques segons fossin quantitatives o qualitatives, 

mitjançant la mitjana, la desviació estàndard i el percentatge, respectivament. 

L’associació entre estratègies d’enfrontament i dimensions de la personalitat es va 

analitzar mitjançant correlacions de Pearson. El programa estadístic que utilitzàrem 

fou el R 2.4.1.  

 

4. Resultats 
 

4.1. Circumstàncies del maltractament 

Pel que fa al tipus de maltractament patit, 22 dones (44%) havien estat víctimes 

d’abús físic i psíquic, 21 dones (42%) havien patit maltractament físic, psíquic i 

sexual, i 2 dones (4%) maltractament psíquic i sexual. Tan sols hi havia 5 dones que 

referien haver patit un únic tipus de maltractament: 4 dones (8%) maltractament 

psíquic, i 1 altra dona (2%), físic.  

 

Respecte el primer episodi de maltractament, 32 dones (64%) el situaven durant la 

convivència, 10 (20%) durant l’embaràs i 8 dones (16%) el situaven durant el festeig. 

En 37 de les 50 dones (74%), la durada del maltractament havia estat superior a 2 

anys, i respecte la freqüència del maltractament en l’últim any, 39 dones (78%) 

afirmaven haver patit com a mínim un episodi de maltractament cada dues 

setmanes. Pel que fa al maltractament als fills, 33 de les 50 dones (66%) digueren 

que la seva parella havia maltractat físicament o psicològica als fills. A la taula 2 es 

reflecteixen de manera sintètica els resultats obtinguts: 



 

 

Taula 2. Circumstàncies del maltractament 
 N (%) 
Tipus de maltractament* 
     Físic 
     Psíquic 
     Sexual  

 
44
49
23

 
(80) 
(98) 
(46) 

Primer episodi de maltractament 
     Durant el festeig 
     Durant la convivència 
     Durant l’embaràs 

 
8 
32
10

 
(16) 
(64) 
(20) 

Durada del maltractament 
     Episodi puntual 
     D’1 mes a 6 mesos 
     De 6 mesos a 1 any 
     D’1 any a 2 anys 
     De 2 anys a 5 anys 
     De 5 anys a 10 anys 
     Més de 10 anys 

 
1 
4 
3 
5 
13
5 
19

 
(2) 
(8) 
(6) 
(10) 
(26) 
(10) 
(38) 

Freqüència del maltractament en l’últim any
     < 2 setmanes 
     > 2 setmanes 

 
39
11

 
(78) 
(22) 

Maltractament als fills 
     Sí 
     No 

 
33
17

 
(66) 
(34) 

* Aquestes categories es combinen ja que moltes de les dones han patit més d’un tipus de 
maltractament. 
 

 

4.2. Percepció de la relació de parella 

Mesuràvem com les dones percebien la qualitat de la seva relació de parella. Tot i 

que el 46.5% de les dones presentaven una puntuació total més elevada que la 

mitjana pel global de la nostra mostra, és a dir, valors superiors a 45.7, tan sols foren 

dues les dones que obtingueren una puntuació total més alta que 100 -a partir de la 

qual podem considerar un ajustament diàdic satisfactori- (Pérez, 2001). Tanmateix, 

la majoria de les dones de la mostra (95.3%), obtenien puntuacions molt per sota del 

punt de tall mencionat pels grups normatius, i el fet de tractar-se de puntuacions 

extremadament baixes, indicaria la presència de problemes i una percepció de la 

qualitat de la seva relació de parella molt deficient i no satisfactòria.  

 

En primer lloc, es preguntava a les dones que indiquessin el grau aproximat d’acord 

o desacord entre elles i la seva parella en diferents temes (p.e., administració de 

l’economia familiar, amics, relacions sexuals, filosofia de la vida, quantitat de temps 

passat junts, feines de la casa, etc.). Destacava un ítem per sobre dels demés en el 



 

que les dones expressaven el seu major grau d’acord, el de “temes religiosos”, en el 

que el 46.5% responien que sempre estaven d’acord amb la seva parella. 

 

En segon lloc, l’escala compren un bloc de preguntes que fan referència a la 

freqüència de les discussions o d’haver considerat la ruptura, entre d’altres 

qüestions. El 67.4% de les dones responien que sempre o gairebé sempre es 

penedien d’haver-se casat o d’haver conviscut amb la seva parella, i el 65.1% 

responien que mai o rarament les coses entre elles i la seva parella anaven bé.  

 

En la pregunta: “besa vostè a la seva parella?”, el 51.2% responien que mai o 

rarament, però tanmateix, el 32.5% responien que cada dia o gairebé cada dia. El 

76.7% de dones responien que mai o menys d’un cop al mes tenien un intercanvi 

estimulant d’idees amb la seva parella, tot i que el 30.2% afirmaven que amb la seva 

parella reien plegats un o dos cops per setmana o més sovint. També es demanava 

si va ser motiu de discussió o va generar problemes en la seva relació durant els 

últims temps, el tema “estar massa cansat per tenir relacions sexuals”, davant el que 

el 34.9% van respondre que no. L’altre tema era: “no donar mostres d’afecte”, davant 

el que el 23.2% també van respondre que això no havia estat motiu de discussió 

entre ells.  

