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Carta resposta a l'article "Dejar vivir"de la Imma Monsó publicat a La Vanguardia el 15 de febrer del 
2018 

Senyora Imma Monsó, no sabem pas quin és aquest sector ultrapopulista del feminisme de què parla en el 
seu darrer article a La Vanguardia i, encara menys, quin és el feminisme moderat que vostè defensa, atès 
que els feminismes – i encara més les feministes històriques – són i han estat sempre moviments radicals, 
perquè han volgut desmuntar els sistemes de dominació patriarcal des de la seva arrel (potser vostè, 
lingüista, que coneix bé el significat dels mots, no deu necessitar que li expliquem això) i perquè, en voler 
derrocar l’statu quo, resulten terriblement molestos per aquells qui ocupen les posicions de privilegi en 
aquests sistemes. Radicals les feministes? Oi tant, si no busca radicalisme s’ha equivocat de moviment. 

Ara bé, aquesta primera acusació, que ens llança al principi del seu article, no és el que veritablement ens 
amoïna: de sempre que les feministes hem hagut de lidiar amb aquest intent de desacreditar-nos en base a 
la nostra, orgullosa, radicalitat. El que de veritat ens inquieta és el seguit de ximpleries que escriu tot 
atacant la campanya de Sant Violentí i les companyes que l’han posada en marxa. Ens agradaria pensar 
que vostè no ha entès res i, en aquest cas, que el problema és nostre per no haver sabut explicar-nos 
millor. Perquè, si ha entès alguna cosa, és realment pervers que s’atreveixi a ocupar una tribuna pública 
per defensar una concepció de l’amor basada en la dependència, la subjugació, la complaença i la pèrdua 
de la pròpia autonomia (no precisament en el plaer, en aquest eros de què vostè parla en el seu article). 

Sí, senyora Imma Monsó, té raó, els éssers humans no som éssers autocompletats ni autosuficients, som 
interdependents. Ara bé, aquesta interdependència no té res a veure amb la idea de la “mitja taronja” que 
defensa que no som ningú sense l’altre (que no sense les altres, no confongui vostè la crítica a la 
nuclearitat isolada de la parella amb una defensa de l’individualisme ultraliberal). Tampoc té res a veure 
amb la creença que l’amor tot s’ho val ni amb una renúncia permanent i sacrificada en favor de l’altre. 
Realment, és gros l’embolic que vostè s’ha fet: assumim la nostra part de responsabilitat en no haver-nos 
sabut expressar prou bé i provarem d’aclarir-li alguna cosa: nosaltres ataquem la idea d’amor romàntic (i, 
sobretot, el model relacional que amaga) perquè som radicals, sí, però, sobretot, perquè aquesta concepció 
de l’amor arrabassa vides. I, novament, té raó (això si ho ha entès bé), combatrem la música, l’art, la 
literatura i qualsevol altra manifestació cultural que sostingui aquesta manera d’entendre l’amor, no ho 
dubti, perquè per a nosaltres la violència masclista és una qüestió massa seriosa com per girar-hi 
l’esquena. Però, si us plau, no confongui el romanticisme carrincló i els regals embolicats amb paper de 
cel·lofana, no va per aquí la nostra campanya (tot i que certa sensibilitat ecològica i determinat 
posicionament vers el consum irracional no ens impediria fer-ne una crítica important), amb la denúncia 
seriosa d’una forma d’entendre el fet d’estimar i de ser estimada que assassina dones de forma sistemàtica 

Senyora Monsó, no ens sap greu haver d’acomiadar-nos, si és el cas, de Tristany i Isolda, de Lancelot i 
Ginebra ni de les llàgrimes de Werther. En canvi, ens dol profundament, ens trenca, haver dit adéu a la 
Teresa, a la Natividad, a la Gisela, a la Sandra, a la Susana, a la Tamara, a la Candela, a la Maimouna o a 
l’Olga, víctimes de la violència masclista i de tots aquells que la sostenen, també de les plomes patriarcals 
que aboquen tinta en columnes de diaris. 
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