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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) 
Mitjançant les seves experiències, els éssers humans aprenen a construir significats amb els quals donar sentit i 
organitzar l’entorn físic i social en què es trobe immersos. No accedeixen a una realitat vertadera i única sinó que són 
possibles múltiples construccions de la realitat. Per tant, és necessari elaborar hipòtesis sobre un mateix, els altres i 
l'entorn. Aquestes hipòtesis personals estan constituïdes per dimensions de significat o constructes, que consisteixen 
en la captació d’una diferència o en un contrast; implica percebre una discrepància, que s’expressarà en dos pols 
oposats. Per exemple, construir el significat “fort” implica diferenciar-lo del significat “feble”; a partir d’aquesta dimensió 
“fort–feble” s'organitzen les experiències classificant-les al llarg d’aquest continuum. Els constructes s’integren en una 
xarxa constituïnt un sistema. 
L’experiència clínica evidencia sovint que dones maltractades no reconeixen la violència de gènere. L’experiència 
d’abús ha de ser detectada, construïda i integrada dins del món dels significats, és a dir, dels constructes, per ser 
identificada com a tal. Per exemple, és necessari construir la noció d’agressor i de víctima per poder posicionar-hi a un 
mateix i als altres. 
L’objectiu d’aquest estudi és explorar el sistema de constructes en dones que pateixen o han patit violència de gènere,  
centrant-se en la construcció personal de l’abús per identificar els seus constructes i detectar possibles motius que 
bloquegin el trencament de la relació amb el maltractador o altres possibles solucions.  
La mostra està constituïda per 36 dones, amb un rang d’edat situat entre els 18 i els 72 anys. La mitjana d’edat es troba 
al voltant dels 45 anys. Són usuàries de la Seguretat Social en la Mútua de Terrassa, integrada a la xarxa pública, amb 
ubicació a Sant Cugat del Vallès. La durada d’aquest estudi és de març de 2006 a març de 2007. 



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Human beings need to construct meanings from their personal experiences. With these meanings they give sense and 
organize the physical and social environments we inhabit. There is not one and unique reality but multiple constructions 
of reality. Therefore, it is necessary to elaborate hypotesis about themselves, people and environment. These personal 
hypothesis are based on dimensions of meaning, or constructs. Constructs reflect the perception of a difference, which 
is expressed by two opposed poles. For example, to construct someone as “strong” this necessarily implies to 
differentiate him of her from being “weak”, and using the dimension “strong–weak” is possible to organize personal 
experiences in the interpersonal domain classifying people along this continuum. Constructs are all integrated in a 
network. 
Clinical practice evidences that some battered women do not recognize gender violence. The experience of 
mistreatment has to be detected, constructed and integrated within the network of constructs to be identified. For 
instance, it is necessary to construct the concept of “abuser” and “victim” to position oneself and the other. 
The aim of this study is to assess the network of constructs in women who are suffering or had suffered gender violence. 
We focus on the personal construction of abuse, to know their constructs and to detect possible reasons that block the 
rupture of the relationship with the abuser or other forms of resolution.  
The sample includes 36 women with different marital status. The age interval is from 18 to 72 with an average age of 45. 
They are patients of Mútua de Terrassa, a state assisted centre located in Sant Cugat del Vallès (Barcelona, Spain). 
This study has been done from March’06 to March’07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

1. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 

1.1. La Teoria dels Constructes Personals de George Kelly 

Segons aquesta teoria, els éssers humans, mitjançant les nostres experiències, aprenem a 

construir significats amb els quals donem sentit i organitzem l’entorn físic i social en què 

ens trobem (Kelly, 1955). No accedim a una realitat verdadera i única sinó que són 

possibles múltiples construccions de la realitat. Per tant, elaborem hipòtesis sobre 

nosaltres mateixos, els altres i el nostre entorn per conèixer i desenvolupar-nos millor. 

Aquestes hipòtesis personals estan constituïdes per dimensions de significat o constructes, 

que consisteixen en la captació d’una diferència o en un contrast; implica percebre una 

discrepància, que s’expressarà enfront un pol oposat. Per exemple, construir un membre 

de la nostra família com “dependent” implica diferenciar-lo d’algú altre “independent”; a 

partir d’aquesta dimensió “independent – dependent” organitzem les nostres experiències 

classificant-les al llarg d’aquest continuum. D’altra banda, un constructe permet organitzar 

l’experiència no només diferenciant-la, sinó també integrant-la, en la mesura que permet 

establir semblances entre diversos elements i diferenciar-los d’altres. 

Els constructes són, doncs, abstractes (malgrat puguin fer refèrencia a categories 

concretes, com per exemple, “alt – baix”, “fred – calent”), dimensionals i bipolars. Són 

abstractes perquè són una construcció cognoscitiva basada en la percepció subjectiva 

individual. Són bipolars perquè el contrast s’estableix entre dos pols oposats, i 

dimensionals perquè hi ha una continuïtat entre ells. 

Els constructes no són dimensions aïllades, sinó que s’organitzen en una estructura 

en xarxa, trobant-se interconnectats els uns amb els altres. Aquesta xarxa és jeràrquica: 

hi ha constructes que són més nuclears que d’altres, ocupant en conseqüència posicions 

supraordenades. Els constructes nuclears defineixen la identitat de la persona i, donat que 

la identitat es construeix en interacció amb els altres, contribueixen a configurar també el 

mapa del nostre territori interaccional. El nucli governa la resta del sistema, i per aquest 

motiu els constructes nuclears són molt resistents al canvi.  

Els éssers humans tendim a mantenir la nostra capacitat predictiva i la nostra 

teoria implícita o xarxa de significats perquè sense ella estaríem immersos en un caos 

d’esdeveniments. Aquest fet provoca que en l’intent de mantenir la coherència amb la 

nostra estructura nuclear, puguem preferir patir abans que perdre aquella coherència. 

Aquesta centralitat explica per què es canvia algunes característiques i no d’altres. Per 

poder realitzar aquests canvis és necessari que el sistema entri en crisi i qüestioni les 

seves bases (els constructes nuclears), i iniciï un procés de de-construcció del sistema 

seguit d’una progressiva re-construcció, que es fonamenti en uns constructes que s’ajustin 

més a les necessitats personals. 



 

 

La recerca al voltant de l’anàlisi del sistema de constructes personals té una àmplia 

trajectòria en el camp clínic. Aquesta aproximació terapèutica va néixer amb les 

aportacions de George Kelly, als anys 50, als EUA. Des d’aleshores i, especialment des dels 

anys 80, ha tingut una àmplia difusió tant als EUA com a Europa o Austràlia. Actualment, 

l’interès en aquesta enfocament segueix creixent i gaudeix d’una gran vitalitat (Walker & 

Winter. 2007, Fransella, 2003). Existeix un gran número d’associacions i centres que 

s’adscriuen a aquesta orientació teòrica, realitzant activitats tant de formació i 

coneixement, com de recerca. A la pàgina web http://www.pcp-net.de/info/index.html es 

poden visitar diferents enllaços que proporcionen informació sobre aquesta teoria i sobre la 

seva actualitat, així com de la seva principal eina d’avaluació: la Tècnica de la Graella. 

Diferents publicacions a nivell internacional acrediten l’efectivitat i la utilitat d’aquest 

procediment (Fransella, Bell & Banister, 2004; Winter, 2003; Feixas & Cornejo, 1996). 

  

1.2. La Violència de Gènere 

L’OMS defineix la Violència de Gènere (VG) com la violència específica contra les dones, 

utilitzada com un instrument per a mantenir la discriminació, la desigualtat i les relacions 

de poder dels homes sobre les dones. El principal factor de risc el constitueix el fet de ser 

dona. Es tracta d’una pauta de comportament que s’estableix de manera periòdica o 

crònica en el marc d’una relació de parella estable, exercida per un membre d’aquesta 

relació afectiva, que per acció o per omissió causa mal i posa en perill l’altre membre de la 

parella. La finalitat de la violència és, doncs, el poder i el control. 

 Segons la macroenquesta realitzada per l’Instituto de la Mujer l’any 1999, el 

problema de la VG està afectant a Espanya a una de cada 7 dones, per tant podem 

considerar que és un problema prou important com per a ser considerat de salut pública. 

La VG es manifesta en diverses modalitats, podent-se’n donar una o més d’elles. 

La presència de només una ja seria constitutiva de VG. Una de les modalitats és l’abús 

físic, caracteritzat per conductes com colpejar, estirar dels cabells, bufetejar, empènyer, 

tòrcer braços, etc. S’hi inclouria l’assassinat. Una altra modalitat la constitueix l’abús 

psicològic, amb conductes com la privació de necessitats bàsiques, ignorar o no tenir en 

compte, criticar, humiliar, amenaçar, coaccionar, manifestar gelos o sospites constants, 

insultar o escridassar. 

L’abús sexual és una altra modalitat de maltracte que inclou entre d’altres coses 

l’obligació a realitzar determinats comportaments sexuals no desitjats. 

L’abús ambiental consisteix en agressions indirectes com colpejar portes i objectes, 

destruir objectes personals, revisar calaixos, correspondència i pertinences, embrutar i 

desendreçar expressament o privar l’accés a espais propis. 