 

Pel que fa als graus de felicitat en la relació, el 74.4% de les dones puntuaren 

“extremadament infeliç” i/o “força infeliç”, però tanmateix, el 25.6%, respongueren 

“una mica infeliç” i/o inclòs “molt feliç”. Finalment, en la qüestió: “quina de les 

següents frases descriu millor el que sent sobre el futur de la seva relació?” (Gràfic 

1), el 60.5% assenyalaven la resposta “la meva relació mai no funcionarà, i no hi ha 

res més que jo pugui fer per mantenir-la”, mentre que el 39.5% restant donava 

mostres de tenir alguna expectativa respecte la viabilitat futura de la seva relació de 

parella.  



 

Gràfic 1. Resposta de l'ítem de la DAS sobre el futur de la relació

4,7%
2,3%

7,0%

20,9%60,5%

4,7%

Desitjo desesperadament que la meva relació tingui èxit, i faria gairebé l’impossible per
aconseguir-ho
Desitjo molt que la meva relació tingui èxit, i faré tot el que pugui per aconseguir-ho

Desitjo molt que la meva relació tingui èxit, i faré el que correspongui per aconseguir-ho

Seria bonic que la meva relació tingui èxit, però no puc fer res més del que ja estic fent per
mantenir la relació
Seria bonic que la meva relació tingui èxit, però refuso fer res més del que ja estic fent per
mantenir la relació
La meva relació mai no funcionarà, i no hi ha res més que jo pugui fer per mantenir-la

 
 
 
4.3. Simptomatologia clínica  

A la taula 3 podem veure les mitjanes i la significació clínica del conjunt de la mostra 

pel que fa a les síndromes clíniques de gravetat moderada i a les síndromes 

clíniques de gravetat extrema. Les que presentaven major significació clínica eren 

l’ansietat (present en el 50% de la mostra), la neurosis depressiva (39.6%), l’escala 

histeriforme (33.3%), i la depressió major (18.8%):  



 

 

Taula 3. Síndromes clíniques de gravetat moderada i de gravetat extrema: dades descriptives 
Síndromes clíniques de gravetat moderada 
 Mitjana Sd Sign. clínica* 

  N          (%) 
Ansietat (A) 63.1 31 24 (50) 
Histeriforme (H) 63.7 13.7 16 (33.3) 
Hipomania (N) 55.8 16.6 4 (8.3) 
Neurosis depressiva (D) 55.4 30.2 19 (39.6) 
Abús d’alcohol (B) 40.1 20.5 2 (4.2) 
Abús de drogues (T) 51.2 15.3 4 (8.3) 

Síndromes clíniques de gravetat extrema 
 Mitjana Sd Sign. clínica* 

  N          (%) 
Pensament psicòtic (SS) 60.8 11.6 7 (14.6) 
Depressió major (CC) 52.8 24.7 9 (18.8) 
Deliris psicòtics (PP) 62.7 11.5 5 (10.4) 
*A partir de puntuacions ≥ TB 75 es consideren clínicament significatives. 
 

 

4.4. Estils de personalitat 

Com es pot veure a la taula 4, de les escales bàsiques de personalitat, la que 

obtingué la mitjana més elevada va ser l’esquizoide (M = 74.5, sd: 13.5). En el 

35.4% de les dones, les puntuacions en aquesta escala eren clínicament 

significatives (TB ≥ 75). Si considerem els perfils de personalitat -en base a les 3 

escales que presenten les puntuacions més altes i superiors a TB75-, l’escala 

esquizoide apareixia en 15 perfils (31.6%) i, en 8 dones (16.6%) aquesta escala 

obtenia la màxima puntuació, és a dir, era present com a primer estil del perfil. 

L’escala fòbica o evitativa va obtenir una mitjana de 72.2 (sd: 18.9), les puntuacions 

eres clínicament significatives en 22 de les dones (45.8%), aquesta escala apareixia 

en 16 perfils (33.3%) i en 4 dones (8.3%) presentava la màxima puntuació del perfil. 

L’escala dependent obtingué una mitjana de 73.2 (sd: 24.8), en 29 dones (60.4%) les 

puntuacions en aquesta escala eren clínicament significatives, apareixia en 23 perfils 

(47.9%), i 11 dones (22.9%) obtenien la màxima puntuació (primer estil del perfil). 

L’escala compulsiva obtingué una mitjana de 71.1 (sd: 20.3), les puntuacions eren 

clínicament significatives en 25 dones (52.1%), apareixia en 19 perfils (39.6%) i en 

10 dones (20.8%) aquesta escala obtenia la màxima puntuació. Les escales 

histriònica, passivo-agressiva i autodestructiva, tot i obtenir mitjanes inferiors a les 

citades, eren presents en els perfils i podien aparèixer com a primer estil. En canvi, 

les escales narcisista, antisocial i agressiu-sàdica, no apareixien com a primer estil 

del perfil en cap de les dones de la mostra, tot i poder ser presents en els perfils però 

amb una freqüència menor que la resta d’escales.  



