
he viscut violència física, així 
que experimentes molta por. 
Pel que fa al sexe, o et bloque-
ges i no sents res o ets total-
ment promíscua. En el meu 
cas jo tenia una alta carència 
afectiva, perquè hi havia per-
sones que estaven al meu cos-
tat que, a través de l’amor, 
abusaven de mi. El que et que-
da és que el sexe és igual a 
l’amor. Recordo que si alguna 
persona em deia que no a una 
trobada sexual, jo entrava en 

pànic, perquè entenia que no 
tindria afecte. Oblides el fet de 
relacionar-te amb el cor.

El llibre i les conferències 
formen part de la teràpia 
per superar aquest trauma? 
És el resultat de la teràpia. Un 
pot compartir la seva vivència 
quan n’ha sortit, no abans. És 
fàcil que algú t’expliqui el seu 
cas personal i t’hi identifiquis 
si no has tingut la possibilitat 
d’haver explorat la teva part 
ferida. És la conseqüència de 
saber el que és el dolor, l’aban-
donament, la traïció i, fins i 
tot, el dolor físic. Quan cures 
aquesta part aleshores pots 
compartir. 

I com es pot curar tot això? 
Com vèncer els fantasmes? 
No és un canvi del dia a la 
nit, és un procés. En el meu 
cas va passar d’una mane-
ra accidental, tots tenim una 
saviesa interna que et guia 
i aquesta saviesa en el meu 
cas era de curiositat i em 
deia que hi havia més i això 
em feia descobrir coses de 
mi mateixa. Jo era ballarina 
i no tenia grans preocupaci-
ons però tenia una gran inca-
pacitat per estimar, d’entre-
gar-me, de ser sensible, de 
ser sincera. Aparentment tot 
era un èxit però internament 
estava buida, no era feliç. 

Però aleshores... 
Vaig acompanyar la meva 
parella a fer un treball de 
regressió que s’anomena 
sanació del nen interior.

Una mena de regressió.
El primer tema que vaig 
veure va ser l’abandona-
ment de la meva mare. Jo 
tenia la il·lusió que la meva 
infància havia estat especta-
cular; res més lluny.

“Pensava que 
aquella realitat no 
em pertanyia”

Vostè va patir abusos  
sexuals en la infància i 
adolescència . En quin 
moment n’és conscient? 
La vivència no és que estàs 
sent víctima d’abusos. No 
te n’adones perquè és part 
de la teva normalitat, és el 
teu dia a dia. No et qüesti-
ones que el que està pas-
sat és dolent; senzillament, 
succeeix. Te n’adones quan 
comences a racionalitzar. Jo 
explicava que havia passat 

abusos sexuals com si algú 
parlés de com brilla el sol. 

Amb aquesta fredor? 
Existia una dissociació en 
mi. No era conscient del trau-
ma que allò m’havia generat i 
no n’ets conscient fins que no 
comences a observar-te. Ales-
hores veus que la teva vida és 
disfuncional, que hi ha algu-
na cosa que no va bé i que has 
passat per un trauma que 
t’ha deixat seqüeles.

Com han afectat els abu-
sos en la seva vida? 
L’abús sexual genera des-
confiança, perquè les perso-
nes que t’han de cuidar i esti-
mar són les que abusen de tu. 
Aquesta és una de les ferides 
més profundes.

I les altres? 
Desconnectes del teu cos i 
no tens la capacitat de sentir 
igual que ho faria una altra 
persona. En el meu cas també 
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Tendim a maquillar allò 
que no ens agrada. 
Exactament, ens adaptem 
tant al sofriment que no ens 
adonem que allò és el dolor 
que avui carreguem. Estava 
tan desconnectada de mi que 
pensava que aquella realitat 
no em pertanyia, però amb el 
procés de sanació vaig comen-
çar a permetre’m sentir.

Què succeix quan s’adona 
del que ha passat? 
Entro en una etapa de dolor 
profund de la qual vaig pen-
sar que mai sortiria. Va ser un 
procés dur, però des d’alesho-
res la meva vida va canviar.

Quin és l’objectiu del llibre? 
Que l’abús a infants deixi de 
ser un tabú. La societat no 
està preparada per donar res-
posta a les víctimes, perquè 
la majoria dels casos passen 
dins l’àmbit del nen; en el 95% 
dels casos són familiars o per-
sones molt properes, i ho fa 
més difícil. En aquesta socie-
tat existeix el premi o el càstig 
i aquest és el problema.

Parlant de castigar, ha 
pogut perdonar? 
Sento que he perdonat, no per-
què hagi volgut, després de 
sanar-me va ocórrer. Per mi 
va ser més humà i satisfacto-
ri que un dels meus abusadors 
em demanés perdó, que no 
veure’l a la presó.

Com hauria estat la seva 
vida sense abusos? 
No ho sé. Avui considero 
que és un gran regal. 

Ha dit “un regal”? 
Sí, perquè no tindria ni la força 
ni la dignitat ni el coratge que 
tinc. Estic fent un treball vàlid 
i necessari, si no hagués passat 
això, jo no podria ajudar. •

Vèncer els 
fantasmes 
Elena Vander (1978 Bue-
nos Aires, Argentina) 
explica al seu llibre ‘En 
nombre del Amor’ la 
seva demolidora expe-
riència com a víctima 
dels abusos sexuals que 
va patir des dels 5 als 15 
anys de sis homes pro-
pers al nucli familiar. Tera-
peuta de professió, Van-
der explora en aquesta 
biografia els estats pels 
quals passen les víctimes 
d’aquests abusos. Vander 
ha enfocat la seva trajec-
tòria professional a donar 
visibilitat a l’existència 
d’aquesta xacra silenci-
osa, que es calcula que 
a Espanya afecta una de 
cada quatre nenes i un de 
cada set nens i ha explicat 
les seqüeles i addiccions 
que genera. Santcuga-
tenca d’adopció, Vander 
imparteix conferències i 
seminaris sobre els abu-
sos sexuals i ho aborda 
des de la seva web www.
ennombredelamor.es, 
que dóna nom al llibre.

La proposta
Visites guiades. Aquest dissabte 
s’organitzen visites guiades al campanar, el 
claustre i l’església. No t’ho perdis! 
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