L’abús econòmic inclou el control del sou, de les despeses, retenir la targeta de 

crèdit, obligar a la venda de béns o no contribuir en les despeses comunes. 



 

 

L’abús social es manifesta en conductes com insultar i humiliar davant d’altres 

persones, sabotejar les reuninons familiars, impedir que es treballi o es tingui amistats, 

flirtejar amb altres en la seva presència, pressionar sobre com s’ha de vestir, o fer-se la 

víctima en públic. 

  

1.3. La construcció de la VG 

Moltes són les causes que condueixen a una dona a suportar una situació d’abús o 

maltractament, tant culturals, socials com personals. En diverses ocasions s’ha observat 

que les dones maltractades no reconeixien aquestes situacions; això és degut a diverses 

causes, i poden donar-se diferents explicacions, compatibles entre elles. Per exemple, 

donat que aquest tipus de situacions es produeix sovint de manera insidiosa, instaurant-se 

gradualment, la violència es naturalitza i es fa invisible. A més, el fet que el maltractament 

sigui fruit d’una desigualtat de poder en el context de la relació de parella pot contribuir a 

normalitzar-lo i a justificar-lo.  

En altres casos sí que es reconeix l’abús o maltractament en la relació, però es fa 

particularment difícil sortir-ne, donat que el maltractament es cronifica i s’integra dins de 

l’experiència. Alguns autors (Montero Gómez, 1999; Barea, 2004; Cirici & Palau, 2005) 

proposen també com a explicació l’anomenada Síndrome d’Estocolm, segons la qual la 

víctima desenvolupa forts lligams afectius envers la persona que l’agredeix perquè no li 

causa tot el mal que podria i n’elabora un discurs argumentatiu. També és possible que 

existeixin implicacions i significats particulars que, tot i romandre ocults, puguin frenar i 

fins i tot bloquejar processos de canvi. D’altra banda, hi ha factors culturals i familiars que 

influeixen de manera decisiva en el manteniment de relacions desiguals amb la parella.  

És clar que les explicacions poden ser múltiples, però en qualsevol cas esdevé 

fonamental conèixer com les dones maltractades construeixen la seva pròpia experiència. 

Cal que l’experiència d’abús sigui detectada, construïda i integrada dins del món dels 

significats, és a dir, dels constructes, per ser identificada com a tal. Per exemple, és 

necessari construir la noció de maltractador i de víctima, així com les implicacions a nivell 

de significats personals de cadascun d’aquests dos posicionaments. És precís que aquestes 

implicacions siguin polaritzades per poder posicionar-hi a un mateix i als altres.  

Aquest estudi parteix dels resultats i de les conclusions de la recerca portada a 

terme per Camps, Calle, i Feixas  (2000), amb dones afectades per una situació de 

maltractaments en el seu entorn familiar que acudien a un programa d’atenció grupal. En 

aquesta investigació va observar-se que, contràriament a allò que semblaria esperable, les 

dones participants havien elaborat una visió notablement positiva de sí mateixes, donat 

que, segons els autors, les circumstàncies de la relació abusiva els havia permès 

desenvolupar un autoconcepte constituït per característiques valorades positivament, 

lligades a la condició de víctima del maltractament en front a d’altres avaluades com a 

negatives vinculades a l’agressor. Precisament aquesta construcció de l’autoconcepte 

podria esdevenir un dels obstacles principals per a la ruptura de la relació: aquesta 

alternativa podria veure’s bloquejada a causa de les associacions positives en la visió 



 

 

d’elles mateixes vinculades al context de la relació abusiva. Fer aquest pas implicaria 

adoptar algunes de les característiques negatives de l’agressor, entrant en qüestió la 

coherència amb la pròpia identitat.   

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI 

2.1. Objectius 

Aquest estudi pretén explorar el sistema de constructes de dones víctimes de VG (en les 

seves diferents modalitats) amb la finalitat de conèixer i analitzar els seus constructes, 

especialment aquells vinculats a la relació d’abús o maltractament, i detectar possibles 

causes que bloquegin el seu trencament o altres tentatives de ressolució. Es tracta, doncs, 

de descriure algunes característiques d’aquest col·lectiu en base a les dades obtingudes.  

 

2.2. Fases de l’estudi 

Aquest estudi s’ha desenvolupat en les següents fases: 

1. Lectura bibliogràfica. 

2. Passació d’instruments d’avaluació en context ambulatori. 

3. Anàlisi informàtica dels resultats. 

4. Lectura i interpretació de les dades obtingudes. 

5. Extracció de conclusions. 

6. Elaboració d’informes. 

 

2.3.  Mostra 

En l’estudi han participat 41 dones. Amb tot, una d’elles ha estat posteriorment exclosa 

per ser vídua, i quatre han abandonat l’estudi durant la seva realització; en total, les 

pèrdues estan constituïdes per cinc subjectes, i representen un 12%. La mostra definitiva, 

doncs, està constituïda per 36 dones de diferent estat civil, amb un rang d’edat situat 

entre els 18 i els 72 anys. La mitjana d’edat es troba al voltant dels 45 anys. Són usuàries 

de la Seguretat Social del centre públic concertat Mútua de Terrassa, amb ubicació a Sant 

Cugat del Vallès. S’exclouen de l’estudi dones vídues, amb retard mental, amb addicció a 

substàncies tòxiques o amb disminucions sensorials auditives severes. S’ha cregut 

interessant diferenciar dos grups experimentals: dones que encara conviuen amb 

l’agressor i dones que han pogut trencar la relació, i observar els resultats obtinguts per 

veure si apareixen diferències rellevants. Hem anomenat el primer grup Casades (n=20; 

edat mitjana=46’30 anys) i el segon Separades (n=16; edat mitjana=45’50 anys).  

 Totes les dones de la mostra han patit o pateixen VG, segons la definició de les 

diferents modalitats, esmentada en l’apartat 1.2. 

 

2.4. Instruments 



 

 

S’ha administrat la Tècnica de Graella (TG) de Kelly, que ha estat adaptada per poder 

avaluar la construcció del maltractament. Les diferents graelles obtingudes han estat 

analitzades pel programa informàtic RECORD v. 4.0 (Feixas & Cornejo, 2002).  

La TG és un procediment d’avaluació semi-estructurat dirigit a copsar els 

constructes personals de l’entrevistat (Feixas & Cornejo, 1996). La seva missió consisteix 

en captar i comprendre la manera en que una persona dóna sentit a la seva experiència, 

mitjançant les seves pròpies paraules. Es centra en explicitar el sistema de creences de la 

persona i conèixer com està organitzat. Es tracta, doncs, d’una tècnica idiosincràtica amb 

una metodologia centrada en la persona, que es diferencia d’aquella “centrada en 

l’investigador” perquè parteix dels constructes personals de l’entrevistat i no dels 

constructes teòrics de l’entrevistador.  

En la seva administració, l’entrevistat escriu en diferents targetes el nom de 

persones significatives o elements del seu entorn (familiars, amics...). Cal recollir un 

mínim de 10 i un màxim de 20 elements per no comprometre la validesa de les anàlisis 

estadístiques. Seguidament es busquen semblances i diferències entre els diferents 

elements, de manera que l’entrevistat explicita diferents qualitats o constructes (també 

més de 10), que seran explorats per conèixer-los i per trobar-ne el corresponent pol 

oposat.  

Una vegada s’han obtingut les dimensions de constructes, en totes elles es 

posiciona cada element al llarg d’un continuum mitjançant una puntuació. Aquesta 

s’atribueix en base a una escala de tipus Likert de 7 unitats en la qual 1 (molt), 2 

(bastant) i 3 (poc) fan referència al primer pol i 5 (poc), 6 (bastant) i 7 (molt) al pol 

oposat; el valor 4 és una puntuació mitja indefinida, que el subjecte atribueix quan no sap 

quin altre valor assignar. Així doncs, la TG consisteix en una taula de doble entrada en la 

qual els elements es situen en les columnes i els constructes en les files. 

Com a característiques diferencials d’aquest estudi, s’han afegit alguns elements i 

alguns constructes que s’han considerat importants donada la seva (possible) incidència 

directa envers l’experiència de maltractament. Pel que fa als elements s’han inclòs el 

Sogre, la Sogra, el Marit/Exmarit, el Jo (la visió d’un mateix), el Jo Ideal (que representa 

la manera com un voldria ser) i la persona No Grata (que no fa referència a una persona 

concreta sinó més aviat a una figura, un artifici, que representa un element que el 

subjecte situaria en els pols no desitjables dels constructes explicitats). El propòsit 

d’incloure els sogres obeeix a comprovar si, des de la perspectiva del subjecte, ha existit la 

figura del maltractador en la família d’origen de l’agressor. Pel que fa als constructes, 

s’han afegit els següents: “Víctima – Maltractador/a”, “Depèn de l’altre – Depèn d’ell/a 

mateix/a”, “Violent/a – Tranquil/·la”, “Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a”. La Taula 1 

mostra un exemple de Graella convertida pel programa RECORD. 