 

 

 

Taula 4. Escales bàsiques de personalitat: dades descriptives 
 Mitjana Sd TB ≥ 75* 
   Freq. (%)a Perfilb Primer estil c 
Esquizoide (1) 74.5 13.5 17 (35.4) 15 (31.6) 8  
Fòbica (2) 72.2 18.9 22 (45.8) 16 (33.3) 4 
Dependent (3) 73.2 24.8 29 (60.4) 23 (47.9) 11 
Histriònica (4) 64.8 21.5 16 (33.3) 12 (25) 5 
Narcisista (5) 57.3 23.9 12 (25) 9 (18.7) 0 
Antisocial (6A) 54.5 21.1 6 (12.5) 2 (4.2) 0 
Agressiu-sàdica (6B) 54.7 22.7 5 (10.4) 2 (4.2) 0 
Compulsiva (7) 71.1 20.3 25 (52.1) 19 (39.6) 10 
Passiu-agressiva (8A) 59.4 26.3 13 (27.1) 9 (18.7) 5 
Autodestructiva (8B) 68.4 23.5 18 (37.5) 9 (18.7) 3 

a Número i percentatge (%) de dones de la mostra amb puntuacions clínicament significatives 
(TB ≥ 75) en cada escala. 
b Número i percentatge (%) de dones de la mostra en les que l’escala té una puntuació 
clínicament significativa (TB ≥ 75) i forma part del perfil de personalitat (format per les tres 
escales amb més puntuació). 
c Número i percentatge (%) de dones de la mostra en les que l’escala té una puntuació 
clínicament significativa (TB ≥ 75) i forma part del perfil de personalitat com a escala amb la 
màxima puntuació (primer estil del perfil).  
 

En 10 ocasions, coexistien en el mateix perfil les escales dependent i evitativa 

(20.8%); en 8 ocasions trobàvem que apareixien conjuntament en el mateix perfil les 

escales evitativa i esquizoide (16.7%); i en 8 ocasions també, les escales dependent 

i compulsiva (16.7%). Les escales dependent i autodestructiva coexistien en el 

mateix perfil en 7 ocasions (14.6%); i en 6 ocasions la dependent i esquizoide 

(12.5%), i la dependent i histriònica (12.5%).  

 

 

4.5. Estils d’enfrontament 

Recordem que amb el qüestionari COPE (Carver et al., 1989), examinàvem la forma 

en que les dones han fet front a les situacions de maltractament, esdeveniments  

tant difícils i estressants en les seves vides. Les participants havien de valorar 

cadascun dels 60 ítems (1= “No suelo hacer esto en absoluto”, 2= “Suelo hacer esto 

un poco”,  3= “Suelo hacer esto moderadamente”, 4= “Suelo hacer esto mucho”). 

L’instrument consta de 15 escales, cada una formada per 4 ítems. Pel global de la 

mostra, les estratègies més utilitzades foren la planificació, l’afrontament actiu i la 

centrada en i descàrrega de les emocions. Per contra, les escales d’enfrontament 

menys usades per les dones van ser l’abús de substàncies, l’humor i la negació. Les 

mitjanes per cada estratègia d’enfrontament són les que és mostren a la taula 5:  



 

 

Taula 5. Estratègies d’afrontament: dades descriptives 
 Mitjana Sd 
   
Reinterpretació positiva i creixement 10.95 2.85 
Desconnexió mental 8.45 2.30 
Centrat en i descàrrega de les emocions 11.20 2.09 
Ús de suport social instrumental 9.20 3.15 
Afrontament actiu 11.25 2.17 
Negació 6.65 2.68 
Afrontament religiós 8.55 4.22 
Humor 6.35 3.09 
Desvinculació conductual 7.60 2.28 
Repressió 10.20 2.66 
Ús de suport social emocional 10.11 3.38 
Abús de substàncies 4.70 2.36 
Acceptació 10.15 2.56 
Supressió d’activitats competents 9.90 2.78 
Planificació 11.75 2.65 

 

 

4.6. Relació entre estils de personalitat i estratègies d’enfrontament 

Carver, Scheier i Weintraub (1989) es preguntaven al final del seu treball quina podia 

ser la millor manera d’analitzar les diferències individuals en les estratègies 

d’afrontament. Les persones tendeixen a adoptar algunes estratègies com a 

preferències relativament estables, que poden ser determinades per la personalitat o 

per altres raons. Per tant, segons els autors, cal estudiar tant les preferències 

d’enfrontament com els trets de personalitat, ja que els resultats suggereixen que 

possiblement els trets de personalitat i les disposicions d’enfrontament juguen 

papers importants, que poden ser complementaris més que competitius, en 

l’enfrontament situacional. Volguérem valorar quina relació existia entre les 

estratègies d’enfrontament i els estils de personalitat en les dones maltractades del 

nostre estudi.  

 

Com podem veure a la taula 6, trobàrem 7 relacions significatives. L’estratègia 

d’enfrontament “reinterpretació positiva i creixement”, s’associava significativament 

amb elevacions en les escales histriònica i narcisista de la personalitat. Les 

persones amb puntuacions elevades en els estils de personalitat agressivo-sàdic, 

passivo-agressiu i autodestructiu, s’associava amb l’estratègia d’enfrontament 

“centrat en i descàrrega de les emocions”. L’estratègia d’enfrontament basada en 

“l’humor”, es relacionava d’una forma significativa amb puntuacions elevades en 



 

l’escala histriònica. Per últim, les dones que puntuaven alt en l’estil esquizoide, es 

relaciona de manera negativa i significativa amb “ús de suport social emocional”. 