 

 



 

 

 

CONSTRUCTES Pol Esq. │ A B C D E F G H I J K L M N O P│ CONSTRUCTES Pol Dr.  ║ ELEMENTS│ 
─────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────╬─────────┤ 
 1-generós           │ 1 1 2 1 7 1 2 2 3 1 1 5 5 3 6 1│ 1-egoïsta            ║A-JO     │ 
 2-pol.lit           │ 3 1 7 3 7 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2│ 2-deixat             ║B-PARE   │ 
 3-emprenedor        │ 7 7 2 2 7 7 1 1 2 2 7 1 7 1 7 2│ 3-poc esperit        ║C-MARE   │ 
 4-modern            │ 7 7 1 7 7 2 3 1 7 2 5 7 7 7 4 3│ 4-conservador        ║D-GERMA  │ 
 5-tancat            │ 2 1 6 7 1 7 7 7 1 6 6 6 1 1 1 5│ 5-obert              ║E-FILL   │ 
 6-nerviós           │ 1 1 6 1 2 2 2 2 2 3 3 1 7 1 1 6│ 6-calmat             ║F-FILLA1 │ 
 7-culte             │ 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 1 1 1 7 2│ 7-inculte            ║G-FILLA2 │ 
 8-espontani         │ 6 1 7 1 7 3 3 7 7 3 3 1 7 7 7 3│ 8-retingut           ║H-FILLA3 │ 
 9-patidor           │ 1 1 5 1 6 1 1 1 3 3 3 2 2 2 6 5│ 9-viu                ║I-GENDRE1│ 
10-no respectuós     │ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7│10-respectuós         ║J-GENDRE2│ 
11-controlador       │ 7 2 7 7 2 6 5 5 1 5 7 1 2 1 1 7│11-confiat            ║K-GENDRE3│ 
12-atent             │ 2 3 2 2 6 1 1 1 7 2 1 7 7 7 7 2│12-despreocupat       ║L-MARIT  │ 
13-víctima           │ 2 2 2 2 5 2 5 2 6 2 1 6 2 6 7 3│13-maltractador       ║M-SOGRA  │ 
14-depèn dels altres │ 2 3 6 2 1 2 6 6 6 3 1 6 2 6 7 5│14-depèn d’ell mateix ║N-SOGRE  │ 
15-violent           │ 6 2 6 5 7 7 7 7 2 3 3 2 2 6 2 6│15-tranquil           ║O-NOGRATA│ 
16-sacrificat        │ 2 2 3 2 6 2 2 2 1 2 1 6 7 2 7 3│16-pensa en ell mateix║P-IDEAL  │ 

 

Taula 1. Exemple de graella pertanyent a una de les dones de la mostra. 

En la segona columna es troben els valors entre 1 i 7 assignats a cada element en 

funció del seu posicionament en el continuum del constructe. En cursiva es troben els 

elements i constructes de la recerca. 
 

En aquesta memòria ens centrarem especialment en els resultats relatius als 

constructes i elements proposats pels investigadors i no tant a aquells explicitats pels 

mateixos subjectes. No obstant, els constructes aportats pels subjectes influeixen en 

l’obtenció de diverses mesures. Les dades han estat analitzades quantitativament amb els 

programes Excel i SPSS v.13. 
 

2.5. Variables 

La graella ofereix una apreciació quantitativa de com es valora la persona en els seus 

propis termes (Feixas i Cornejo, 1996). Com s’ha dit, el programa informàtic RECORD 

realitza una anàlisi matemàtica de les dades de la graella i les tradueix en diferents 

mesures que poden ser interpretades des d’una vessant psicològica. En aquest estudi 

s’utilitzaran les següents mesures o variables: l’autoestima, la intensitat, la posició 

relativa, les distàncies entre elements, les distàncies entre constructes i elements, el 

percentatge de variança explicat pel primer factor i els dilemes implicatius. D’altra banda, 

considerarem els perfils de construcció (sempre des de la perspectiva del subjecte) de 

diversos elements: el Jo, el Marit/Exmarit, el Sogre, la Sogra, la Persona No Grata i el Jo 

Ideal.  

 

2.5.1. Descripció de les variables 

2.5.1.1. L’autoestima 

Partint de la base que autoestima és un constructe que explica una experiència interna, 

l’operacionalitzarem com el resultat del contrast entre la imatge personal actual (Jo) i la 

imatge personal ideal, és a dir, com es voldria ser (Jo Ideal). A diferència d’altres escales 

de mesura d’aquest constructe, que puntuen el subjecte d’acord a uns ítems preestablerts, 

amb la TG és la persona qui la valora en els seus propis termes.  



 

 

El nivell d’autoestima, doncs, s’obté observant el grau de proximitat (és a dir, la 

semblança) entre els elements Jo i Jo Ideal. Per avaluar la significativitat de la distància 

entre aquests dos elements hem emprat dues mesures: la correlació existent entre els dos 

elements en cada grup i la distància euclídea (DE). La primera d’elles fou utilitzada en 

l’estudi de Camps, Calle i Feixas (2000). La segona permet ordenar les distàncies per cada 

subjecte al llarg d’un continuum i observar la tendència de la mostra en base a tots els 

valors de distància compresos. Concretament, es calcula en cada subjecte a partir de totes 

les puntuacions dels elements Jo i Jo Ideal. A partir d’aquí s’obté un valor que cal situar al 

llarg d’un continuum. En el nostre cas, aquest continuum té en compte 6 valors (donat que 

el posicionament en els constructes es realitza amb puntuacions d’1 a 7, la diferència 

màxima que es pot obtenir entre elements és 6). Una DE ubicada entre 0 i 1 indicarà una 

elevada proximitat, en altres paraules, una molt bona autoestima. D’altra banda, una DE 

entre 1 i 2 indicarà força proximitat (i, per tant, força autoestima). Donat que el valor 3 és 

interpretable com a punt mig, una DE entre 2 i 4 aportarà poca informació, mentre que 

una DE entre 4 i 5, o entre 5 i 6 serà indicativa de força o molta distància, respectivament, 

interpretable com a força o molta baixa autoestima.   

 

2.5.1.2. La Intensitat dels constructes 

El sistema de constructes s’organitza en base al pes o rellevància dels constructes que 

l’integren. Quan un constructe té molt de pes diem que pot tractar-se d’un constructe 

nuclear. El fet que sigui nuclear implica que té una gran força a l’hora de donar significat a 

l’entorn. En altres paraules, que s’utilitzarà sovint a l’hora d’identificar i representar les 

experiències viscudes.  

La nuclearitat dels constructes es tradueix en l’anàlisi informàtica de cada graella 

en la mesura de la Intensitat. Aquesta mesura s’obté a partir de la correlació mitjana entre 

els constructes explicitats en la TG. Quan la intensitat mostra un valor elevat per a un 

constructe, ens indica que possiblement es tracti d’un constructe important, donat que 

correlaciona amb molts d’altres.  

 

2.5.1.3. La posició relativa dels constructes 

De manera adicional, per saber quina és la Nuclearitat dels constructes de la recerca, hem 

ordenat els constructes de major a menor nuclearitat (en altres paraules, major o menor 

intensitat), i n’hem determinat la seva seva posició dins el conjunt total dels constructes, 

això és, la seva posició relativa. Realitzant el quocient d’aquesta posició amb el número 

total per a cada subjecte s’obté un valor situat entre 0 i 1. Una puntuació propera a 0 

indica que el constructe ocupa posicions superiors. En altres paraules, que es relaciona 

amb més constructes i, per tant, que és més nuclear. 

 

2.5.1.4. Les distàncies entre elements 



 

 

L’observació de les distàncies entre els elements permet veure les associacions existents 

entre ells. En altres paraules, elements propers entre ells vol dir que es troben relacionats 

i que no tenen relació amb els que estan distants. Si el distanciament és molt elevat es 

podria posar de manifest una total contraposició. 

Hem calculat la mitjana de les distàncies per als dos grups de l’estudi. Valors 

propers a 0 indicaran que els dos elements es troben propers, és a dir, que han coïncidit 

en diversos pols al llarg del llistat de constructes. Per tant, si hi ha proximitat hi ha 

semblança entre ells. En canvi, si els elements es troben allunyats (això és, valors elevats 

de distància), significarà que coincideixen en un menor número de pols dels constructes 

explicitats i, per tant, que són més diferents.  

 

2.5.1.5. Les distàncies entre constructes i elements 

Una altra via per conèixer els constructes que caracteritzen els elements el constitueix 

l’observació de les distàncies entre ells. A menor distància, major relació. D’aquesta 

manera es pot obtenir un plànol sobre com el subjecte categoritza el seu entorn relacional. 

Les distàncies entre constructes i elements indiquen les associacions globals (la 

correspondència) entre ells, és a dir, la seva proximitat o el seu distanciament. A major 

proximitat, major relació entre ells; a major distanciament major diferenciació. A partir 

d’aquestes mesures poden trobar-se grups d’elements propers entre ells (emfatitzant les 

semblances) i amb unes característiques determinades, que es diferencien d’altres amb els 

que mantindran més o menys discrepàncies.   

 

2.5.1.6. El Percentatge de variança explicat pel primer factor 

El programa RECORD proporciona una mesura que ens permet tenir una idea sobre el grau 

de complexitat amb el qual les persones aprehenen les seves experiències i les hi donen 

significat. Aquesta mesura és el Percentatge de variança explicat pel primer factor 

(PVEPF). Aquest és un índex que mesura el grau de complexitat cognitiva del/s subjecte/s 

en base a l’ús d’un o més factors a l’hora de construir les seves experiències i el seu món 

interpersonal. 

Els factors es refereixen a les dimensions de significat. La seva organització 

(primer factor, segon, etc.) es realitza en base a la variança dels elements i dels 

constructes. En la població normal s’ha establert que per poder considerar que un sistema 

de constructes és complex, el percentatge de variança que cal que sigui explicat pel primer 

factor ha d’estar situat per sota del 38%. Quan explica més del 50% pot considerar-se que 

el sistema és més aviat rígid o massa simple. En altres paraules, en la construcció de les 

nostres experiències i del nostre món interpersonal fem ús del nostre particular sistema de 

constructes. Utilitzar bàsicament una dimensió (unidimensionalitat) per donar significat a 

la construcció implica que aquesta sigui especialment escassa en matisos, que es perdi 



 

 

riquesa i flexibilitat. En canvi, quan es té en compte més d’una dimensió, el sistema 

esdevé fluït i dúctil a l’hora de desenvolupar-se en el món interpersonal. 
 

2.5.1.7. Els dilemes implicatius 

Com hem vist, cada constructe es caracteritza per tenir dos pols oposats entre ells. La 

construcció d’un mateix i del món interpersonal implica posicionar en un pol o altre dels 

constructes existents en el sistema. La identitat personal es veu, així, constituïda pels 

posicionaments en uns pols determinats i pels no-posicionaments en d’altres. Com més 

importants siguin aquests constructes, esdevindran més nuclears, i per tant, més 

resistents al canvi. Els constructes es troben integrats en una xarxa (el sistema de 

constructes) i estableixen connexions entre ells. Si es disposa d’un ventall ampli de 

constructes en aquest sistema, la construcció esdevindrà més polièdrica i rica, ja que es 

podran copsar més matisos i registrar excepcions sense qüestionar greument el sistema i 

posar en risc la seva integritat, donant-li més capacitat d’adaptació.  

 En ocasions, l’associació entre dos constructes provoca un conflicte, del qual se’n 

deriva una fenomenologia o símptoma. Això succeeix quan la persona es construeix d’una 

determinada manera (per exemple, ser una persona que escolta) i voldria situar-se en el 

pol contrari (en l’exemple, ser enraonadora). La possibilitat de canvi, però, es veu 

bloquejada per les connexions, és a dir, implicacions, amb un altre constructe (en el nostre 

cas, ser una persona que escolta estaria lligat a ser reflexiu, que és com es construeix 

aquest individu, i ser una persona enraonadora ho estaria al pol contrari, ser impulsiu, que 

no és desitjat). A nivell narratiu ho podem expressar de la següent manera: “Sóc una 

persona que escolta i voldria ser una persona enraonadora, però no ho puc ser perquè 

caldria que fos impulsiva, i això no ho vull perquè sóc i vull seguir sent reflexiva”. En 

aquests casos diem que es produeix un dilema implicatiu entre dos constructes associats 

en paral·lel: un constructe congruent, en el que coincideixen els elements Jo i Jo Ideal (en 

l’exemple, “reflexiu – impulsiu”) i un constructe discrepant (“ser una persona que escolta – 

enraonadora”). Com més nuclear sigui el constructe congruent i com més unidimensional i 

rígid sigui el sistema, més intens serà el conflicte i més disruptiva la fenomenologia. 

 D’altra banda, el conflicte pot ser produit per un constructe inclòs en el sistema i 

en el qual el Jo Ideal no pot posicionar-se en cap dels dos pols. En altres paraules, s’ignora 

quina és l’opció desitjable, i per tant no se sap cap a on anar. Aleshores parlem de 

constructe dilemàtic.  
 

2.6. Hipòtesis 

S’han formulat diverses hipòtesis de treball.  

1) Trobarem diferències de construcció (és a dir, de posicionament dels elements Jo i 

Marit/Exmarit en els constructes personals proporcionats) entre les dones que 

mantenen la relació amb l’agressor respecte les que han pogut trencar la relació. 

2) Trobarem antecedents d’abús o maltractament en la família d’origen de l’agressor 

en tots dos grups. 



 

 

3) El nivell d’autoestima serà elevat en el grup de Casades, tal i com es va evidenciar 

en l’estudi de Camps, Calle, i Feixas (2000). 

4) Els constructes lligats a situacions d’abús o maltractament tindran una intensitat 

elevada i ocuparan una posició nuclear que influirà en el procés de canvi (o de no-

canvi), donat que els constructes nuclears són els més difícils de modificar.  
 

3. RESULTATS OBTINGUTS 

3.1.  Posicionament en els constructes proporcionats 

La Taula 2 mostra resumidament els resultats obtinguts en relació als elements Jo, 

Marit/Exmarit, Sogre, Sogra, Persona No Grata i Jo Ideal. 

 

ELEMENTS CONSTRUCTES CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Víctima 95% 100% 97% 

Sacrificada 100% 100% 100% 

Tranquil·la 95% 81% 89% 
JO 

Depèn dels altres 60% 56% 58% 

Maltractador 85% 94% 89% 

Pensa en ell mateix 90% 94% 92% 

Violent 85% 94% 89% 
MARIT/EXMARIT 

Depèn d'ell mateix 65% 38% 53% 

Maltractador 75% 60% 68% 

Pensa en ell mateix 75% 60% 68% 

Violent 63% 47% 55% 
SOGRE 

Depèn d'ell mateix 69% 47% 58% 

Víctima 61% 63% 62% 

Pensa en ella mateixa 61% 44% 50% 

Tranquil·la 61% 63% 62% 
SOGRA 

Depèn dels altres 56% 50% 53% 

Maltractadora 100% 88% 94% 

Pensa en ella mateixa 95% 81% 89% 

Violenta 95% 100% 97% 
PERSONA NO GRATA 

Depèn dels altres 90% 75% 83% 

Víctima 20% 25% 22% 

Sacrificada 45% 56% 50% 

Tranquil·la 100% 94% 97% 
JO IDEAL 

Depèn d'ella mateixa 90% 100% 94% 
 

Taula 2. Percentatges de dones que es posicionen en els constructes. 



 

 

S’ha realitzat una análisi estadística mitjançant Chi-2 per mesurar la significació. No 

s’han obtingut diferències significatives entre els dos grups en cap dels constructes 

proporcionats.  

 

3.1.1. Posició del Jo en els constructes proporcionats 

El perfil general de construcció del Jo (Taules 2 i 3, Figura 1) és el d’una dona que es 

considera “víctima” (97% dels casos), “sacrificada” (100%),  “tranquil·la” (89%) i que 

“depèn dels altres” (53%). No hi ha diferències estadísticament significatives entre els dos 

grups experimentals. 
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Figura 1. Perfil de construcció del Jo. 

Posicionament del Jo 
Constructes proporcionats 

1 2 3 4 5 6 7 

Víctima - Maltractador/a 11 16 8 1 0 0 0 

% 31% 44% 22% 3% 0% 0% 0% 

Depèn dels altres - Depèn d’ell/a mateix/a 6 12 3 0 4 5 6 

% 17% 33% 8% 0% 11% 14% 17% 

Violent/a-Tranquil/·la 0 0 2 2 8 13 11 

% 0% 0% 6% 6% 22% 36% 31% 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 11 23 2 0 0 0 0 

% 31% 64% 6% 0% 0% 0% 0% 
 

Taula 3. Número de subjectes distribuïts segons els diferents 

posicionaments en els constructes de la recerca, a nivell d’individus 

(n=36) i percentual. 

Els valors 1, 2 i 3 es refereixen al pol de l’esquerra, interpretables com a molt, 

força i una mica, respectivament. Els valors 5, 6 i 7 es vinculen al pol de la 

dreta, i signifiquen una mica, força i molt, respectivament. El valor 4 és un 

valor assignat quan aquell element no es pot adscriure a cap pol del constructe.  



 

 

 

3.1.2. Posició del Marit/Exmarit en els constructes proporcionats  

El perfil general de construcció del Marit/Exmarit (Taules 2 i 4, Figura 2) és el d’un home 

considerat “maltractador” (86%), que “pensa en ell mateix” (94%), “violent” (96%) i que 

“depèn d’ell mateix” (64%). No s’han trobat diferències estadísticament significatives entre 

els dos grups experimentals. 
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Figura 2. Perfil de construcció del Marit/Exmarit (en %).
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Figura 2. Perfil de construcció del Marit/Exmarit. 