 

Taula 6. Correlacions de Pearson entre els estils d’enfrontament i les escales de Personalitat
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Reinterpretació positiva i 
creixement -,44 -,19 -,11 ,64** ,62** ,18 -,01 -,06 -,25 -,43 

Desconnexió mental -,07 -,04 -,09 ,13 ,14 ,15 -,11 ,18 -,21 -,12 
Centrat en i descàrrega de les 
emocions ,01 ,19 -,04 -,00 ,19 ,33 ,57* -,27 ,58* ,67**

Ús de suport social 
instrumental -,37 ,02 ,05 ,19 ,04 -,10 -,33 -,28 -,08 -,20 

Afrontament actiu ,10 ,29 ,35 -,19 ,12 ,08 ,02 ,12 -,12 -,09 
Negació ,09 -,31 -,15 -,04 -,39 -,38 -,31 ,09 -,25 -,34 
Afrontament religiós -,28 ,30 ,24 ,00 ,03 ,03 -,14 ,11 -,03 ,11 
Humor -,44 -,14 -,10 ,51* ,26 ,42 ,06 -,33 ,04 -,14 
Desvinculació conductual ,37 ,08 ,26 -,45 -,39 -,39 -,09 ,31 -,22 -,10 
Repressió ,21 -,01 -,39 -,11 ,05 -,10 -,09 ,25 -,21 -,45 
Ús de suport social emocional -,61** -,04 ,32 ,38 -,02 -,17 -,35 -,14 -,06 -,19 
Abús de substàncies -,24 -,21 -,13 ,34 ,16 ,00 ,14 -,22 ,22 -,06 
Acceptació -,11 -,28 ,26 ,31 ,15 -,06 -,27 ,23 -,36 -,15 
Supressió d’activitats 
competents ,27 ,01 ,30 -,12 ,10 -,03 ,22 ,23 ,09 ,15 

Planificació -,02 -,05 ,06 ,23 ,32 ,24 ,10 -,07 -,00 ,02 
* p < .05; ** p < .01 
 

 

5. Discussió 
Pel que fa als tipus de maltractament sofert, vèiem que el 90% de les dones de la 

mostra havien patit diverses formes de maltractament, i que gairebé la meitat d’elles 

(46%) expressaven haver estat abusades sexualment. Treballs sobre els diferents 

tipus de maltractament en les relacions de parella, apunten que l’abús sexual pot ser 

un indicador de major gravetat i que té una alta correlació amb el maltractament físic 

i emocional (p.e., Coker, Smith, McKeown i King, 2000; Pico-Alfonso, 2005). En el  

20% de les dones de la mostra, el primer episodi de maltractament es va produir 

durant l’embaràs, etapa en que s’incrementa el risc de violència (p.e., Campbell, 

2002; Johnson, Haider, Ellis, Hay i Lindow, 2003).  

 



 

La durada del maltractament havia estat superior a 2 anys en el 74% de les dones, i 

el 78% referien que la freqüència del maltractament en l’últim any era entre cada dia 

i 2 setmanes. Aquestes xifres són rellevants, i es relacionen amb les dificultats 

d’algunes dones -no totes- per allunyar-se de l’agressor i posar fi a la relació 

abusiva. Contràriament al que es podria pensar, la duració i la severitat del 

maltractament no fan més probable que la dona es separi del maltractador (Pape i 

Arias, 2000). Hi ha casos en els que la indefensió, la manca d’esperança i el 

deteriorament de l’autoestima, dificultarien l’adopció de decisions enèrgiques i 

generarien una por al futur en solitud. Després veurem com -al parlar de la 

prevalença de l’estil esquizoide-, algunes dones poden tenir dificultats per entendre 

les característiques personals pròpies i les de la seva parella, aspecte que dificultaria 

l’allunyament de l’agressor. Per tant, a banda de la por, el poc suport social i/o 

econòmic, etc., hi hauria altres factors psicològics que podrien estar al darrera del 

manteniment de la relació abusiva, i convé preguntar-nos si alguns d’aquests factors  

poden estar relacionats amb determinats estils de personalitat i estratègies 

d’enfrontament. 

 

Un altre indicador de gravetat és l’extensió del maltractament als fills, i el 66% de la 

mostra afirmaren que la seva parella havia maltractat físicament o psicològica als 

fills. A banda que un nen o una nena rebi maltractament físic i/o psicològic per part 

del pare (o de la parella de la mare), ser testimoni d’una relació abusiva és també 

una forma de patir maltractament.  

 

En resum, i pel que fa a algunes circumstàncies del maltractament, les dones de 

la nostra mostra han patit experiències de maltractament greus en les seves 

relacions de parella, pel que fa a intensitat, duració, freqüència i extensió.  

 

Amb la DAS (Spanier, 1976), mesuràvem els aspectes d’ajustament diàdic tal i com 

les dones els percebien. La mitjana de les puntuacions totals pel global de la mostra 

era de 45.7, una puntuació molt inferior a partir de la qual es consideraria un bon 

ajustament diàdic (100), i que indicaria una percepció de la qualitat de la relació de 

parella molt deficient i no satisfactòria.  