Posicionament del Marit/Exmarit 
Constructes proporcionats 

1 2 3 4 5 6 7 

Víctima - Maltractador/a 2 0 0 2 7 9 16 

% 6% 0% 0% 6% 19% 25% 44% 

Depèn dels altres - Depèn d’ell/a mateix/a 9 7 1 0 0 5 14 

% 25% 19% 3% 0% 0% 14% 39% 

Violent/a-Tranquil/·la 14 11 7 0 3 1 1 

% 39% 31% 19% 0% 8% 3% 3% 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 1 1 1 0 3 8 22 

% 3% 3% 3% 0% 8% 22% 61% 
 

Taula 4. Número de subjectes distribuïts segons els diferents 

posicionaments en els constructes de la recerca, a nivell d’individus 

(n=36) i percentual. 

 

3.1.3. Posició del Sogre en els constructes proporcionats  

No totes les dones de la mostra han conegut el seu Sogre, per aquest motiu els valors de n 

són inferiors. El perfil general de construcció del Sogre (Taules 2 i 5, Figura 3) és el d’un 

home considerat “maltractador” (68%), que “pensa en ell mateix” (68%), “violent” (55%) 



 

 

i que “depèn d’ell mateix” (58%). De totes maneres, no hem d’oblidar que aquest perfil és 

obtingut a partir de les puntuacions dels subjectes, és a dir, és fruit de la seva 

interpretació. No hi ha diferències estadísticament significatives entre els dos grups 

experimentals. 
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Figura 3. Perfil de construcció del Sogre. 

Posicionament del Sogre 
Constructes proporcionats 

1 2 3 4 5 6 7 

Víctima - Maltractador/a 0 1 5 4 3 11 7 

% 0% 3% 16% 13% 10% 35% 23% 

Depèn dels altres - Depèn d’ell/a mateix/a 4 5 2 2 1 9 8 

% 13% 16% 6% 6% 3% 29% 26% 

Violent/a-Tranquil/·la 7 7 3 2 2 6 4 

% 23% 23% 10% 6% 6% 19% 13% 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 2 2 4 2 3 4 14 

% 6% 6% 13% 6% 10% 13% 45% 
 

Taula 5. Número de subjectes distribuïts segons els diferents 

posicionaments en els constructes de la recerca, a nivell d’individus 

(n=31) i percentual. 

 

3.1.4. Posició de la Sogra en els constructes proporcionats 

Tampoc totes les dones de la mostra han conegut la seva Sogra, per aquest motiu els 

valors de n també són inferiors. El perfil general de construcció de la Sogra (Taules 2 i 6, 

Figura 4) és el d’una dona considerada “víctima” (62%), que “pensa en ella mateixa” 

(58%), “tranquil·la” (62%) i que “depèn dels altres” (53%). Com s’ha referit ja en relació 

al Sogre, no hem d’oblidar que aquest perfil és obtingut a partir de les puntuacions dels 



 

 

subjectes, és a dir, que és fruit de la seva interpretació. No s’han obtingut diferències 

estadísticament significatives entre els dos grups experimentals. 
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Figura 4. Perfil de construcció de la Sogra. 

Posicionament de la Sogra 
Constructes proporcionats 

1 2 3 4 5 6 7 

Víctima - Maltractador/a 4 9 8 2 2 5 4 

% 12% 26% 24% 6% 6% 15% 12% 

Depèn dels altres - Depèn d’ell/a mateix/a 4 10 4 3 0 7 6 

% 12% 29% 12% 9% 0% 21% 18% 

Violent/a-Tranquil/·la 3 5 5 1 7 7 6 

% 9% 15% 15% 3% 21% 21% 18% 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 4 7 4 2 2 9 6 

% 12% 21% 12% 6% 6% 26% 18% 
 

Taula 6. Número de subjectes distribuïts segons els diferents 

posicionaments en els constructes de la recerca, a nivell 

d’individus (n=34) i percentual. 

 

3.1.5. Posició de la Persona No Grata en els constructes proporcionats  

El perfil general de construcció de la Persona No Grata (Taules 2 i 7, Figura 5) és el d’una 

persona “maltractadora” (94% dels casos), que “pensa en ella mateixa” (89%),  “violenta” 

(97%) i que “depèn dels altres” (83%). No hi ha diferències estadísticament significatives 

entre els dos grups experimentals. 
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Figura 5. Perfil de construcció de la Persona No Grata. 

Posicionament de la Persona No Grata 
Constructes proporcionats 

1 2 3 4 5 6 7 

Víctima - Maltractador/a 1 0 0 1 2 3 29 

% 3% 0% 0% 3% 6% 8% 81% 

Depèn dels altres - Depèn d’ell/a mateix/a 24 5 1 1 0 0 5 

% 67% 14% 3% 3% 0% 0% 14% 

Violent/a-Tranquil/·la 29 5 1 0 0 1 0 

% 81% 14% 3% 0% 0% 3% 0% 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 3 0 0 1 0 1 31 

% 8% 0% 0% 3% 0% 3% 86% 
 

Taula 7. Número de subjectes distribuïts segons els diferents 

posicionaments en els constructes de la recerca, a nivell 

d’individus (n=36) i percentual. 

 

3.1.6. Posició del Jo Ideal en els constructes proporcionats  

El perfil general de construcció del Jo Ideal (Taules 2 i 8, Figura 6) és el d’una dona que no 

es considera ni “víctima” ni “maltractadora” (67%), “sacrificada” (50%),  “tranquil·la” 

(97%) i que “depèn d’ella mateixa” (94%). No hi ha diferències estadísticament 

significatives entre els dos grups experimentals. Només es reconeixeria com a “víctima” un 

22% dels casos, i com a “maltractadora” un 11%, distribuïts de manera equivalent en els 

dos grups.  
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Figura 6. Perfil de construcció del Jo Ideal. 

Posicionament del Jo Ideal 
Constructes proporcionats 

1 2 3 4 5 6 7 

Víctima - Maltractador/a 0 0 8 24 3 1 0 

% 0% 0% 22% 67% 8% 3% 0% 

Depèn dels altres - Depèn d’ell/a mateix/a 0 0 1 1 5 18 11 

% 0% 0% 3% 3% 14% 50% 31% 

Violent/a-Tranquil/·la 0 0 1 0 4 14 17 

% 0% 0% 3% 0% 11% 39% 47% 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 1 7 10 1 13 3 1 

% 3% 19% 28% 3% 36% 8% 3% 
 

Taula 8. Número de subjectes distribuïts segons els diferents 

posicionaments en els constructes de la recerca, a nivell d’individus 

(n=36) i percentual. 

 

3.2.  El nivell d’autoestima 

Com pot observar-se en la taula següent, la correlació obtinguda entre els elements Jo i Jo 

Ideal s’ajusta a criteris estadístics per considerar-la rellevant tot i que no es tracta d’un 

resultat gaire elevat.  

 CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Correlació JO – JO IDEAL 0’26 0’29 0’27 
 

Taula 9. Correlació entre els elements Jo i Jo Ideal. 

 



 

 

La Taula 10 mostra la distribució de subjectes que s’han ubicat al llarg del 

continuum de 0 a 6 mitjançant l’ús de la distància euclídea, dins de la mostra i a nivell 

percentual.  

 

DE 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 

1 de 20 7 de 20 7 de 20 5 de 20 0 0 

5% 35% 35% 25% 0% 0% CASADES 

40% 60% 0% 

2 de 16 7 de 16 5 de 16 2 de 16 0 0 

13% 44% 31% 13% 0% 0% SEPARADES 

57% 44% 0% 

3 de 36 14 de 36 12 de 36 7 de 36 0 0 

8% 39% 33% 19% 0% 0% GLOBAL 

47% 53% 0% 
 

Taula 10. Relació de valors referents a la Distància Euclídea (DE). 

Aquesta mesura distribueix els subjectes en un continuum amb 6 valors, donat que la 

diferència màxima que es pot obtenir entre elements és de 6 (el posicionament en els 

constructes es realitza amb puntuacions d’1 a 7).  

 

 Aquests resultats indiquen que a nivell general, gairebé la meitat (47%) de les 

dones que han participat en la recerca tenen un nivell d’autoestima molt o força elevat. 

L’altra meitat (53%) no hauria obtingut un valor suficientment rellevant com per ser 

interpretable. No hi ha hagut ningú en la mostra que hagi obtingut discrepàncies entre els 

elements Jo i Jo Ideal suficientment elevades com per parlar de baixa autoestima. 

S’observa, d’altra banda, que la proporció de dones amb una bona autoestima és major en 

el grup de Separades (57%) que en el de Casades (40%).  

 

3.3.  La mesura de la Nuclearitat  

La Taula 11 mostra les intensitats obtingudes en els dos grups experimentals.  

 

CONSTRUCTES PROPORCIONATS CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Víctima – Maltractador/a 0’32 0’36 0’33 

Depèn d’ell/a mateix/a – Depèn  dels altres  0’20 0’27 0’23 

Violent/a – Tranquil/·la 0’33 0’40 0’36 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 0’34 0’37 0’35 
 

Taula 11. Intensitats mitjanes obtingudes en el grup de Casades i de 

Separades, així com a nivell global. 

 



 

 

En la Taula 12 pot observar-se la posició relativa mitjana dels constructes 

proporcionats en la recerca.   

 

CONSTRUCTES PROPORCIONATS CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Víctima – Maltractador/a 0’53 0’47 0’50 

Depèn d’ell/a mateix/a – Depèn  dels altres  0’69 0’71 0’70 

Violent/a – Tranquil/·la 0’39 0’43 0’41 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 0’46 0’49 0’48 
 

Taula 12. Posicions relatives mitjanes en base a la Intensitat dels 

constructes de la recerca. 

Una posició relativa propera a 1 seria indicativa de poca rellevància dins el conjunt de 

constructes explicitats. A l’inversa, una posició relativa propera a 0 faria pensar en 

una major importància del constructe dins del conjunt. 

 

Els valors obtinguts en el grup de Casades i en el de Separades són força similars. 

Mentre que els constructes “Víctima – Maltractador/a”, “Violent/a – Tranquil/·la” i 

“Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a” ocuparien una posició més aviat intermitja, 

“Depèn d’ell/a mateix/a – Depèn dels altres” s’aproparia més a 1. És a dir, mentre que els 

tres primers constructes esmentats tindrien una major rellevància, el darrer no en tindria 

gaire. Aquests resultats indiquen que els tres primers constructes han resultat força 

significatius per a les dones explorades, no essent així en el cas del darrer. No obstant, a 

nivell global no esdevindrien constructes amb un grau elevat de nuclearitat. 

De totes maneres, és important conèixer les diferències individuals a nivell de la posició 

relativa (i per tant, de nuclearitat) per als constructes de la recerca. Així podem 

comprovar que, malgrat a nivell grupal no podem dir que els constructes proporcionats 

hagin estat nuclears, a nivell individual sí que hi ha subjectes per als quals alguns d’ells ho 

han esdevingut. Les Figures 7, 8, 9 i 10 mostren la distribució de les posicions relatives de 

tots els subjectes de la mostra per a cadascun d’aquests constructes. Hem diferenciat cinc 

intervals en els quals hem situat les posicions relatives dels subjectes. Aquests intervals 

són: de 0 a 0’20, de 0’21 a 0’40, de 0’41 a 0’60, de 0’61 a 0’80 i de 0’81 a 1. Els dos 

primers indicarien major nuclearitat i els dos darrers, poca. A l’eix de les abcisses es 

representen els intervals en els que hem ubicat les posicions relatives dels constructes 

proporcionats. En les ordenades apareix el número de persones que han mostrat posicions 

relatives dins de cadascun dels intervals. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Distribució en intervals de les posicions relatives per al 

constructe de la recerca “Víctima – Maltractador/a”. 

Podem comprovar que de tota la mostra (n=36), 15 subjectes (Casades=7, 

Separades=8) han inclòs els constructe “Víctima – Maltractador/a” en el conjunt de constructes 

explicitat en la TG en posicions nuclears.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comparació de les distribucions dels valors de 
distància en el constructe "Víctima - Maltractador/a".
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Figura 8. Comparació de les distribucions dels valors de 
distància en el constructe "Depèn dels altres - Depèn d'ell/a 

mateix/a".
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Figura 8.  Distribució en intervals de les posicions relatives per al 

constructe de la recerca “Depèn dels altres – Depèn d’ell/a mateix/a”. 

 

Podem observar que de tota la mostra (n=36), 7 subjectes (Casades=4, Separades=3) 

han inclòs els constructe “Depèn dels altres – Depèn d’ell/a mateix/a” en el conjunt de 

constructes explicitat en la TG en posicions nuclears.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Distribució en intervals de les posicions relatives per al 

constructe de la recerca “Violent/a – Tranquil/·la”. 

 

Podem observar que de tota la mostra (n=36), 19 subjectes (Casades=13, 

Separades=6) han inclòs els constructe “Violent/a – Tranquil/·la” en el conjunt de constructes 

explicitat en la TG en posicions nuclears.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comparació de les distribucions dels valors de distància 
en el constructe "Violent/a - Tranquil/·la".
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Figura 10.  Distribució en intervals de les posicions relatives per al 

constructe de la recerca “Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a”. 

 

Podem observar que de tota la mostra (n=36), 16 subjectes (Casades=10, 

Separades=6) han inclòs els constructe “Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a” en el conjunt 

de constructes explicitat en la TG en posicions nuclears  

 

3.4.  Les distàncies entre elements 

A la Taula 13 es mostra l’amplitud de la distància mitjana entre diversos elements de la 

recerca. L’element Marit/Exmarit es troba molt distant tant del Jo com del Jo Ideal, mentre 

que es manté més proper de la Persona No Grata i dels sogres (els seus pares), tot i que 

no és una proximitat tant estreta com l’existent entre Jo i Jo Ideal. Per tant, Jo i Jo Ideal 

s’assemblen entre ells i es diferencien respecte el Marit/Exmarit. Aquest, d’altra banda, 

manté algunes semblances amb la Persona No Grata i els sogres. 

  CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Distància JO – JO IDEAL 0’43 0’32 0’37 

Distància JO – MARIT/EXMARIT 0’94 1’28 1’14 

Distància MARIT/EXMARIT – JO IDEAL 0’75 1’22 0’95 

Distància MARIT/EXMARIT – PERSONA NO GRATA 0’71 0’48 0’60 

Distància MARIT/EXMARIT – SOGRE 0’31 0’57 0’43 

Distància MARIT/EXMARIT – SOGRA 0’61 0’52 0’59 
 

Figura 10. Comparació de les distribucions dels valors de 
distància en el constructe "Sacrificat/da - Pensa en ell/a 

mateix/a".
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Taula 13. Distàncies mitjanes entre elements. 

La distància indica el grau de proximitat (semblança) o llunyania 

(diferenciació) entre els elements implicats. 

 

La Figura 11 mostra de manera visual la magnitud de les distàncies entre elements 

i permet contrastar-les per veure quins es troben més propers i quins més distants.  
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Figura 11. Distàncies entre elements
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Figura 11. Representació gràfica de les distàncies entre diferents 

elements de la recerca, indicats al marge esquerre. 

 

3.5. Les distàncies entre constructes i elements 

Les taules següents mostren les distàncies mitjanes entre els elements Jo i Marit/Exmarit i 

els pols dels constructes proporcionats. 

  

  CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Distància JO – Víctima 0’13 0’11 0’12 

Distància JO – Maltractador/a 0’66 0’61 0’63 

Distància JO – Depèn dels altres 0’44 0’51 0’47 

Distància JO – Depèn d’ell/a mateix/a 0’58 0’49 0’53 

Distància JO – Violent/a 0’84 0’88 0’86 

Distància JO  - Tranquil/·la 0’20 0’17 0’19 

Distància JO – Sacrificat/da 0’20 0’13 0’16 

Distància JO – Pensa en ell/a mateix/a 0’80 0’86 0’83 
 



 

 

Taula 14a. Distàncies entre l’element Jo i cadascun dels pols dels constructes 

proporcionats. 

En cursiva es troben els valors que han resultat més propers a l’element. 

 

  CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Distància MARIT/EXMARIT – Víctima 0’83 1’20 1’02 

Distància MARIT/EXMARIT – Maltractador 0’18 0’31 0’25 

Distància MARIT/EXMARIT – Depèn dels altres  0’79 0’75 0’77 

Distància MARIT/EXMARIT – Depèn d’ell mateix 0’52 1’06 0’79 

Distància MARIT/EXMARIT - Violent 0’29 0’25 0’27 

Distància MARIT/EXMARIT - Tranquil 0’85 1’08 0’96 

Distància MARIT/EXMARIT – Sacrificat 0’96 1’31 1’14 

Distància MARIT/EXMARIT – Pensa en ell/a mateix/a 0’24 0’20 0’22 
 

Taula 14b. Distàncies entre l’element Marit/Exmarit i cadascun dels pols dels 

constructes proporcionats. 

En cursiva es troben els valors que han resultat més propers a l’element. 

 

En relació a l’element Jo s’observa com en ambdós grups coincideixen en destacar-

se els pols “víctima”, “tranquil·la” i “sacrificada”, mentre que hi ha discrepàncies en el pol 

“depèn dels altres” i el seu oposat “depèn d’ell mateix”. En relació al Marit/Exmarit 

s’observa com ambdós grups coincideixen en destacar els pols “maltractador”, “violent” i 

“pensa en ell mateix”, mentre que hi ha discrepàncies en els pols del mateix constructe 

“depèn dels altres” i el seu oposat “depèn d’ell mateix”. 

 

3.6. El Percentatge de variança explicat pel primer factor (PVEPF) 

El grup de dones Casades ha mostrat un PVEPF amb una mitjana situada entorn al 52%. 

En el grup de dones Separades el resultat ha estat proper al 59%. A nivell global de la 

mostra, el PVPEF ha estat del 56%. Per tant, en els dos grups (i, conseqüentment, en el 

perfil global) s’observa la mateixa tendència a la unidimensionalitat del sistema de 

constructes, essent major en el grup de Separades. 