 

No obstant -com hem vist a l’apartat dels resultats-, va ser rellevant la lectura dels 

ítems de l’escala presos aïlladament. És cert que un 65.1% de les dones responien 

que mai o rarament les coses entre elles i la seva parella anaven bé, però en canvi, 



 

per exemple, el 46.5% podien expressar que sempre estaven d’acord amb la seva 

parella en temes religiosos, el 32.5% responien que besaven habitualment a la seva 

parella, o el 30.2% afirmaven que amb la seva parella sovint reien plegats. Tot i que 

en grau moderat, podia sorprendre d’entrada que el 25.6% de les dones 

responguessin sentir-se de “una mica infeliç” a “molt feliç”, o que el 39.5% 

expressessin que els agradaria amb major o menor mesura que la relació tingués 

èxit. Per tant, veiem que les dones poden percebre aspectes de qualitat en la relació 

de parella. Això ens duu a preguntar-nos quins són els processos psicològics 

personals i interpersonals que va realitzant la dona en el sí de la seva relació. En tot 

cas, es generarien molt possiblement sentiments complexos, canviants i 

ambivalents.  

 

La manera de concebre les experiències abusives, viscudes molt intensament i, en 

algun grau, amb certa ambivalència, durien a sentir un ventall d’emocions ben 

dispars cap a la mateixa persona. A vegades, com apunta Linares (2002), no és que 

els membres de la parella no s’estimin, sinó que l’amor complex que senten entre 

ells es veu interferit en algun dels seus elements integrants, cognitius, emocionals o 

pragmàtics. De totes maneres, en el nostre estudi, les percepcions de les dones 

respecte a que no tot anava malament en la relació, podia dur-les a no percebre la 

seva situació com a tant greu i problemàtica.  

 

A banda que es tracti de distorsions cognitives, d’una “percepció errònia” de la seva 

relació de parella, pensem que les dades obtingudes sobre l’ajustament diàdic 

assenyalen que “no tot és dolent” en la seva relació. A banda d’aquest biaix cognitiu, 

-i malgrat patir experiències reiterades de maltractament-, es poden continuar 

valorant positivament aspectes de la relació de parella, es pot pensar que el perill 

que corren no és tant alt i mantenir així algunes expectatives de millora en la relació. 

 

Insistim un cop més en que sovint, en la pràctica clínica, observem que el 

funcionament d’una relació de parella ve determinat, en part, per la forma en que 

aquesta s’inicià i s’elegí a l’altre, amb les seves particularitats i motivacions. Aquest 

fet, difícil de constatar empíricament, posa de relleu la importància de tenir-lo en 

compte, si més no, com un aspecte que ens pot ajudar a entendre el tipus de vincle i 

les dinàmiques adoptades. S’ha trobat que algunes dones maltractades poden tenir 

una visió positiva dels demés i negativa d’elles mateixes, amb por al rebuig, amb un 

sentiment d’inadequació personal i el sentiment de no considerar-se mereixedores 



 

de rebre afecte, característiques pròpies del tipus d’aferrament preocupat (Feeney i 

Noller, 2001): 
 

La sra. T. ha patit maltractaments psíquics i físics per part del seu pare quan era 

petita, presencià maltractament entre els seus pares, ha rebut agressions per 

part de l’ex-marit, de la seva última parella i actualment també es sent 

maltractada pels seus fills. “Tenía una madre que valía millones y un padre 

alcohólico”. “A mi actual pareja lo conocí cuando estaba muy sola, lo conocí y 

me cambió la vida totalmente. Viví cosas que jamás había vivido. Estaba tan 

cegada y loca con él que incluso desplazaba un poco a los niños... lo cedí todo”. 

“Me lo trago todo. Mis hijos también estan muy agresivos conmigo, me 

amenazan. Me siento un jueguecito para todos ellos. Creo que mala no soy, soy 

tonta, soy tonta... Tengo que ser masoca o soy tonta...”. “Me arreglo, me pinto, 

pero por dentro me estoy muriendo”. “Cosas bonitas, como no las he tenido 

nunca, es como si no me las mereciera. Pero lo que no me merezco son 

muchas cosas de las que he vivido”.   

 
Certament, l’escala resulta ser un instrument sensible als aspectes de la relació més 

preservats, però globalment, la DAS mesura un tipus de relació de parella molt 

allunyada de la que viuen les dones maltractades de la nostra mostra. Moltes de les 

dones avaluades viuen una situació força deteriorada i precària, de manera que el 

més important és la supervivència a nivell físic, econòmic i emocional. Tanmateix, és 

important subratllar que, quan parlem de maltractament, no hem de pensar en un 

únic tipus de relació de parella en la qual no hi ha cap aspecte preservat.  

 

En síntesi, es tracta, per una banda, d’un grup de dones maltractades que 

globalment valora la qualitat i l’ajustament de les seves relacions de parella 

d’una forma deficient i insatisfactòria, obtenint puntuacions baixes, per sota de la 

mitja (< 100), indicadores de la presència de problemes. Tot i que, per altra banda, 

alguns aspectes de la relació podien veure’s preservats.  