 

3.7. Els dilemes implicatius 

La Taula 15 mostra la presència de dilemes implicatius en els dos grups experimentals, així 

com la seva intensitat, que resulta similar: 

  CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Subjectes amb dilemes implicatius (i proporció) 11 (55%) 11 (69%) 22 (61%) 

Subjectes amb constructes propocionats involucrats 10  7 17 

Intensitat mitjana dels dilemes implicatius 18’73 14’76 11’76 



 

 

 

Taula 15. Anàlisi de la presència de dilemes implicatius en les graelles de la 

mostra. 

 

En la Taula 16 s’observa quantes persones han mostrat conflicte (és a dir dilema 

implicatiu) en introduir els constructes proporcionats en el seu sistema de constructes, 

sigui com a constructes discrepants o bé com a congruents. Es detalla, a més, el número 

de dilemes en els quals es troben involucrats. 

 

Constructes proporcionats com a discrepants CASADES 
(n=20) 

SEPARADES 
(n=16) 

GLOBAL 
(n=36) 

Víctima – Maltractador/a 2 (12) 0 2 (12) 

Depèn d’ell/a mateix/a – Depèn  dels altres  3   (9) 1  (4) 4 (13) 

Violent/a – Tranquil/·la 0 0 0 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 2 (13) 3 (14) 5 (27) 

TOTAL 7 (25) 4 (18) 11 (52) 

Constructes proporcionats com a congruents    

Víctima – Maltractador/a 1   (2) 0 1   (2) 

Depèn d’ell/a mateix/a – Depèn  dels altres  2   (2) 1  (1) 3   (3) 

Violent/a – Tranquil/·la 6 (16) 4  (4) 6 (20) 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 4   (5) 3  (3) 7   (8) 

TOTAL 13 (25) 8  (8) 17 (33) 
 

Taula 16. Freqüència d’aparició dels constructes proporcionats en els dilemes 

implicatius. 

Es mostra la quantitat de subjectes que tenen algun dels constructes proporcionats 

involucrats en dilemes. Entre parèntesi es registra el número d’aparicions del constructe 

en dilemes (no tots són produïts per ells). Cada subjecte pot mostrar diversos dilemes. A 

major quantitat, major número de conflictes, i possiblement, major dificultat per realitzar 

canvis. Aquest fet pot comportar una simptomatologia més accentuada. 

 

D’altra banda, com s’ha vist en l’apartat 3.1.6. (especialment en la Taula 8), el 

constructe “Víctima – Maltractador/a” esdevé un constructe dilemàtic donat que el 67% 

dels subjectes no posiciona el Jo Ideal en cap dels dos pols del constructe. És a dir, cap 

d’ells és desitjable, i per tant es desconeix cap a on aspirar.  

 

4. DISCUSSIÓ 

4.1.  Posicionament en els constructes proporcionats 

No s’han obtingut diferències estadísticament significatives entre els dos grups. Això 

implica que, a nivell estadístic, els dos grups es comporten d’igual manera. Aquests 

resultats invaliden la hipòtesi segons la qual dones que han trencat la relació amb la seva 



 

 

parella maltractadora mostrarien posicionaments en els constructes proporcionats en la 

recerca diferents respecte el grup de dones que mantenen la relació amb l’agressor. 

Podem afirmar que les dones de la mostra identifiquen l’experiència d’abús en base 

als constructes proporcionats.  Els constructes plantejats pels investigadors han resultat 

rellevants i fàcilment identificables per les dones de la mostra, donat que han sabut 

posicionar cadascun dels elements (seus i proporcionats) al llarg del continuum entre un 

pol i l’altre del constructe. Cal destacar, però, una única excepció, que l’ha constituït el Jo 

Ideal en relació al constructe “Víctima – Maltractador/a”. La majoria de la mostra no ha 

posicionat el seu ideal en cap dels dos pols, mentre que algunes dones l’han posicionat o 

bé en el pol de “víctima” o bé en el de “maltractadora”. Això pot interpretar-se de diferents 

maneres.  

Semblaria clar que no posicionar-se implicaria voler abandonar el model de 

violència a que han estat sotmeses. En relació a posicionar-se en un pol o altre, es podria 

pensar que aquest reduït grup ignorés que podia no fer-ho o bé que decidís situar el seu 

ideal en un d’ells per causes com satisfer l’entrevistador. De totes maneres, s’ha vist que 

no han tingut dificultat en no posicionar altres elements (el pare, la mare, algun amic o 

amiga) en aquest constructe. Per tant, és possible que el posicionament fos completament 

realitzat en base al significat del pol. És a dir, que algunes dones voldrien seguir 

considerant-se víctimes i d’altres desitjarien ser maltractadores. Tenint en compte que la 

proporció és la mateixa en ambdós grups experimentals, no podem atribuir-ho al seu estat 

civil (que, com s’ha vist, no esdevé una variable rellevant). Per tant, podem pensar que 

algunes dones tindrien una concepció positiva de ser víctima, potser per vincular-ho a 

d’altres constructes amb connotació igualment positiva (per exemple, ser generós, 

sensible...), i no poder deslligar-ho d’ells. També podríem pensar que les que han 

concebut el seu ideal com a maltractador ho han fet per desitjar tenir algunes de les 

característiques pròpies d’aquest (per exemple, seguretat, decisió, enteresa...).   

En relació al Jo Ideal, també volem destacar el fet que canvia de posicionament de 

pol en el constructe “Depèn d’ell/a mateix/a – Depèn dels altres”, en la línia de gaudir 

d’una major autonomia. Això no succeeix amb el constructe “Sacrificat/da – Pensa en ell/a 

mateix/a”, en el que la meitat de les dones de la mostra volen seguir essent persones 

sacrificades, amb major fermesa que les que volen començar a pensar en elles mateixes. 

Possiblement, alguns factors educatius o culturals relatius a la transmissió de valors 

incideixin en aquest rol de persona que posa per davant les necessitats dels altres arribant 

a anul·lar les pròpies, fins i tot convertint-lo en “inherent” al rol femení; a més, 

l’alternativa a ser una persona sacrificada implicaria canviar de pol i apropar-se a un 

constructe proper a l’agressor. D’altra banda, el fet de passar per una relació abusiva 

potser les hagi portat a revisar les seves experiències i a modificar les seves construccions 

per a sobreviure de forma adaptativa a la relació. Aquestes construccions modificades 

romandrien igualment en la construcció del Jo Ideal. 

 



 

 

4.2.  El nivell d’autoestima 

En la recerca de Camps, Calle i Feixas (2000) es va observar que la correlació entre els 

elements Jo i Jo Ideal era de 0’63. En la nostra, el resultat ha estat de 0’26 en el grup de 

Casades (recordem que la mostra d’aquell estudi era constituïda per dones casades). Si 

tinguèssim en compte la totalitat de la mostra (donat que s’ha vist que no hi ha diferències 

significatives entre els dos grups pel que fa al posicionament en els constructes 

proporcionats), parlaríem d’un valor de 0’27. Per tant, en base al valor de la correlació 

podem concloure que l’autoestima és elevada però de manera no tant sorprenent com en 

l’estudi de 2000. 

Tot i així, realitzant el contrast mitjançant la distància euclídea, hem vist que 

pràcticament la meitat de les dones de la mostra tenen una visió marcadament positiva 

d’elles mateixes, és a dir, un alt nivell d’autoestima (especialment en el grup de dones 

separades). La resta de la mostra no tindria un nivell prou destacat com per dir que tenen 

una alta o baixa autoestima, tot i que la tendència apuntaria a tenir-ne més aviat un bon 

nivell. D’altra banda, és significatiu no haver trobat cap dona que n’hagi mostrat un nivell 

clarament baix.  

 Per tant, malgrat que no hem pogut replicar els mateixos resultats en base a la 

correlació entre els elements Jo i Jo Ideal, sí que hem pogut arribar a una conclusió similar 

mitjançant la distància euclídea. Hi hauria alguna diferència entre el grup de dones 

casades i el de separades, però no seria significativa. 

 

4.3.  La mesura de la Nuclearitat  

En relació a l’índex d’Intensitat, també hem obtingut resultats diferents entre aquest 

estudi i el de 2000, com pot veure’s en la taula següent:  

   

CONSTRUCTES PROPORCIONATS 
Estudi any 2000 

(n=10) 

Estudi any 2007. 
Grup Casades 

(n=20) 

Estudi any 
2007. Mostra 
total (n=36) 

Víctima – Maltractador/a 0’58 0’32 0’33 

Depèn d’ell/a mateix/a – Depèn  dels altres  0’35 0’20 0’23 

Violent/a – Tranquil/·la 0’60 0’33 0’36 

Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a 0’52 0’34 0’35 
 

Taula 15. Resultats obtinguts en aquest estudi i el de Camps, Calle i Feixas. 

 

 Cal recordar que la recerca de Camps, Calle i Feixas (2000) es va dur a terme amb 

un grup de dones casades, mentre que el present estudi ha inclòs dones separades. De 

totes maneres, com no s’han obtingut diferències significatives entre els dos grup, podríem 

considerar la nostra mostra com una de sola. Podem concloure que si bé els constructes 

han estat fàcilment identificables per les dones de la mostra, no han tingut suficient pes 

com per considerar-los nuclears, refutant la hipòtesi de la nuclearitat. Tot i així, s’observa 



 

 

la mateixa tendència a que tinguin una major importància els constructes “Víctima – 

Maltractador/a”, “Violent/a – Tranquil/·la” i “Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a” i una 

de menor el constructe “Depèn d’ell/a mateix/a – Depèn dels altres”.  