 
Pel que fa a les síndromes clíniques de gravetat moderada i extrema, destacaríem 

que el 50% de les dones presentaven una puntuació igual o superior a TB 75 en 

l’escala d’ansietat, el 39.6% en la de neurosis depressiva, i el 18.8% en l’escala de 

depressió major. Tot i així, el 50% i el 60.4% de les dones de la mostra, no 

obtingueren puntuacions elevades en les escales clíniques d’ansietat i/o depressió, 

respectivament. Això contrasta amb altres estudis que destaquen la presència de 

l’ansietat i la depressió com els trets psicopatològics més significatius de les dones 



 

maltractades (p.e., Amor et al., 2001; Bradley, Smith, Long i O’Dowd, 2002; 

Campbell, 2002; Elhai, Gold, Mateus i Astaphan, 2001; Torres Falcón, 2001).  

 

De fet, l’estudi de Khan et al., (1993), en el que avaluàven grups de dones 

maltractades per les seves parelles amb l’MMPI-2, les escales 2 (D, depressió) i 7 

(Pt, psicastènia) -sovint associades amb depressió, ansietat i altres formes d’estrès 

subjectiu-, no eren consistentment elevades. En un treball anterior, vam apuntar que 

la presència continuada de maltractament podia promoure una desactivació de la 

resposta emocional com una forma d’aminorar el patiment; i que això podria ser 

coherent amb la relativa escassa presència de simptomatologia ansiosa i depressiva 

(Pérez Testor, Castillo, Davins, Salamero i San Martino, 2007). L’estil de personalitat 

esquizoide (predominant en la nostra mostra), tendeix a promoure un distanciament 

de les pròpies emocions, de manera que l’ansietat i la depressió quedarien fora de la 

consciència de les dones. Quan les defenses són molt efectives, en especial en els 

trastorns de la personalitat, poden “eliminar” l’ansietat i la depressió (Kaplan, Sadock 

i Grebb, 1994). Semblaria que algunes dones maltractades poden experimentar de 

manera apaivagada sentiments dolorosos associats al maltractament. Intentar 

mantenir el més allunyada possible de la consciència l’experiència de patir 

maltractament és una forma de minvar el patiment però -en contrapartida-, dificulta 

l’allunyament del maltractador. Plantejar-se canvis en la situació personal i de 

parella, promou incrementar la consciència de sentiments dolorosos, de tipus ansiós 

i depressiu. El treball psicosocial amb dones maltractades, especialment amb 

aquelles que encara conviuen amb la parella, implica poder regular conjuntament la 

intensitat d’aquestes emocions: tant si el dolor es fa insuportable com massa 

“suportable”, el procés de canvi tendirà a frenar-se. 

 

Resumidament, si bé la presència de simptomatologia ansiosa i depressiva és 

notable, no excedia al 50% de les dones maltractades de la mostra durant la seva 

estada als recursos assistencials.  

 

De mode coherent amb el mètode recomanat per Choca, Shanley i Van Denburg 

(1992), vam establir els perfils de personalitat a partir de les tres escales amb la 

puntuació més elevada, i igual o superior a 75 (≥ TB 75). En el nostre treball, l’escala 

bàsica de personalitat de l’MCMI-II que obtingué la mitjana més elevada va ser 

l’esquizoide (M=74.5), seguida de la dependent (M=73.2), l’evitativa (M=72.2), la 

compulsiva (M=71.1) i l’autodestructiva (M=68.4). Malgrat la preponderància de 



 

l’escala esquizoide pel que fa a la mitjana de les puntuacions, era la dependent la 

que apareixia en el major número de perfils (47.9%), seguida de les escales 

compulsiva (39.6%), evitativa (33.3%), esquizoide (31.6%) i histriònica (25%). Les 

escales dependent i compulsiva eren les que més apareixien com a primer estil del 

perfil, malgrat hi havia dones que obtinguéssin puntuacions baixes en aquestes 

escales (sd=24.8, sd=20.3 respectivament). D’altra banda, les escales evitativa i 

esquizoide no formaven part del perfil de personalitat amb la intensitat de les dues 

anteriors, però feien d’acompanyament d’altres escales, eren com un segon 

“caràcter” que tendia a estar bastant present. Les escales evitativa i esquizoide, 

també eren les que tenien menys desviació típica (sd=18.9, sd=13.5), indicant que la 

majoria de les dones tendien a puntuar alt.  

 

Tot i que no ha emergit en la literatura un perfil reconegut de personalitat de les 

dones maltractades per la seva parella, diferents estudis troben puntuacions 

elevades en les escales 2 (D), 4 (Pd), 6 (Pa) i 8 (Sc) de l’MMPI-2 (Khan et al., 1993; 

Morrell i Rubin, 2001; Rosewater, 1988; Rollstin i Kern, 1998; Sellers et al., 2001). 

Les puntuacions elevades en l’escala 8 (Sc, esquizofrènia) de l’MMPI-2 podrien ser 

interpretades, seguint a Elhai et al., (2001), com dificultats de caire dissociatiu. De 

fet, Graham (1987) afirma que puntuacions altes en l’escala 8 (Sc)  poden suggerir 

un estil de vida esquizoide.  