 

4.4.  Les distàncies entre elements 

Dels resultats obtinguts podem concloure que el Jo i el Marit/Exmarit es mostren força 

distants, és a dir, que es diferencien en molts posicionaments de pol en els constructes 

explicitats amb la TG. Aquesta diferenciació es manté entre aquell i el Jo Ideal. Això pot 

ser causat pel fet que alguns dels pols associats al maltractador són considerats 

positivament (per exemple, pensar en un mateix). Es confirma la hipòtesi, doncs, de la 

distància entre aquests dos elements, tot i que la diferència entre un grup i l’altre no sigui 

accentuada.  

 D’altra banda, la proximitat entre el Marit/Exmarit i la Persona No Grata és 

elevada, tot i que aquest darrer element és una abstracció que representa els pols no 

desitjats en tots els constructes de la graella. Malgrat no es “demonitzi” la figura de la 

parella maltractadora, com es faria en cas de posicionar-la en tots els pols considerats 

negativament, hi ha força coïncidències entre ells, indicatiu d’un rebuig vers la (ex-)parella 

maltractadora. 

 El Jo i el Jo Ideal resulten força propers entre ells, mostrant així que comparteixen 

molts posicionaments de pol. Aquesta dada dóna pes a l’afirmació que hi ha una tendència 

en les dones de la mostra a tenir una visió positiva d’elles mateixes (donat que 

compartirien molts posicionaments en un mateix pol). Així doncs, el marit o ex-marit és 

contemplat des d’una òptica més aviat negativa, en contraposició al Jo, que ho seria des 

d’una perspectiva positiva. 

 

4.5. Les distàncies entre constructes i elements 

Els resultats posen de manifest la gran semblança entre dones que es mantenen en la 

relació i d’altres que n’han sortit relativa a la construcció de sí mateixes i de la parella 

maltractadora. Elles es construïrien, doncs, com a persones víctimes, sacrificades i 

tranquil·les, i a ells els construïrien com a persones maltractadores, violentes i que pensen 

en sí mateixes. Aquestes dades coïncideixen amb les obtingudes per Camps, Calle i Feixas 

(que feien referència exclusivament a dones que mantenien la relació amb la parella 

maltractadora) i complementen l’exposició del posicionament en els constructes de la 

recerca.  

 Cal destacar que el posicionament en els pols dels constructes “Víctima – 

Maltractador/a”, “Violent/a – Tranquil/·la” i “Sacrificat/da – Pensa en ell/a mateix/a” es 

manté en ambdós grups per als dos elements, no essent així en el constructe “Depèn 

d’ell/a mateix/a – Depèn dels altres”. En aquest darrer constructe s’inverteixen els 

posicionaments de pol per a tots dos elements. Aquest fet demostra una tendència a 



 

 

construïr de manera diferent un mateix i la parella maltractadora en funció de si han pogut 

sortir de la relació abusiva o no. 

 

4.6. La mesura de la complexitat cognitiva 

Els resultats obtinguts en relació a l’índex de PVEPF indiquen que les dones de la mostra 

tendeixen a  emprar un marc reduït per interpretar les seves experiències, el que indica 

una certa rigidesa en quant a la construcció del seu món interpersonal i una major 

dificultat per concebre’l de manera polièdrica. Aquestes conclusions coincideixen amb les 

de l’estudi de Calle, Camps i Feixas.  

 

4.7. Els dilemes implicatius 

A partir dels resultats obtinguts s’observa que s’ha detectat algun dilema implicatiu a més 

de la meitat de les dones que han participat en la recerca. De les 22 a qui se n’han trobat, 

en 17 d’elles s’hi han vist involucrats els constructes proporcionats. Aquesta dada reforça 

l’afirmació que aquests constructes han esdevinguts rellevants per a elles. Possiblement, 

en ser introduïts dins el seu sistema de constructes, aquestes dones s’han vist obligades a 

connectar-los amb d’altres ja presents i això ha generat el conflicte. Tenint en compte que 

la quantitat de dilemes ha estat similar independentment de si els constructes 

proporcionats han exercit el rol de congruent o de discrepant no podem atribuir la 

presència de dilemes a l’estranyesa que han generat els esmentats constructes. És 

possible que la inclusió de constructes estrictament vinculats a VG les porti a reestructurar 

la manera de construir la seva relació amb la (ex-)parella maltractadora i la seva pròpia 

identitat.    

 

5. CONCLUSIONS 

S’han pogut replicar alguns dels resultats de l’estudi de Calle, Camps i Feixas (2000) però 

no pas tots. Desconeixem, però, quines variables han pogut incidir en aquesta diferència 

de resultats (zona metropolitana, extensió de l’historial de violència...). És possible que el 

fet que la nostra recerca s’enmarqui en un context d’atenció primària, en el que la 

simptomatologia és més palpable i la demanda més urgent, en lloc de formar part d’un 

programa específic promogut per un ajuntament (en el cas de l’estudi de Camps, Calle i 

Feixas) hagi influït. Possiblement calguin més estudis en aquesta línia per esbrinar-ho.   

Els dos grups han mostrat uns valors similars en relació a la construcció dels 

elements proporcionats, de manera que no s’han trobat diferències significatives en funció 

de l’estat civil. Aquesta conclusió invalidaria la nostra hipòtesi inicial, segons la qual, el fet 

d’haver aconseguit sortir de la relació caracteritzada pels abusos o maltractaments, seria 

la causa o bé l’efecte de modificacions en la construcció d’un mateix i de la parella 

agressora. S’ha constatat, però, una discrepància entre els dos grups en la valoració del 

Marit/Exmarit en el sentit de considerar-lo més dependent d’ell mateix en el grup de dones 

casades. Aquesta dada podria interpretar-se com que les dones casades amb un 

maltractador desenvolupen una posició de feblesa en la relació. Aquesta posició 



 

 

subordinada les porta a veure’l com una persona autosuficient i amb recursos. Les dones 

separades, en haver pogut trencar la relació, no tindrien una visió tant desigualada. 

S’ha constatat la diferenciació entre com les dones es veuen a elles mateixes i com 

veuen la seva (ex-)parella maltractadora, confirmant així la nostra hipòtesi inicial.  

Després d’analitzar la construcció dels sogres, sembla que en la majoria de casos, 

hi ha algun antecedent de maltractament en la família d’origen del marit o ex-marit, portat 

a terme pel pare, la mare o ambdós. Per tant, es constataria la perpetuació d’un model 

familiar de violència.   

Els resultats obtinguts posen de manifest que ser tranquil·la, sacrificada i víctima 

són constructes que tenen pes en l’autoconcepte de dones que han patit o estan patint 

violència de gènere. Ser tranquil·la s’inclou majoritàriament en la construcció del Jo Ideal. 

Destaca que la meitat de les dones de l’estudi considerin el Jo Ideal com a sacrificada, i 

gairebé una quarta part com a víctima. En canvi, totes mostren un posicionament Ideal 

com a dependents d’elles mateixes.  

Hem vist com les dones que han participat en l’estudi tenen una autoestima que 

tendeix cap a l’alça. Aquests resultats desmitificarien l’apreciació rotunda que les dones 

víctimes de violència de gènere tenen una baixa autoestima. Tot i així, no s’han observat 

diferències rellevants entre els dos grups, però sí una tendència a una major autoestima 

en dones separades.  

Els constructes referents a violència han demostrat jugar un pes important en el 

sistema de constructes de les dones de la mostra, malgrat no pertànyer-hi d’entrada, tot i 

que no han resultat nuclears, refutant la nostra hipòtesi inicial. De totes maneres, donat 

que aquests constructes han intervingut en molts dilemes implicatius, podem pensar que si 

bé no siguin excessivament nuclears, sí que ho són si més no en relació a l’altre constructe 

implicat en el dilema. Amb tot, som conscients que com més s’ampliï la mostra més 

concloents seran els resultats.  

 

6. LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

Malgrat l’administració de la TG segueixi un procediment protocolitzat, és evident que 

quan es treballa amb significats personals, es fa difícil aprehendre’ls i compartir-los 

completament. Per això, és possible que un mateix constructe no signifiqui el mateix ni 

tingui les mateixes implicacions entre diverses persones. Això és especialment important 

en relació als constructes aportats pels investigadors.  

 Una altra qüestió és que la passació és realitzada per dos entrevistadors, el que 

implica que la perspectiva explicativa i interpretativa a l’hora de desenvolupar la TG es 

duplica. 

 

7. PERSPECTIVES DE FUTUR 



 

 

L’anàlisi de la TG que proporciona el programa RECORD aporta una gran quantitat de 

dades i constitueix una vasta font d’informació, obrint la porta a posteriors treballs i 

reflexions, i nous aprofundiments. 
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