 

És possible que l’estil de personalitat esquizoide actui com a eina defensiva, per 

protegir-se de majors agressions, intentar minvar les represàlies de l’abusador, 

adaptar-se a la situació i vetllar per l’autopreservació. És a dir, que davant un 

patiment tant intens, es pot arribar a consolidar en les víctimes una actitud 

esquizoide defensiva. Així mateix pot passar amb l’estil de personalitat evitatiu, quan 

veiem en la pràctica clínica com algunes dones maltractades intenten evitar pensar o 

sentir emocions que els provoquin reexperimentar allò que ha passat i, d’aquesta 

manera, protegir-se del caos, la confusió i el perill.  

 

Les distorsions cognitives que algunes dones presenten, podrien explicar la 

minimització de les experiències de maltractament per una banda i, per l’altra, serien 

coherents amb la troballa del nostre treball, respecte a que l’estil de personalitat 

esquizoide predominava en el conjunt de les dones estudiades. Aquest punt seria 

coherent amb que el 23.2% de les dones expressessin en la DAS que el fet de “no 

donar mostres d’afecte”, no havia estat motiu de problemes entre ells. El procés de 



 

distorsió sol tenir un efecte insidiosament acumulatiu i espiral, provocant la seva 

perpetuació i la seva intensificació (Millon i Davis, 1998). Això explicaria aquest 

percentatge de dones que creu que la seva relació de parella no és extremadament 

problemàtica i que, consegüentment, les duria a minimitzar les experiències de 

conflicte i maltractament: 

 
La sra. I., ha arribat a una residència per a dones maltractades després d’una 

llarga relació de maltractament. A l’entrevista amb el psicòleg, comenta: “Mi 

marido es alcohólico. Cuando él estaba fresco aquello era el paraíso, pero 
cuando bebía era el infierno”. A la segona entrevista amb el psicòleg, diu: “El 

otro día, cuando hablé con usted, sentí como si me iluminara, sentí una gran paz 

interior... es usted un santo...”. Les educadores de la residència comenten que I. 

tendeix a viure les relacions amb elles i les companyes seguint un model en el 

que no hi ha punts intermitjos: o tot és perfecte i tot va bé o, si apareix el mínim 

impediment, tot és un desastre.  

 
I. tendeix a experimentar les seves relacions segons la dicotomia “cel-infern”: o la 

relació és divina o és infernal; o l’altre (probablement també ella mateixa) és un sant 

o és un dimoni. Creiem que I. està en una situació de risc, ja que pot establir una 

nova relació de parella seguint un model poc realista, que simplifica la perspectiva 

de l’altre i dificulta conèixer-lo d’una manera àmplia, ponderant i valorant en la seva 

justa mesura les seves característiques. Per tant, l’observació i la clarificació de les 

pautes de relació interpersonal seria, segons nosaltres, una de les tasques centrals 

en l’assistència a dones maltractades. 

 

Sintèticament, vam detectar i analitzar els estils de personalitat que presentaven 

un grup de dones maltractades i vam trobar alteracions en els seus estils de 

personalitat on predominaven els perfils esquizoides, dependents, i evitatius, tot i 

que també eren rellevants -però en menor mesura-, els compulsius i els 

autodestructius. És cert que les dones presentaven uns perfils de personalitat 

heterogenis, que fan pensar en la importància de considerar les particularitats de 

cada cas.  

 

Tanmateix, en avaluar les estratègies d’enfrontament que més utilitzàven les dones 

maltractades també trobàrem que poden recórrer a recursos actius, com la 

planificació, l’afrontament actiu i l’estratègia centrada en i descàrrega de les 

emocions. I que -almenys a nivell conscient-, la majoria no tendiria a la negació 

davant el que han viscut. Com dèiem, el que resulta interessant és veure fins a quin 



 

punt els estils de personalitat i les estratègies d’enfrontament juguen papers 

importants i complementaris. Per exemple, les dones que puntuaven alt en l’estil 

esquizoide cercaven en menor mesura suport social emocional, o l’estratègia 

d’enfrontament basada en l’humor era més utilitzada per les dones amb més 

tendència a puntuar alt en l’escala histriònica. En les entrevistes amb les dones 

maltractades tinguérem la possibilitat d’observar l’ús de certes maniobres 

defensives. La dissociació, per exemple, presenta algunes característiques similars a 

l’estil esquizoide: anestèsia afectiva, embotiment de la capacitat de resposta, 

sensació de distanciament respecte els demés i dificultats per entendre les emocions 

pròpies i alienes. 

 

En resum, les correlacions trobades entre els estils d’afrontament i les 
dimensions de personalitat semblarien coherents i observables clínicament en 

la nostra pràctica assistencial.  

 

Pel que fa a les limitacions d’aquest estudi, cal tenir present el seu caràcter 

transversal i descriptiu. La mostra no és representativa de les dones maltractades 

que viuen a Catalunya, però pensem que sí ho és -malgrat la seva grandària 

limitada- de les dones maltractades que fan ús dels recursos de la xarxa dels serveis 

socials. Tanmateix, considerem d’interès aquest treball perquè la majoria dels 

realitzats es basen en mostres de dones adultes que foren maltractades a la seva 

infantesa i no en dones que han patit maltractaments en la seva relació de parella 

recent. Creiem que conèixer els estils de personalitat, la simptomatologia i les 

estratègies d’enfrontament, ens ajuda a sistematitzar i a entendre millor la dona 

maltractada. En aquest sentit, serà convenient que el/a psicòleg/a pugui ajudar a 
detectar i comprendre la presència d’un patró relacional bàsic que hagi 
caracteritzat el vincle amb la parella, de manera que la dona pugui tenir-lo present 

i, si és necessari, treballar per modificar-lo o reduir la seva intensitat: 

 
Sra. R. inicià la relació amb el seu l’ex-marit als 26 anys, al cap de dos mesos 

se’n van anar a viure junts i un mes després es va quedar embarassada. Durant 

l’embaràs ell ja la maltractava, psicològicament i física, i al cap de 3 anys d’estar 

junts, ell els abandonà. Fa un any que ha tornat a la mateixa ciutat, no compleix 

la pensió dels fills, i l’ha amenaçat de mort. “Yo estaba locamente enamorada, 

tiene una sonrisa que a mi me ha deslumbrado toda la vida...”.  “Los niños ahora 

me dicen que cómo fui tan ciega, como consentí tanto...”. “Me da asco... y siento 



 

asco hacia mi misma, por haberme enamorado de él y haberme precipitado. 

¿Cómo pude permitirlo?!”. 

 

Considerem d’enorme importància ressaltar que, per exemple, i d’acord amb Millon i 

Davis (1998), amb persones que presenten trets o un estil esquizoide, els esforços 

terapèutics inicials s’han de dirigir a contrarestar la seva tendència al retraïment. 
Un dels principals objectius terapèutics és prevenir la possibilitat que s’aïllin 

totalment del suport d’un entorn benigne. Proporcionar a la dona maltractada 

oportunitats per a la interacció social promourà millores en l’àmbit interpersonal i 

moderarà el seu aïllament social. En la intervenció clínico-assistencial per a dones 

maltractades -basant-nos amb els resultats obtinguts-, és primordial posar atenció i 

dirigir els esforços a l’aspecte d’aïllament així com afavorir les relacions socials i un 

suport segur. 

 

En segon lloc, creiem que el treball ha estat d‘interès perquè a part de la major 

conscienciació i denúncia social (que a Espanya ha crescut extraordinàriament als 

darrers anys), la recerca empírica continua sent fonamental. Arrel dels nostres 

resultats, creiem que posteriors treballs haurien de prendre en consideració 

l’existència de determinats trets psicològics i estils d’enfrontament que poden 

presentar les dones maltractades i estudiar els efectes produïts per la violència en 

les relacions de parella,  per poder reflexionar sobre les estratègies de prevenció i 

intervenció. Futurs estudis podrien examinar si es confirmen les nostres troballes en 

mostres més grans i més representatives, així com apostar per dissenys 

longitudinals i comparatius. 

 
A mode de conclusió, i de forma seqüencial amb els objectius que ens plantejàrem: 

 

1) Es tractava d’un conjunt de dones maltractades que es caracteritzaven per 
haver patit experiències de maltractament greus en les seves relacions de 
parella, pel que fa a intensitat, duració, freqüència i extensió.  
 
2) El grup de dones maltractades valorava la qualitat i l’ajustament de les 
seves relacions de parella d’una forma deficient i insatisfactòria; malgrat que 
alguns aspectes de la relació quedaven preservats. 
 



 

3) No es constatava la presència de simptomatologia ansiosa i depressiva en 
la majoria de les dones estudiades -o en més de la meitat de la mostra-, a 
diferència d’altres estudis existents.  
 
4) Trobàrem alteracions en els seus estils de personalitat on predominaven els 
perfils esquizoides, dependents, i evitatius. En un sentit general, es corroboren 
les aportacions de treballs precedents. 
 
5) Els estils d’enfrontament que utilitzaven les dones de la mostra de forma 
predominant després de l’experiència viscuda eren la planificació, 
l’afrontament actiu i l’estratègia centrada en i descàrrega de les emocions. 
 
6) Existien relacions entre les estratègies d’enfrontament i els estils de la 
personalitat que presentaven les dones maltractades, tot i que resulta 
necessari subratllar la complexitat de la realitat psíquica.  
 
Servint-nos de Millon i Davis (1998):  

 
S’ha de reconèixer, en primer lloc, que és necessari un punt de partida per 

comprendre a l’individu i, en segon lloc, que les veritats universals i les 

particulars no poden reconciliar-se completament, doncs en última instància 

l’individu és un fenomen singular que només és accessible parcialment a 

la ciència i els seus mètodes. (p. 8) 

 
El treball realitzat posa de manifest que cal seguir investigant en aquest terreny. En 

aquests moments, una part de la labor que estem realitzant està pendent 

d’acceptació per part d’una revista internacional i especialitzada en aquest àmbit, la 

Journal of Traumatic Stress, que esperem poder informar positivament respecte la 

seva aprovació i publicació.  

 

Certament, creiem que la investigació ha d’estar estretament lligada a 
l’assistència i que, des d’un punt de vista psicològic, l’aspecte fonamental del treball 

amb dones que han patit relacions de maltractament estaria en la superació de la 

situació traumàtica que han viscut i en l’elaboració dels possibles patrons de relació 

que incrementen el risc de patir noves relacions de maltractament. Per tant, 

considerem que aquesta recerca ha volgut contribuir en valorar la importància de 



 

detectar i/o promoure el canvi dels estils de personalitat i els patrons relacionals de 

les dones per a que no tornin a implicar-se en futures relacions de maltractament.  
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